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TEST DE EVALUARE
Hagiu Violeta Alina
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”
Roșiorii de Vede, Teleorman
Limba și literatura română, Secțiunea 1

SUBIECTUL I

(50 de puncte)

Citește următorul fragment:

Ilaria a frecventat Universitatea din Padova. Ar fi putut foarte bine să o facă la Trieste, dar era prea intolerantă
pentru a continua să trăiască alături de mine. De fiecare dată când îi propuneam să merg până la ea, îmi răspundea cu
o tăcere încărcată de ostilitate. Studiile sale avansau foarte lent, nu știam cu cine își împărțea casa, niciodată nu a
vrut să mi-o spună. Cunoscându-i fragilitatea, eram îngrijorată. Fusese mai ′68 în Franța – universitățile ocupate,
mișcarea studențească. Ascultându-i rarele rapoarte telefonice, îmi dădeam seama că nu mai reușeam s-o urmăresc,
era veșnic înflăcărată de ceva și acest ceva se schimba necontenit. Supunându-mă rolului meu de mamă, încercam
să o înțeleg, dar era foarte dificil: totul era febril, fugitiv, erau prea multe idei noi, prea multe concepte absolute. În
loc să se exprime cu fraze proprii, Ilaria înșira un slogan după altul. Mă temeam pentru echilibrul ei psihic: sentimentul
că aparține unui grup cu care împărțea aceleași certitudini, aceleași dogme absolute îi întărea îngrijorător tendința
naturală spre aroganță.
În cel de-al șaselea an al ei la universitate, îngrijorată de o tăcere mai lungă decât altele, am luat trenul
și m-am dus să o caut. De când locuia la Padova, nu o mai făcusem niciodată. Când mi-a deschis ușa, a rămas
uluită. În loc de bună ziua, mi s-a adresat agresiv:
„Cine te-a invitat?” Și, fără să-mi dea măcar răgaz să-i răspund, a adăugat: „Ar fi trebuit să mă anunți. Tocmai
plecam. În această dimineață am un examen foarte important.” Avea încă pe ea cămașa de noapte, evident că era
vorba de minciună. Prefăcându-mă că nu-mi dau seama, am spus: „Nu-i nimic, te voi aștepta și vom sărbători
rezultatul împreună”. Puțin după aceea a plecat într-adevăr, cu o asemenea grabă, că și-a lăsat cărțile pe masă.
Rămasă singură în casă, am făcut ceea ce ar fi făcut orice altă mamă, am început să-i cotrobăiesc prin sertare,
căutând un semn, ceva care să mă ajute să înțeleg în ce direcție o luase viața ei. Nu aveam intenția să o spionez,
să fac acte de cenzură, asemenea lucruri nu m-au caracterizat niciodată. Era numai o neliniște în mine și, ca s-o
domolesc aveam nevoie de un punct de sprijin. Dar în afară de manifeste și broșuri, în mâini nu mi-a căzut altceva,
nici o scrisoare, nici un jurnal. Pe un perete din dormitor era un afiș, care, sus, avea înscrisul:
„Familia este aerisită și stimulantă precum o cameră de gazare”. În felul său, acela era un
indiciu.
Susanna Tamaro, Mergi unde te poartă inima

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu
privire la textul dat.
1. Indică sensul din text al secvenței fără să-mi dea răgaz.

6 puncte

2. Menționează orașul în care Ilaria se află la studii.

6 puncte
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3. Precizează un motiv pentru care mama vrea să o caute pe Ilaria, justificându-ți răspunsul cu o secvență relevantă din
textul dat.

6 puncte

4. Explică atitudinea Ilariei față de mama sa, valorificând textul dat.

6 puncte

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o trăsătură a tinerei studente, așa cum reiese din text.
6 puncte

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este necesară sau nu comunicarea în
cercul familial de viață, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din romanul Mergi unde te poartă
inima de Susanna Tamaro, cât și la experiența personală sau culturală.

20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

-

formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;

-

14 puncte

utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie
și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea.
6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte și să
dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea

(10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului din fragmentul de mai jos.

SCENA A IV-A
TOFANA (răsuflă ușurată. Peste puțin, aducându-și aminte că-i cu pălăria pe cap, și-o scoate și și-o pune
pe etajeră. Ia apoi de acolo, la întâmplare, o carte și-o răsfoiește fără să-și arunce ochii pe ea. După puțin face
lampa mică și, lipindu-se de perete, privește prin fereastră în stradă. Cu triumf): Vine! (Dar îndată își duce mâna la
inimă.) Câtă emoție pentru o secătură! Cum să-l primesc? (Stă o clipă nedumerită, apoi se duce repede la masă,
face lampa și mai mică, se așază pe un scaun și, rezemându-și coatele pe masă, își ascunde fața în palme.)
RUDY (intră și se oprește în ușă. Îi tremură vocea): Noapte bună, domnișoară Crino.
(Tofana tace, nefăcând nicio mișcare.)
RUDY: Nu-nțeleg, domnișoară, de ce nu-mi răspunzi și iarăși de ce ai făcut lampa mică. Nu m-ai emoționat îndeajuns
cu scrisoarea dumitale neprevăzută? Fă, te rog, lampa mai mare și spune-mi un cuvânt. Altfel plec.
(Tofana același joc.)
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Am nevoie de un cuvânt al dumitale. E pentru prima oară în viață că am nevoie de o încurajare. (Face câțiva
pași spre masă.) Nu mă vei face să cred cum că dormi. (Înaintează până la masă și ridică fitilul lămpii. Tofana își
descoperă fața și râde. Rudy face un pas îndărăt și pălește.)
TOFANA (batjocoritor): După cum vezi, emoțiunea dumitale e lesne de înțeles. Sbilț ar spune că e un caz de
telepatie. Oricum, scumpe și iubite domnule Rudy, dacă nu-i telepatie, e totuși ceva fluidic și deci existent.
(Rudy cu ochii ficși asupra Tofanei, nedumerit încă de cele întâmplate.)
Mihail Sorbu, Patima roșie
Notă
Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct;
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să
dezvolte subiectul propus.
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SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat,
aparținând lui Mihai Eminescu sau lui Tudor Arghezi.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă,
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;
– analiza a două elemente de compoziţie și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit,
relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului,
vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii
ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte;
ortografia – 2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte
subiectul propus.
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PROBÃ DE EVALUARE SUMATIVÃ

Prof.înv. primar Orghidan-Mândreanu Dana

Clasa a II a
Matematicã şi explorarea mediuluiCalculeazã:
900 – 724 + 397= ……………………………………………………………………………
415 + 288 – 107= ……………………………………………………………………………
634 – 179 – 298= …………………………………………………………………………….
840 – 287 – 395= ……………………………………………………………………………..

I.

II.

Aflã termenul necunoscut:
792 – a= 543

862 + m= 1000

x – 48= 396

a=

m=

x=

a=

m=

x=

V:

V:

V:

Completeazã enunţurile:

1.

Câmpiile sunt forme de relief …………………., …………………. şi ………………… .

2.

În pãdurile de deal trãiesc urmãtoarele animale: …………………………………..,
…………………………., …………………………….., …………………………….. .

3.

Munţii sunt forme de relief cu vârfuri ……………………………….. şi pante …………………………….. .

4.

Categoriile de plante care cresc la câmpie sunt: …………………………, ………………………….,
……………………………………………….. .

5.

Printre plantele pe care le întâlnim la munte gãsim: ……………………..,
…………………………………………., ……………………………….. .

III.

Aflã suma dintre produsele urmãtoarelor perechi de numere: 7 şi 5; 9 şi 4; 8 şi3.
P1=

P2=

P3=

S=
IV.

La o florãrie s-au adus 238 de trandafiri şi 479 de lalele. S-au vândut 346 de flori.
Câte flori au rãmas?
PLAN DE REZOLVARE
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

V.

Scrie A, dacã enunţurile sunt adevãrate, şi F, dacã acestea sunt false.
Pentru a creşte, plantele au nevoie de: aer, apã, luminã, cãldurã, sol hrãnitor.
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Fasolea se înmulţeşte prin tãierea şi replantarea unei bucãţi din tulpinã.
Plantele cresc mai repede în întuneric.
Plantele respirã prin rãdãcinã.
Molizii, pinii şi brazii fac parte din familia coniferelor.

VI.

Citeşte fiecare enunţ. Descoperã în fiecare şir din tabel imaginea animalului care nu corespunde enunţului.
Taie aceste imagini.
Unel
e animale
se
înmulţesc
prin ouã.

Unel
e animale
au corpul
acoperit
cu

pene,

puf

şi

fulgi.
Unel
e animale
nasc

pui

vii şi îi
hrãnesc
cu lapte.

Clasa a II a
Matematicã şi explorarea mediului
PROBÃ DE EVALUARE SUMATIVÃ
COMPETENŢE VIZATE:
✓

efectuarea de adunãri şi scãderi şi de aflare a termenului necunoscut în concentrul 0-1000;

✓

efectuarea de înmulţiri, prin adunare repetatã, în concentrul 0-100;

✓

utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea de exerciţii şi probleme;

✓

rezolvarea de probleme;

✓

identificarea noţiunilor referitoare la formele de relief;

✓

realizarea unor asociaţii între fenomenele referitoare la viaţa animalelor şi a plantelor;
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Clasa a II a
Matematicã şi explorarea mediului
Data: 1.02.2017
PROBÃ DE EVALUARE SUMATIVÃ
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢÃ
ITEM

FOARTE BINE

I1

Rezolvã
dintre

corect

exerciţiile

7-8

date

ca

BINE

SUFICIENT

Rezolvã corect 5-6 dintre

Rezolvã corect 3-4 dintre cele

cele 8 exerciţii date ca stimul;

8 exerciţii date ca stimul;

stimul;
I2

termenul

Aflã termenul necunoscut

Aflã termenul necunoscut şi

realizeazã

şi realizeazã verificarea pentru

realizeazã verificarea pentru unul

2 dintre cele 3 exerciţii date;

dintre cele 3 exerciţii date;

Aflã
necunoscut
verificarea

şi
pentru

cele

3

exerciţii date;
I3

Identificã corect 13-15
termeni

care

lipsesc

din

enunţurile date;
I4

produse şi suma lor;

Rezolvã

corect

problema, respectând planul
de

rezolvare

termeni

care

lipsesc

din

Identificã corect 7-9 termeni
care lipsesc din enunţurile date;

enunţurile date;

Rezolvã corect cele 3

I5

Identificã corect 10-12

–

întrebare,

Rezolvã corect 2 produse

Rezolvã corect 1 produs şi

şi intelege operaţia necesarã

înţelege operaţiile de aflare a

aflãrii sumei;

produsului şi a sumei;

Rezolvã

Identificã

problema,

corect

operaţiile

respectând planul de rezolvare,

necesare rezolvãrii problemei, dar

dar 1-2 greşeli de calcul;

nu are întrebãri şi greşeşte la calcul;

operaţie, rãspuns;
Stabileşte valoarea de

de

Stabileşte valoarea de adevãr

adevãr pentru cele 5 enunţuri

adevãr pentru 3-4 dintre cele 5

pentru 1-2 dintre cele 5 enunţuri

date;

enunţuri date;

date;

I6

I7

Identificã

rãspunsul

Stabileşte

Identificã

valoarea

rãspunsul

corect pentru cele 3 situaţii

corect pentru 2 dintre cele 3

date;

situaţii date;
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SUBSTANTIVUL
TEST DE EVALUARE SUMATIVӐ
Merloiu Monica
Şcoala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu" Focșani
1. Completează textul :
Substantivul este partea de...................... care denumește ........................, ..........................,
....................................................................................... .
Substantivul este de douӑ feluri: .............................. și .................................. El are douӑ numere: ....................................
și ........................................ .
2. Citește textul urmӑtor. Subliniazӑ cu o linie substantivele comune și încercuiește substantivele proprii.
Alice l-a zӑrit pe Iepurele Alb dupӑ niște copaci și tare s-a minunat! Nu mai vӑzuse pȃnӑ atunci un iepuraș cu vestӑ
și ceasornic.Acesta se uitӑ la ceas, ȋsi ciuli urechile și dispăru ȋntr-o vizuinӑ acoperitӑ cu frunze, ascunsӑ dupӑ niște
tufișuri. Fetița fugi dupӑ el.
( fragment adaptat “ Alice ȋn Țara Minunilor “ de Lewis Caroll )
3.Grupează substantivele din fragmentul dat in funcţie de număr:
Numărul singular
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

Numărul plural
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

4. Precizează genul substantivelor:
ceasornic - ……………….
vizuinӑ - ………………….
țarӑ - …………………….

copac - …………………….
vestӑ - ……………………..
minune - ……………………

5.Schimbă numărul substantivului:

bӑiat

jucӑrie

liceu

caiete

alei

6.Scrie cȃte douӑ substantive proprii :
Nume de țӑri: ..................................................................................................
Nume de ape: ....................................................................................................
Nume de persoane: ...........................................................................................
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Nume de orașe: ................................................................................................
Nume de animale: ...........................................................................................
Nume de scriitori: ............................................................................................
7. Alcătuieşte o propoziție în care să foloseşti douӑ substantive comune şi două substantive proprii:
................................................................................................................................... ...............................................................
....................................................
...........................................................................................................................
8. Analizează următoarele substantive:
Alice = ……………………………………………………………………..
tufișuri = ………………………………………………………………….
copaci = ……………………………………………………………………
Ștefan cel Mare = ………………………………………………………….

Evaluarea testului:
ITEMI
1.
2.

FOARTE BINE

BINE

SUFICIENT

7-8 cuvinte

5-6 cuvinte

4 cuvinte

11-12 substantive subliniate

7-10 substantive

6 substantive subliniate

subliniate
3.

11-12 substantive

7-10 substantive

6 substantive

4.

6 genuri corecte

4-5 genuri corecte

2-3 genuri corecte

5.

6 substantive

4-5 substantive

3 substantive

6.

11-12 substantive

7-10 substantive

6 substantive

7.

Propoziție scrisӑ corect,

Propoziție scrisӑ parțial

Propoziție scrisӑ parțial

utilizȃnd 4 substantive.

corect, utilizȃnd 3-4

corect, utilizȃnd 2

substantive.

substantive.

8.

4 cuvinte correct analizate

3 cuvinte correct analizate

1-2 cuvinte correct analizate

9.

Aspect ȋngrijit al lucrӑrii,

Aspect ȋngrijit al lucrӑrii,

Aspect parțial ȋngrijit al

scriere caligraficӑ.

cu 4-6 tӑieturi sau

lucrӑrii, cu

corecturi.

7-10 tӑieturi sau corecturi.
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FIŞĂ DE EVALUARE INTERDISCIPLINARĂ
DŞ – DLC NIVEL II
PICIU NICOLETA SILVIA
GPP,,MICUL PRINT,, PITESTI
1.

Număra elementele mulţimilor şi apoi scrie în fiecare casetă tot atâtea linii cât indică cifra.

2.

Scrie pe buburuze tot atâtea buline cât indică cifra de dedesupt .

7
3.

5

Desparte în silabe ceea ce vezi în imagini şi scrie tot atâtea liniuţe câte silabe sunt.

16
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Fișa de lucru Continentul Europa clasa aVIa
Autor:profesor de geografie Bot Livia Liliana
Școala Gimnazială Baia Sprie, Maramureș
1.Numiți tipurile de țărmuri europene și identificați pe hartă țările care au :țărmuri cu fiorduri, țărmuri cu riass. țărmuri cu
delte, cu limane și lagune marine. Scrieți exemple de astfel de țări.
2. Numiți capitalele următoarelelor țări europene:
AustriaUngariaSerbiaRepublica MoldovaUcrainaBulgariaUngariaElvețiaSpaniaIslanda3. Completați următoarele propoziții cu informația corectă :
Clima Europei sudice este .........
Monaco are capitala la..............
Norvegia are țărmuri crestate cu golfuri adânci numite ....................
Lacul Techirghiol este de tip ................marin.
Dunărea se varsă in Marea Neagră printr-o .............................
Insula Sicilia se află situată în Marea .....................................
4.Numiți cele două oceane care scaldă țărmurile Europei.
5. Localizați pe conturul de hartă, urmatoarele țări: Grecia, Spania, Norvegia, Insula Sardinia, Regatul Unit al Marii
Britanii, insula Islanda si colorați-le diferit.
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
OCTOMBRIE 2020
Prof. IENEI DAVID LAURA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ”OLTEA DOAMNA”, ORADEA
PARTEA I
Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:
,,Cu ce revărsare de strălucire se ridică stăpânitorul lumii până sus, pe cer! Raza coborî din nou, şi toată ziua,
încălzită, frunza se scăldă în albastrul văzduhului.
În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, tocmai în vârf. De deasupra
îi cădea lumina, dedesubt se ridica, până la ea, mireasma crinilor albi, singuratici, cu potirul plin de colbul aurului
mirositor.’’
( Emil Gârleanu, ,,Frunza’’)
1. Alcătuieşte o propoziţie simplă în care să foloseşti cuvântul frunza: ...
2. Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în textul dat:
3. Rescrie din text:
a) un substantiv comun ...........................

b)un pronume personal .................

c) un adjectiv ..............................

c) un verb ...................................

4. Alcătuieşte o propoziţie în care verbul a aştepta să fie la timpul viitor: ...............................
5. Scrie câte o propoziţie cu ortogramele şi cuvintele date:
la bunici: ................................................
i-a spus: .................................................

l-a văzut: ........................................
ia cartea: .........................................

PARTEA a II-a
7. Scrie un text de 5 rânduri despre toamnă:
................................................................................................................................................................................................

OBIECTIVE:
O 1 - să alcătuiască propoziţii după cerinţele date;
O 2 - să cunoască părţile de vorbire;
O 3 - să cunoască scrierea corectă a ortogramelor;
O 4 - să recunoască părţile principale de propoziţie;
O 5 - să alcătuiască un scurt text despre toamnă.
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DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Partea I
CALIFICATIVE
ITEM
FOARTE BINE

I1

BINE

SUFICIENT

Răspuns corect si

Răspuns parţial

Răspuns parţial

Răspuns incorect:

complet: alcătuieste

corect: foloseste

corect: alcătuieste o

alcătuieste o

corect o propoziţie

cuvântul dat, dar într-o

propoziţie simplă,

propoziţie

simplă în care

propoziţie

dar înlocuieste

dezvoltată în care

cuvântul dat.

nu foloseste

foloseste cuvântul

dezvoltată.

dat.

I2

cuvântul dat.

Răspuns corect si

Răspuns parţial

Răspuns parţial

Răspuns incorect:

complet: scrie câte

corect: scrie un

corect: scrie două

scrie un singur

un cuvânt

singur cuvânt

cuvinte

cuvânt asemănător

asemănător ca

asemănător ca

asemănătoare ca

ca înţeles unuia

înţeles pentru

înţeles din cele

înţeles cuvintelor

dintre cuvintele

solicitate, fără a fi

solicitate, fără a fi

contextual.

contextual/ nu oferă

fiecare dintre cele

două solicitate.

două cuvinte
subliniate în text.

I3

INSUFICIENT

nici un sinonim.

Răspuns corect si

Răspuns corect, dar

Răspuns incorect:

Răspuns incorect:

complet: scrie cele 4

incomplet: scrie doar 3

scrie doar 2 din cele

alte 2 părţi de

părţi de vorbire

din cele două 4 părţi de

două 4 părţi de vorbire

vorbire inexistente

vorbire solicitate.

solicitate.

în textul dat./ nu scrie

solicitate.

nici o parte
de vorbire.

I4

Răspuns corect:

Răspuns parţial

Răspuns incorect:

Răspuns incorect:

construieste un

corect: construieste

construieste un

cuvintele sunt

enunţ logic, coerent cu

un enunţ logic,

enunţ incoerent

ortografiate gresit,

respectarea

utilizând verbul la alt

utilizând alt verb la

timpul verbului fiind

timp decât cel

timpul dat.

nerespectat.

timpului verbul

solicitat.

I5

Răspuns corect si

Răspuns parţial

Răspuns parţial

Răspuns incorect:

complet: alcătuieste

corect: alcătuieste

corect: alcătuieste

alcătuieste propoziţii

corect propoziţii cu

corect propoziţii cu trei

corect propoziţii cu

cu o singură

toate cele patru

dintre

două dintre

ortogramă sau

ortograme si cuvinte

ortogramele si

ortogramele si

cuvânt/ alcătuieste

date, fără greşeli de

cuvintele date, fără

cuvintele date, fără

propoziţii cu 3-4

ortografie sau de

greşeli de ortografie

greseli de ortografie

greseli de ortografie

sau de punctuaţie/

sau de punctuaţie/

sau de punctuaţie/

punctuaţie.
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alcătuieste propoziţii

alcătuieste propoziţii cu

nu alcătuieste nicio

cu toate cele patru

trei dintre ortogramele

propoziţie.

ortograme si

sicuvintele date, cu 2-3

cuvintedate, cu 1-2

greseli de ortografie

greseli

sau de punctuaţie.

de ortografie sau de
punctuaţie.

Partea a II-a
CALIFICATIVE

ITEMI

FOARTE BINE

I6

BINE

SUFICIENT

INSUFICIENT

Text elaborat

Text elaborat conform

Text elaborat conform

Text nu respectă

conform cerinţei,

cerinţei, coerent,

cerinţei, cu ezitări în

cerinţa, cu ezitări în

corect, coerent,

logic, expresiv, cu 1-2

exprimare, cu 2-3 greseli

exprimare, cu 3-4

logic, expresiv.

greseli de ortografie si de

de ortografie si de

greseli de ortografie

punctuaţie.

punctuaţie.

si de punctuaţie

Evaluare finală:
ITEMI

CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral şi corect 6-7 itemi

. FOARTE BINE

Rezolvă integral şi corect 4- 5 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item.

BINE

Rezolvă integral şi corect 3 itemi; parţial 1 item/ incorect 2 itemi

SUFICIENT

Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi

INSUFICIENT

MATRICE DE SPECIFICAŢII
Conţinuturi/ Obiective

Cunoaştere

Sensul cuvintelor în context (1 item)

Înţelegere

Aplicare

X

Categorii semantice; Sinonime (1 item)

X

Părţile de vorbire (1 item)

X

Categorii gramaticale (1 item)

X

Ortograme (1 item)

X

Părţi de propoziţie (1 item)

X

Text imaginativ (1 item)

X

CONSTATĂRI. GREŞELI TIPICE:
-

scrierea corectă a ortogramelor

-

greşeli de exprimare, de ortografie şi punctuaţie la I 7
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MĂSURI:
-

ex. de recuperare şi exersare pentru elevii care au obţinut calificative de B, scrierea corectă a ortogramelor,
alcătuire şi scriere de propoziţii cu ortograme;

-

fişă de dezvoltare şi creaţie pentru ceilalţi elevi

CONCLUZII:
Se constată că un nr. de 25 elevi din cei 30 au obţinut calificativul final FB (83,33%) şi 5 elevi au obţinut calificativul
final B.
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CINE SUNT EU?
-fișă de lucruProfesor consilier, Streian Diana
Grădiniţa cu program prelungit nr.22, Timișoara
1. Trasează o linie pentru a conecta fiecare pereche de casete
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„Concurs pe meserii”
domeniul mecanic, specializarea mecanic auto
Prof. Dobre Dan

Subiectul I : Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Care din urmatoarele SDV-uri sunt folosite la
trasare?

6.

(20 puncte)

Instrumentele pentru măsurarea forțelor se

numesc:

a) Șublerul;

a)

b) Punctatorul;

b) Dinamometre;

c) Comparatorul;

c) Ampermetre;

d) Calibrele.

d) Ohmetre.

2. Operația de îndreptare se poate realiza:

7. Măsurarea presiunii se realizează cu:

a) Termic și mecanic;

a) Vacuumetre, manometru;

b) Manual și prin electroeroziune;

b) Manometre, clupere;

c) Manual și mecanic;

c) Vacuumetre, dinamometre;

d) Manual și electrochimic.

d) Presometre, debitmetre.

3. Metoda

Brinell

este

folosită

pentru

determinarea:

Tahometre;

8. Fuzibilitarea,

reprezintă

proprietatea

materialelor metalice:

a) Conductibilității termice;

a) De a reflecta lumina;

b) Durității;

b) De a-și mari dimensiunile;

c) Rezistenței la coroziune;

c) De a se topi;

d) Magnetismului.

d) De a conduce căldura.

4. Oțelurile conțin:

9. Aliajul Cu-Zn se numește:

a) Până la 2,14% C;

a) Bronz;

b) Între 2,14 și 6, 67 % C;

b) Anticorodal;

c) Între 2,14 și 3,14 % C;

c) Siluminiu;

d) Peste 6,67 % C.

d) Alamă.

5. Comparatorul este un dispozitiv cu care se

10. Purtarea echipamentul de protecție se face:

deter-mină:

a) În

a) Dimensiunile nominale ale pieselor;

mod

obligatoriu,

în

vederea

prevenirii

accidentelor de muncă;

b) Abaterile dimensionale, de formă și de poziție;

b) Numai atunci când considera lucratorul;

c) Mărimea unghiurilor;

c) Numai dacă i s-a făcut instruirea de securitate și

d) Mărimea intersițiilor.

sănătate în muncă;
d) Numai la cerea șefului de atelier.
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Subiectul II:

(30 puncte)

a) Bifaţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A – dacă apreciaţi că enunţul este adevărat
şi litera B – dacă apreciaţi că enunţul este fals

1. Bobina de inductie este un transformator ridicator
de tensiune.
A

A

F

5. Talerul supapei de evacuare, este mai mare decat al
celei de admisie.
A

F

F

6. Pe măsură ce ferodourile discului condus se uzează,
cursa liberă a pedalei ambreiajului se micșorează.

3. Fusurile paliere sunt organe fixe.
A

4. Instalatia de racire a autovehiculului Dacia Logan este
o instalație presurizată.

F

2. Ambreiajul permite mersul înapoi al automobilului
fără inversarea sensului de rotație al motorului.
A

(12 puncte)

F

A

F

b) Scrieţi pe foaia de concurs asocierile dintre cifrele din coloana A și literele din coloana B
(18 puncte)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Instalația de ungere
Instalația de aprindere
Mecanismul de distribuție
Instalația de alimentare
Ambreiajul
Cutia de viteze

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

B
catalizator
magnetou
arc diafragmă
pompa pătrat-pentagon
tija culisantă
întinzător
pinion de atac

1. ................
2. ................
3. ................
4. .................
5. .................
6. .................

Subiectul III:

(40 puncte)

a) Precizaţi ce reprezintă desenul de mai jos (1p) şi enumeraţi părţile componente conform poziţionării din figură
(12×2p=24p)

(25 puncte)

Desenul reprezintă:
.............................................................................................................................................................
Componentele acestuia sunt:
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1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
5. .....................................................................................
6. .....................................................................................
7. .....................................................................................
8. .....................................................................................
9. .....................................................................................
10. ....................................................................................
11. ....................................................................................
12. .............................................................................

b) Precizați cel puțin 5 defecte în exploatarea cutiei de viteze, (5x2=10 puncte) precizând, pentru fiecare, cauzele
apariției. (5x1=5 puncte)

(15 puncte)

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.

„Concurs pe meserii”
domeniul mecanic, specializarea mecanic auto
Barem de corectare

Subiectul I:

Subiectul II:

(10 x 2 = 20p)

6x2=12p

a)

1-A

6x3=18p

1-b

6-b

b)

1-d

2-c

7-a

2-F

2-b

3-b

8-c

3-F

3-f

4-a

9-d

4-A

4-a

5-b

10 - a

5-F

5-c

6-A

6-e

Subiectul III:
a) - 25 puncte

Ambreiajul mecanic cu arcuri periferice.

(1p)

Pentru fiecare componentă identificată corect se acorda 2 puncte: 12×2p = 24p)
1 – volant; 2 – placa de presiune; 3 – arcuri periferice; 4 – pârghii de debreiere; 5 – carcasa; 6 – placuțe de fricțiune
(ferodouri); 7 – arborele primar al cutiei de viteze; 8 – rulment de presiune; 9 – furca de debreiere; 10 – tijă; 11 – rulment
de readucere a pedalei; 12 – pedala ambreiajului.
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b)

– 15 puncte: 2 puncte pentru precizarea defecțiunii (5x2=10p) și 1 punct pentru enumerarea cauzelor (5x1=5p)

1.

Blocarea cutiei de viteze. Cauze: defectarea dispozitivului de zavorare, ruperea dinților pinioanelor.

2.

Rămânerea cutiei de viteze într-o anumită treaptă. Cauze: Ruperea manetei, a furcilor de cuplare, a tijelor

culisante.
3.

Autodecuplarea cutiei de viteze. Cauze: Defectarea dispozitivului de fixare, uzura danturii pinioanelor, uzura

rulmenților.
4.

Schimbarea cu zgomot a treptelor. Cauze: uzura sau deteriorarea sincronizatoarelor.

5.

Zgomot continuu, mai puternic în plină sarcină. Cauze: uzura sau deteriorarea rulmenților arborilor.

6.

Huruit puternic sau trosnituri cu intenția de blocare a cutiei de viteze. Cauze: Spargerea corpurilor de

rostogolire ale rulmenților.
7.

Bataia ritmică. Cauze: Ruperea danturii roților dințate.
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Un model de evaluare sumativă la disciplina matematică
Clasa a XII-a, Semestrul I (Profilul real, Specializarea matematică – informatică)
Prof. Drd. Cristian CIOBĂNESCU
Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București
Subiectul I (Algebră)
1.

(45 de puncte)

Fie corpul (ℤ5 , +,∙) și mulțimea 𝐻 = {𝑥 2 |𝑥 ∈ ℤ5 }.

a) (5p) Să se determine 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐻.

̂ în grupurile (ℤ5 , +) și (ℤ5 ,∙).
b) (5p) Să se determine ordinul elementului 3
2020

̂
+3

2021

c)

̂
(5p) Să se calculeze 3

2.

1
Fie mulțimea 𝐺 = {𝐴(𝑥) = (0
0

̂
+3

𝑥
1
0

2022

.

0
0 ) |𝑥 ∈ ℝ}.
4𝑥

a) (10p) Să se demonstreze că 𝐺 este parte stabilă în raport cu operația de înmulțire a matricelor.
b) (10p) Să se demonstreze că (𝐺,∙) este subgrup al grupului (𝐺𝐿3 (ℝ),∙), unde:
𝐺𝐿3 (ℝ) = {𝐴 ∈ 𝑀3 (ℝ)|𝑑𝑒𝑡𝐴 ≠ 0}
c)

(10p) Să se studieze dacă funcția 𝑓: ℝ → 𝐺, 𝑓(𝑥) = 𝐴(𝑥) este izomorfism între grupurile (ℝ, +) și (𝐺,∙).

Subiectul al II-lea (Analiză matematică)
1.

(45 de puncte)

Considerăm șirul (𝐼𝑛 )𝑛≥1 , definit astfel:
1

𝐼𝑛 =

∫ 𝑥𝑛 √𝑥 + 1 𝑑𝑥
0

a) (5p) Calculați 𝐼1 .
b) (5p) Arătați că șirul (𝐼𝑛 )𝑛≥1 este descrescător.
c)

(5p) Calculați lim 𝐼𝑛 .

2.

Fie funcția 𝑓: [0, 𝑒 − 1] → ℝ, 𝑓(𝑥) = √ln (𝑥 + 1).

𝑛→∞

a) (10p) Să se calculeze valoarea integralei:
𝜋
2

∫(𝑓(𝑒𝑥 − 1))4 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑑𝑥
0

b) (10p) Să se determine volumul corpului obținut prin rotirea graficului funcției 𝑓 în jurul axei 𝑂𝑥.
c)

(10p) Să se arate că:
1

𝑒
𝑥2

∫ 𝑒 𝑑𝑥 + ∫ 𝑓(𝑥 − 1) 𝑑𝑥 = 𝑒
0

1
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Fișe de lucru pentru predare învățare
Prof.Cătălina Butoi
Grupa mare
Școala Gimnazială Coșoveni. Dolj

După ce s-a citit povestea “Mănușa”
Improvizație
- Se propune copiilor și părințolorsă improvizeaze o Mănușă mai mare.
Pe covor se poate trasa cu creta/banda forma unei mănuși sau pe un pat/o masa, acoperită cu o panză/pătură,/cerceaf pliat
care poate deveni mănusă.
Se pregatesc personajele în ordinea din poveste( ele pot să fie și jucării de pluș).
Copilul ia câte un personaj, vine la Mănușă și spune rolul fiecărui personaj, punându-l în Mănușă. Adultul îl ajută în
dialogul dintre animale.
- Dramatizarea se poate realiza și la scară mică, ca un miniteatru cu siluete.
Este nevoie de siluetele animalelor care se desenează, se colorează si apoi le decupăm și le lipim pe un carton( eventual
le atașăm un bețișor pentru a putea să le manipulăm).
Mănușa se poate realiza din doua coli de hârtie, decupate și "cusute" cu fir gros pe margini. Se fac găuri pe marginea
celor două coli decupate și copiii pot introduce sfoara/melana/lânița... acesta fiind un bun exercițiu de îndemânare –

ȘNURUIRE
- Mănușă se poate realiza dintr-o foaie de hartie. Pe mănuță se poate decupa o fereastă.
- Sau se poate folosi o mănușă adevărată.
Alte activități la alegere pe parcursul zilei:
-Joc distractiv ,,Animaluțele afară! Animăluțele înăuntru!". Copilul intra și iese din Mănușa improvizată la semnalul
adultului.
-Alergare în diferite direcții ,,Vine cățelul! Fuga din Mănuță!".
- Joc imitativ ,,Cum fac animalele din povestea Mănușa".
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FIȘA DE LUCRU PENTRU PREDARE-ÎNVĂȚARE
Limba engleză – clasa a VII-a
Dobre Valentina Iuliana
Palatul Copiilor Alexandria – Clubul Copiilor Roșiorii de Vede, Teleorman

PRESENT SIMPLE
(PREZENTUL SIMPLU)
În română avem o singură formă de prezent, în engleză există două, timpuri distincte care să diferenţieze acţiunea
petrecută „în general” şi acţiunea care „tocmai se petrece”.
1.

Prezent Simplu, când acţiunea se petrece în general, repetitiv, nu în momentul vorbirii;

2.

Prezent Continuu, când acţiunea se petrece chiar în timpul vorbirii;

1.

Maria doarme în fiecare după-amiază. - Acţiunea se petrece cu regularitate, în mod repetitiv.

2.

Vorbeşte mai încet, Maria doarme! - Acţiunea tocmai se petrece: ACUM, când vorbim, este în plină desfăşurare.

EX.

Prezentul simplu se formează din SUBICT + VERB.
Dăm la o parte particula „to” din „numele verbului”, şi ce a rămas este deja Prezentul Simplu pentru persoanele „eu,
tu, noi, ele”. Mai rămâne persoana a III-a singular (el, ea), la care adăugăm terminaţia „s” sau la unele verbe terminația
„es”.
EX.
a.

verbul to play = a juca, a se juca

I play = eu joc, mă joc
You play = tu joci, voi/dvs jucaţi
He plays = el joacă
She plays = ea joacă
It plays = el joacă, ea joacă
We play = noi jucăm
They play = ei joacă, ele joacă
b.

verbul to eat = a mânca

I eat = eu mănânc
You eat = tu mănânci, voi mâncaţi
He eats = el mănâncă
She eats = ea mănâncă
It eats = el mănâncă, ea mănâncă
We eat = noi mâncăm
They eat = ei mănâncă
Unele grupe de verbe care la conjugare primesc „es” pentru he, she și it sunt verbelele care se termină în:
a) „o”

30

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

1.

to do = a face,

2.

to go = a merge, a se duce

-

I do [du], he does [daz],

-

we go [gău], she goes [găuz]

EX.

b) „ss”, „x”, „z”, „ch”, „sh”
1.

to cross = a traversa;

2.

to fix = a fixa, a repara;

3.

to relax = a se relaxa;

4.

to buzz = a bâzâi (ca albina);

5.

to teach = a învăţa pe cineva, a preda o lecţie;

6.

to watch = a urmări cu privirea;

7.

to pinch = a ciupi;

8.

to finish = a termina;

9.

to wash = a spăla;

10. to brush = a peria;

EX.
-

I cross, he crosses

-

We fix, she fixes

(la aceste verbe, ES se citește [iz])

c)

y precedat de una sau mai multe consoane La persoana a III-a singular, y se transformă în „i” şi se
adaugă ES.

1.

to try = a încerca,

2.

to hurry = a se grăbi,

3.

to apply = a aplica,

4.

to copy = a copia,

5.

to marry = a se căsători cu,

6.

to cry = a plânge,

7.

to fly = a zbura

-

he cries

-

he flies

EX.

Acţiunea exprimată de Prezentul Simplu se petrece:
•

every day = în fiecare zi
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•

every second, every month, every year, every summer, every week- în fiecare secundă, lună, an, vară, săptămână

•

every 2 days, every other day = din 2 în 2 zile

•

every 4 months = la fiecare 4 luni, din 4 în 4 luni

•

once a week = o dată pe săptămână

•

twice a year = de 2 ori pe an

•

three times a day = de 3 ori pe zi

•

five times a month = de 5 ori pe lună

•

from time to time = din când în când

EX.
-

John plays tennis every day. = John joacă tenis în fiecare zi

-

I eat much bread. = Eu mănânc multă pâine. (În general mănânc multă pâine. Eu, de felul meu, ...)

-

She speaks French. = Ea vorbeşte franceza (este vorbitoare de franceză)

-

We buy something every day. = Noi cumpărăm ceva în fiecare zi
Adverbele ”de frecvență”:

•

seldom [/seldăm] = rareori

•

always = cu regularitate

•

usually = de obicei

•

ever = vreodată

•

never = niciodată

•

often = adesea

•

sometimes = câteodată, din când în când

Adverbele ”de frecvență” au un loc preferat în propoziție înainte de verbul de conjugat.

EX.
-

I sometimes play tennis with my friends.

-

Angela never smokes.

-

We often visit our friends.

-

I always tell the truth.
Dacă verbul este to be, (la Prezent sau Past Tense - am, are, is; was, were), aceste adverbe se poziționează după

verb:

EX.
-

I am always at hone after 8 p.m.

-

They were never tired to talk about their children.
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EVALUARE
Prof. înv. primar ROTEA ANCA MARIA
Școala Gimnazială „NICOLAE BALCESCU”
DRĂGĂȘANI- VÂLCEA

1. Rezolvă rebusul.
Orizontal
1. Grup de persoane bazat pe legături de sânge și de căsătorie
2. O sută de ani
3. Oameni care studiază istoria
4. Dovezi istorice
5. Succesiunea evenimentelor istorice, așezate în ordinea în care s-au petrecut
6. Lucrare care oferă informații despre mediul geografic și trecutul unei localități
7. Epocă

Vertical
A-B Știință care se ocupă cu studiul evoluției societății omenești, de la origini până în prezent

•
•
•

2. Stabilește valoarea de adevăr a enunțurilor.
Mediul geografic influențează viața membrilor unei comunități.
Arborele genealogic oferă informații despre înaintașii și urmașii unei persoane.
Marile descoperiri geografice au dus la cunoașterea lumii și la progresul omenirii.
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3. Încercuiește doar varianta corectă de răspuns.
1. Comunitatea în care oamenii vorbesc aceeași limbă, locuiesc pe un teritoriu comun, au obiceiuri
comune se numește:
a) familie
b) localitate
c) popor
2. Cristofor Columb a descoperit:
a) India
b) America

c) Africa

3. Zborul în Cosmos s-a produs în secolul:
a) al XX-lea
b) al XIX-lea

c) al XXI-lea

4. Completeză enunțurile.
A) …………….este un grup bazat pe legături de sânge și de căsătorie.
B) Momentul când s-a petrecut un eveniment în istorie se
numește……………………………… .
C) Grupul de oameni cu interese, credințe și norme de viață comune formează o
………………… .
5 Numește tipul de izvor istoric din fiecare imagine.

6 Unește corespunzător.

CRISTOFOR COLUMB

Pământul e rotund

FERNANDO MAGELLAN

primul om care a zburat în spațiul cosmic

NEIL ARMSTRONG

a descoperit America

IURI ALEXEEVICI GAGARIN

a călătorit la Roma pentru a vedea Columna lui Traian

Badea GHEORGHE CÂRȚAN

a pășit pe Lună ( “un pas mic pentru om, un salt uriaș
pentru omenire”)
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Fişă de învăţare - evaluare clasa a XII-a
Secolul XX între democraţie şi totalitarism
Profesor, BEJENARU CONSTANTIN
Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni

I. Citiţi cu atenţie textele de mai jos:

A.

„Subsemnaţii, având în vedere situaţia de astăzi a ţării, care necesită o nouă îndrumare

a naţiunii, declarăm a ne constitui într-o organizare de acţiune cu numele de „Liga Poporului“,
... pentru realizarea următoarelor puncte:
1. Intrarea de fapt în viaţa constituţională, prin aplicarea nefăţarnică a art. 31 din Constituţie,
care glăsuieşte: „Toate puterile statului emană de la naţiune, care nu se pot exercita decât
numai prin delegaţiune şi după principiile şi regulile aşezate în Constituţia de faţă“.
3. Reforma agrară, cu trecerea pământurilor expropriate astăzi numai în principiu, în
stăpânirea efectivă şi imediată a sătenilor prin mijlocirea obştilor săteşti; reforma electorală,
prin vot universal, direct secret şi obligatoriu ...”(Constantin Argetoianu, Memorii, vol. V)

B. „Vom închina toate puterile noastre consolidării Unităţii Naţionale.
Vom da României întregite Constituţia aşteptată.
Vom desăvârşi pentru ţărani aplicarea reformei agrare...
Vom pune capăt risipei banului public prin economii ...
Vom scădea şi desfiinţa impozitele ce nu erau cu adevărat cerute de nevoile statului.
Vom asigura tuturor cetăţenilor României Mari, de orice rasă, limbă şi confesiune ar fi
ei, drepturile culturale şi religioase ce li se cuvin.”
C. „Producţia principală a ţării fiind agricultura, interesele propăşirii acesteia nu vor fi
subordonate intereselor unui industrialism forţat (Programul
şi artificial. Partidului Naţional Liberal, 1922)
Se va legifera un cod sistematic, în care vor fi luate toate măsurile necesare pentru cea mai
largă protecţie a proprietăţii ţărăneşti şi, în general, pentru ridicare producţiei agricole.
Se va împiedica de o parte pulverizarea, iar pe de altă parte acumularea din nou a
proprietăţilor rurale.
Se va organiza un credit rural.”
(Antologie de texte, Doctrina ţărănistă în România)
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Răspundeţi următoarelor cerinţe:
1.Transcrieţi din sursa A, modalitatea de realizare a reformei agrare.

----------------------------------------------------------------------2.Menţionaţi din sursa B, trei posibile reforme propuse de liberali.

----------------------------------------------------------------------3.Menţionaţi pe baza sursei C, principala direcţie de dezvoltare a României.

----------------------------------------------------------------------4.Precizaţi un aspect comun al celor trei partide, folosind câte o informaţie din fiecare sursă istorică.

---------------------------------------------------------

--------------

- - - II. Notaţi în dreptul fiecărei date istorice evenimentul produs:

octombrie 1917, Rusia

_____________________________
_____________________________

octombrie 1922, Italia

_____________________________
_____________________________

ianuarie 1933, Germania

_____________________________
_____________________________
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III. Prezentaţi trei state şi trei caracteristicile de bază ale regimului democratic.
3 state
3 state
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

___________________

3 caracteristici
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
3 caracteristici
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
IV. Comparaţi regimul comunist din România cu cel din alte state:

România

Alte state

Regim
Comunist

V. Menţionaţi trei aspecte pozitive şi trei aspecte negative ale democraţiei interbelice:

VI. Precizaţi câte un aspect al ideologiei şi o practică politică pentru următoarele regimuri:

Fascism

______________
______________

Nazism

______________

_____________
_____________

Comunism

______________
______________

______________

______________
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______________

______________

______________

VII. Realizaţi, în două – trei pagini, un eseu cu tema: Ideologii şi practici politice în România şi în Europa având
în vedere următoarele repere:

- precizarea a trei trăsături specifice primei jumătăţi a secolului XX;
- prezentarea ideologiei politice europene din perioada amintită
anterior;
- prezentarea a trei trăsături ale autoritarismului interbelic românesc;
- prezentarea a trei trăsături ale democraţiei interbelice româneşti;
- formularea unui punct de vedere cu privire la impactul ideologiei
comuniste asupra societăţii postbelice româneşti şi susţinerea
acestuia prin două argumente istorice.
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Fişă de învăţare - evaluare
Statul român modern
Profesor înv. primar, Bejenaru Manuela Simona
Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni
I. Dataţi şi ordonaţi cronologic următoarele evenimente istorice:
a) Revoluția lui Tudor Vladimirescu;
b) Războiul de Independență;
c) Revoluția de la 1848;
d) Primul Război Mondial;
e) Începutul domniilor fanariote.

II. Completaţi tabelul de mai jos după modelul dat:
Aspecte naţionale

Drepturi şi libertăţi

Programe
revoluţionare

Lideri politici

Petiţiunea
proclamaţiune

~ Vasile Alecsandri

~ sfânta păzire a
Regulamentului
Organic

~

~

~

~

~

~

~

~

(martie 1848, Iaşi)
Petiţia naţională

Aspecte sociale
~îmbunătăţirea
stării
locuitorilor
săteni

~desfiinţarea cenzurii

(mai 1848, Blaj)
Proclamaţia de la
Islaz
(iunie 1848)
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III. Realizaţi o compunere cu tema: Cuza Vodă și Unirea având în vedere următoarele aspecte: alegerea ca
domn în Moldova și Țara Românească, întâlnirea cu Moș Ion Roată, ocaua lui Cuza.-

-

IV.
Prezentaţi
Revoluţia
din 1821
după
următorul
plan:

Revoluţia din 1821
____________________________
____________________________
____________________________

Personalitate

____________________________
____________________________
____________________________
Cauze

____________________________
____________________________
____________________________

Trei documente
programatice

____________________________
____________________________
____________________________

Trei etape ale
desfăşurării

____________________________
____________________________
____________________________

Urmări

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V. Realizaţi o corespondenţă corectă prin săgeţi între coloanele următoare:

Unirea
Basarabiei

Unirea

Unirea

Bucovinei

Transilvaniei

Consiliul

Consiliul

Sfatul Ţării

Naţional

Naţional

al Bucovinei
1 decembrie

Român Central
27 martie 1918

28 noiembrie

1918

1918

40

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

Iancu Flondor
(1865-1924)

Ion Inculeţ
(1884-1940)

Vasile Goldiş
(1862-1934)

VI. Elaboraţi o axă cronologică şi indicaţi pe ea principalele etape ale războiului de independenţă: victoria
de la Plevna, victoria de la Vidin, citirea declaraţiei de independenţă, capitularea otomană .

VII. Completaţi spaţiile libere cu anii corespunzători:
a) regimul fanariot a luat sfârșit în anul _______ .
b) Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn în anul _____ .
c) România a intrat în Primul Război Mondial în anul _____ .
d) Marea Unire s-a realizat în anul _____ .
VIII. Formulaţi o opinie care să facă legătura între participarea României la Primul
Război mondial şi înfăptuirea unităţii naţionale:

Fişă de învăţare - evaluare
Statul român modern
Profesor înv. primar, Bejenaru Manuela Simona
Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni
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I. Dataţi şi ordonaţi cronologic următoarele evenimente istorice:
a) Revoluția lui Tudor Vladimirescu;
b) Războiul de Independență;
c) Revoluția de la 1848;
d) Primul Război Mondial;
e) Începutul domniilor fanariote.

II. Completaţi tabelul de mai jos după modelul dat:
Aspecte naţionale

Drepturi şi libertăţi

Programe
revoluţionare

Lideri politici

Petiţiunea
proclamaţiune

~ Vasile Alecsandri

~ sfânta păzire a
Regulamentului
Organic

~

~

~

~

~

~

~

~

(martie 1848, Iaşi)
Petiţia naţională

Aspecte sociale
~îmbunătăţirea
stării
locuitorilor
săteni

~desfiinţarea cenzurii

(mai 1848, Blaj)
Proclamaţia de la
Islaz
(iunie 1848)

III. Realizaţi o compunere cu tema: Cuza Vodă și Unirea având în vedere următoarele aspecte: alegerea ca
domn în Moldova și Țara Românească, întâlnirea cu Moș Ion Roată, ocaua lui Cuza.-

-

IV.
Prezentaţi
Revoluţia
din 1821
după
următorul
plan:
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Revoluţia din 1821
____________________________
____________________________
____________________________

Personalitate

____________________________
____________________________
____________________________
Cauze

____________________________
____________________________
____________________________

Trei documente
programatice

____________________________
____________________________
____________________________

Trei etape ale
desfăşurării

____________________________
____________________________
____________________________

Urmări

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V. Realizaţi o corespondenţă corectă prin săgeţi între coloanele următoare:

Unirea
Basarabiei

Unirea

Unirea

Bucovinei

Transilvaniei

Consiliul

Consiliul

Sfatul Ţării

Naţional

Naţional

al Bucovinei
1 decembrie

Român Central
27 martie 1918

28 noiembrie

1918

Iancu Flondor
(1865-1924)

1918

Ion Inculeţ
(1884-1940)

Vasile Goldiş
(1862-1934)

VI. Elaboraţi o axă cronologică şi indicaţi pe ea principalele etape ale războiului de independenţă: victoria
de la Plevna, victoria de la Vidin, citirea declaraţiei de independenţă, capitularea otomană .
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VII. Completaţi spaţiile libere cu anii corespunzători:
a) regimul fanariot a luat sfârșit în anul _______ .
b) Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn în anul _____ .
c) România a intrat în Primul Război Mondial în anul _____ .
d) Marea Unire s-a realizat în anul _____ .
VIII. Formulaţi o opinie care să facă legătura între participarea României la Primul
Război mondial şi înfăptuirea unităţii naţionale:

TEST DE EVALUARE
Disciplina Limba şi literatura română
Prof. Bolotă Elena Laura
•

Toate subiectele sunt obligatorii.

•

Total: 100 de puncte

•

Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I

40 puncte

Citiţi cu atenţie următorul text şi răspundeţi corect tuturor cerinţelor formulate la final:
Maiorul nu-şi ascundea surpriza. Era un fel de condică împărţită pe rubrici: venituri, cheltuieli, buletinul
sănătăţii, vecinii, duşmanii (în viaţă şi decedaţi cu o mică precizare privind vârsta, profesiunea, situaţia familială
până la nepoţi, precum şi anul, ziua şi fapta de care se făcuseră vinovaţi).
,,De fapt, îşi zise Cristescu simţind cum îi transpiră degetele pe scoarţa neagră de piele, aici e toată viaţa lui
[Grigore Popa]...”
Îl înspăimîntară meschinăria preocupărilor, meticulozitatea ranchiunoasă cu care îşi alimenta inamiciţii de-acum
câteva decenii, fleacuri fără importanţă, de genul:
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,,M.S – şaizeci şi opt de ani, colonel pensionar, doi fii etc. – a declarat public la 12 februarie 1934, în barul
Cazinoului din Sinaia, că sunt un impostor de-o incapacitate monumentală. Nota bene: printre asistenţi se afla
generalul de brigade Miclan de la Statul-Major. Sunt convins că nepromovarea mea cu ocazia avansării din mai…”
Sau: ,,C.T – avocat etc. – a determinat-o pe doamna Ana Muzicescu să mă şteargă de pe lista invitaţilor la Revelion
(1929). Chestiune de importanţă capitală pentru mine, căci era singura posibilitate de a-l contacta pe N, care...”
Decedaţii aveau o cruce mare în dreptul numelor, iar moştenitorii erau încercuiţi pentru orice eventualitate. Icicolo, se putea citi câte un ,,achitat” scris cu roşu, ceea ce însemna, desigur, că Popa reuşise să plătească poliţe
imprescriptibile.
Paginile următoare fuseseră destinate vecinilor şi parcă puteai vedea ochiul negru al bătrânului lipit de gaura cheii,
urmărindu-le toate mișcările. Melania Lupu ar fi fost probabil foarte surprinsă să afle că există cineva care să-şi
amintească de pildă că la 9 august cumpărase un colier de perle – şaizeci şi cinci de lei, - o cutie mare de jeleuri şi
un kilogram de parizer pentru motan.
(Rodica Ojog - Braşoveanu, Cianură pentru un surâs)

 CERINŢE:
1. Notaţi câte o locuţiune/ expresie care să conţină termenii: ,,gură”, ,,doi”, ,,an” ,,viaţă”.
.................................................................................................................................................................

8 puncte

.................................................................................................................................................................................
2. Menţionaţi omonimele lexico-gramaticale pentru termenii: ,,mine”, ,,mare”.

8 puncte

.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...................
3.Realizaţi două enunţuri în care, pe rând, termenii ,,negru” şi ,,(a) alimenta” să aibă sens conotativ.
................................................................................................................................... ................................. 8 puncte
.................................................................................................................................................................................
4. Argumentaţi apartenenţa textului la un gen literar, oferind exemple din text.

8 puncte

.................................................................................................................................................................... .............
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. Comentaţi, în 5-7 rânduri, fragmentul: ,,Melania Lupu ar fi fost probabil foarte surprinsă să afle că există cineva
care să-şi amintească de pildă că la 9 august cumpărase un colier de perle – şaizeci şi cinci de lei, - o cutie mare de
jeleuri şi un kilogram de parizer pentru motan”.
..................................................................................................................................................................... 8 puncte
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
SUBIECTUL al II-lea

20 puncte

1.Rescrieţi enunţurile următoare, corectând greşelile de orice natură.
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Sărut mâna! Am stat afară şi şi am pitrocit vinul şi mi s-a făcut frig. Am intrat în casă să iau nişte hambleţi pe mine,
altmiteri veneam mai repede să vă deschid.
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2.Subliniaţi forma corectă a următoarelor cuvinte:

10 puncte

Obţiune/ opţiune; jigni/ jicni; aşează/ aşază; înşeală/ înşală; din punctul de vedere al părinţilor/ din punct de vedere
al părinţilor;
SUBIECTUL al III-lea

30 puncte

Redactaţi un eseu de 15-20 de rânduri, în care vă exprimaţi opinia despre importanţa unicităţii individului, plecând
de la citatele: De gustibus et coloribus non disputandum. (Despre gusturi şi culori nu se discută); Pentru ca un om să
fie de neînlocuit, trebuie să fie mereu diferit. (Coco Chanel); Suntem diferiţi, din fericire.
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Test de verificare
Prof. Munteanu Mihaela
Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud Galați
Toate subiectele sunt obligatorii


Timp de lucru: 50 minute



Din oficiu se acordă 10 puncte

PARTEA I (72 puncte) – Pe lucrare se trec numai rezultatele.
Ex.1. (18 puncte) − Asociaţi fiecare litera din coloana A cu cifra din coloana B astfel încât asocierile făcute să
exprime propoziţii matematice adevărate.
Răspunsul elevului
Fie polinomul f=X3 + X2 – 4X – 4
A
6p

a)

6p

b)

B.

O radacină a polinomului f este
Produsul radăcinilor polinomului este

6p

d)

1.

-4

2.

-1

Restul împărțirii polinomului f la polinomul (x-2) este

3.

0

4.

4

Ex.2. (18 puncte) – Completaţi spaţiile libere.
Considerăm polinomul

.
știind că

6p

a)

Valoarea lui

6p

b)

Rădăcinile polinomului pentru

6p

c)

Valorile lui

Răspunsul elevului

divide f este....
sunt....

pentru care polinomul f are o rădăcină dublă sunt....

Ex.3. (18 puncte) − Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor (A – adevărat; F – fals).
Răspunsul elevului

Fie polinomul P(x) = 2X3 - 3X2 – 4X + 6
6p

a)

6p

b)

O rădăcina raţionala a sa, de forma

Descompunerea polinomului în Q (cu coeficienţi raţionali) este
2(X -

6p

c)

p
1
, este
q
2

3
)( X2 – 2)
2

Descompunerea polinomului în R (cu coeficienţi reali ) este
(2X -3)( X –

2 )(X+ 2 ) ;

Ex.4. (18 puncte) − Alegeţi rezultatul corect. Numai una din cele 4 variante de răspuns este corectă.
Fie polinomul f= X3 – 2X2 – 2X – m

Răspunsul elevului
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6p

Daca polinomul f este divizibil cu ( X – i) ,atunci :

a)

m

este :
a) 2–3i , b) 3+i , c) 6 , d) 1
6p

Dacă m=3, rădăcinile polinomului sunt:

b)

a) 3 si
6p

−1 i 3
, b)3 si ±i , c) –3 si 1±i , d)3 si 1±3i
2

Dacă m=3 inecuaţia f(x) > 0 ,are soluţia :

c)

a) ( -3 ;  ) , b) (3 ;  ) , c) (1 ;  ) , d) (-3 ; 3)
PARTEA a II-a (18 puncte) – Pe lucrare se trec rezolvările complete.
împărțit la

Ex. 5. Un polinom

dă resturile 15, 7, respectiv -80.

6p

a)Să se afle restul r al împărțirii lui f la

6p

b)Să se determine lim

Ex. 6. 6p

.

r (1) + r (2) + ... + r (n)
n →  1  2 + 2  3 + ... + n( n + 1)

Rezolvați ecuația reciprocă 3x3+2x2+2x+3=0

BAREM DE CORECTARE
ŞI NOTARE
PARTEA I
•

Se punctează doar rezultatul, pentru fiecare răspuns corect se acordă fie punctajul maxim, fie 0 puncte.

•

Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. item

1

2

3

4

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

Rezultate

2

4

1

-4

1,1,4

-4 și 0

F

A

A

a

a

b

Punctaj

6p

6p

6p

6p

6p

6p

6p

6p

6p

6p

6p

6p

PARTEA A II-A
•
Nr.

Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvările parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
Rezultate

Punctaj

r(1)=f(1)=15

2p

Item
5a)

r(-1)=7=f(-1)
r(-4)=f(-4)=-80
Grad(r)<Grad(impartitor)=>r(x)=ax 2+bx+c
a=-5; b=4; c=16

2p

2p
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5b)

− 5n(n + 1)(2n + 1)
n(n + 1)
−5
+ 16
+ 4n
2
r (1) + r (2) + ... + r (n)
6
2
6
lim
= lim
=
= −5
n →  1  2 + 2  3 + ... + n( n + 1)
n →
n(n + 1)(2n + 1) n(n + 1)
2
+
6
6
2

6p

6

Ecuația reciprocă de gradul al III-lea are rădăcina -1

2p

Cu schema lui Horner sau prin împărțire directă avem: 3x 3+2x2+2x+3=(x+1)(3x2-x+3)

2p

Obținem soluțiile ecuației -1,

1  i 37
6

2p

PROIECT DE LECŢIE

Clasa: a XII-a
Profesor: Munteanu Mihaela
Unitatea de învăţare: Polinoame
Subiectul lecţiei: Polinoame- evaluare
Tipul lecţiei: evaluare scrisă
COMPETENŢE GENERALE ŞI COMPETENŢE SPECIFICE:
CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual, cuprinse în enunŃuri
matematice
5.2.Determinarea unor polinoame, funcŃii polinomiale sau ecuaŃii algebrice care verifică condiŃii date
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice în rezolvarea de probleme
3.2 Folosirea descompunerii în factori a polinoamelor, în probleme de divizibilitate şi în rezolvări de ecuaŃii
CG4. Exprimarea şi redactarea coerentă, în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a
strategiilor de rezolvare a unei probleme

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
- Exerciţii de aflare a rădăcinilor unui polinom cu coeficienți raționali, reali, complecși.
-Exerciţii de descompunerea a polinoamelor în factori ireductibili
- Utilizarea relațiilor lui Viete
- Utilizarea teoremei împărțirii cu rest în rezolvarea de probleme
- Aplicarea teoremei lui Bezout
- Exerciţii de evidenţiere a condițiilor pentru ca o rădăcină să fie multiplă
- Rezolvarea de ecuații reciproce
- Identificarea rezultatului plauzibil dintr-o listă de răspunsuri posibile

OBIECTIVE DE EVALUARE PENTRU PROBA DE EVALUARE
O1: să efectueze corect calcule cu polinoame
O2: să aplice corect teorema împărțirii cu rest la polinoame
O3: să descompună în factori ireductibili polinoame
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O4: să afle rădăcinile unui polinom
O5: să folosească corect relația de divizibilitate a polinoamelor
O6: să rezolve corect o problemă ce presupune folosirea diverselor thenici de lucru cu polinoame

Biblliografie:
•

Programa şcolară

•

Manual clasa a XII-a

•

Cătalin Petru Nicolescu, culegere de probleme algebră superioară, analiză matematică, clasa a XII-a,
ed. Icar, București 2018
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Fișă de lucru
Posibilități combinatorii ale substantivului. Prepoziția
Georgescu Marilena-Camelia
Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Arad
I. Completează propozițiile date cu atribute conform întrebărilor dintre paranteze:
a. Crengile (ale cui?)........................................se mișcă în bătaia vântului.
b. Zăpada (care?)..............................................a acoperit pământul.
c. Mașinile (ce fel de?).....................................îndepărtează troienele.
d. Fulgii (care?)...............................................cad întruna.
II. Adaugă un atribut exprimat prin substantiv precedat de prepoziție în exmplele date:
a. Am băut o cană de................................................... .
b. Citesc on-line o publicație pentru............................ .
c. La vară, mă voi bucura de o călătorie în.................. .
d. Mama a făcut o plăcintă cu...................................... .
e. Am primit un cadou de la ........................................ .
f. Tata a cumpărat scaune din....................................... .
III. Scrie câte un atribut în textul de mai jos, folosind formele potrivite ale adjectivelor din seria dată (înalt, larg,
mare, strălucitor, vesel):
a.

Străzile............................................s-au acoperit de zăpadă.

b.

Copiii..............................fac bulgări....................................de nea și se bat cu ei.

c.

Din când în când, din copacii.........................cad bucăți de omăt.

IV. Transformă atributul exprimat prin adjectiv în atribut exprimat prin substantiv, păstrând același sens:
a. Nu cunosc rasele canine................................... .
b. Nu mai am probleme familiale.......................... .
c. Străzile arădene sunt înzăpezite......................... .
d. Transportul feroviar s-a îmbunătățit.................... .
V. Indică felul prepozițiilor date: de lângă, fără, de sub, lângă, pe după.
VI. Menționează partea de vorbire prin care se exprimă atributele din propozițiile date:
a. Iarna grea este aici. ..........................................................................
b. Ramurile arborilor au înghețat. ........................................................
c. Ceaiul de tei îmi place. .....................................................................
d. Mi-a dat mâncare fără gust. ..............................................................
e. Discuțiile cu prietenii sunt plăcute. ..................................................
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VII. Încercuiește litera propozițiilor în care părțile secundare de propoziție sunt numai atribute:
a. Cad fulgi mari de zăpadă.
b. Colegul Alinei citește o revistă cu benzi desenate.
c. Brazii verzi, înalți, semeți din munții țării au înghețat.
d. Copiii zglobii din cartierul bunicii aleargă.
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Fiche de travail
Farcaşiu Otilia
Liceul cu Program Sportiv Arad

Thème : La vie professionnelle
Compétence générale visée : Compréhension orale
Niveau A2

Vidéo no. 1
https://www.youtube.com/watch?v=IXrBEYSV_K0

I. Complétez la liste avec les métiers entendus/vus dans la vidéo no.1.
1.

Le facteur

2.

L’astronaute

3.

Le …

4.

Le pompier

5.

Le …

6.

Le docteur

7.

Le …

8.

L’institutrice

9.

Le …

10. Le jardinier

II. Répondez aux questions :
a. Qui distribue le courrier ?
……..
b. Qui soigne les malades et guérit les maladies ?
…….
c. Qui répare les canalisations d’eau ?
……
d. Qui voyage dans l’espace ?
…….
III. Complétez les trous avec des mots entendus dans la vidéo no.1:
1. Le docteur soigne….
2. Le …….. distribue le courrier .
3. L’institutrice enseigne ………… et les mathématiques.
4. Le ….. arrose les……….. .
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Vidéo no. 2
https://www.youtube.com/watch?v=GsOAEUIgVL4
Première écoute :
IV. Cochez la bonne réponse :

A. La fille cherche
1.

une chemise

2.

un travail/ un emploi

3.

une fiche

B. Elle a donné le CV à
1.

pôle emploi

2.

université

3.

mairie

C. Il y a …..d’offres.
1.

peu

2.

assez

3.

beaucoup

Deuxième écoute
V. Choisissez VRAI ou FAUX
1.

La maîtresse veut donner une dictée aux élèves.

2.

C’est samedi.

3.

Quelqu’un a lancé un bout de papier vers la maîtresse.

4.

La maîtresse ne les donnera 2 multiplications, 2 additions et 2 divisions.

5.

Elle n’a jamais rêvé d’être chirurgien.

6.

L’employé du Pôle Emploi lui offre du travail comme : femme de ménage, vendeuse, nounou, hôtesse d’air et
top model.

7.

Le chien a été laissé dehors à 30 degrés.

8.

« Un travail ce n’est pas rester sur un canapé regarder la télévision. »

1

2

3

4

5

Sitographie :
https://www.youtube.com/watch?v=IXrBEYSV_K0
https://www.youtube.com/watch?v=GsOAEUIgVL4
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Cercul- fisa de lucru
Prof. Garcea Florin Catalin
1) Calculaţi lungimea fiecărui cerc. Primul subpunct este rezolvat ca model.

1,3 m

a) L = 2,6  m

b) L = …………

5,6 cm

13 m

7 dm

c) L = …………

d) L = …………

2) Stabiliţi raza(luaţi ca unitate de măsură latura pătratului de reţea) şi calculaţi lungimea fiecărui cerc:

a) r = ……..

b) r = ……..

L = ………..

c) r = ……..

L = ………..

L = ………

3) Completaţi tabelul următor:
Raza cercului

11 cm

6,8 dm

9m

Lungimea cercului

26 m

7 mm

134 cm

4) Elena a plantat în curtea sa un rond de flori circular, cu raza de 2,3 m. De câţi metri de gard are nevoie pentru a
înconjura acest rond?
__________________________________________________________________________________
5) Minutarul ceasului deşteptător are lungimea de 9,5 cm, iar orarul are lungimea de 7,5 cm. Care este circumferinţa
cercului trasat de vârful fiecăruia din cele două ace ale ceasului la o rotaţie completă?
__________________________________________________________________________________
6) Deduceţi lungimea arcului de cerc corespunzător unui unghi cu măsura de u o, cu regula de trei simplă:
360o ………………… 2r
uo …………………. L arc

L arc = …………………..
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7) Cunoscând raza cercului şi măsura arcului, calculaţi lungimea fiecărui arc de cerc.

150o

180o

60o
8 cm

270o

4,2 m

6 cm

a) L arc = ………..

b) L arc = ………..

c) L arc = ………..

L arc = ………..

L arc = ………..

L arc = ………..

0,5 dm

d) L arc = ………..
L arc = ………..

8) Calculaţi perimetrul figurilor folosind ca unitate de măsură latura pătratului de reţea.

a) P = ………………………

b) P = ………………………

c) P = ………………………

P = ………………………

P = ………………………

P = ………………………

9) Calculaţi aria fiecărui disc. Primul subpunct este rezolvat ca model.

6m

a) A = 36 m2

b) A = …………

11 cm

1,3 m

8 dm

c) A = …………

d) A = …………

10) Stabiliţi raza (luaţi ca unitate de măsură latura pătratului de reţea) şi apoi calculaţi aria fiecărui disc:
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a) r = ……..

b) r = ……..

A = ………..

c) r = ……..

A = ………..

A = ………

11) Aflaţi aria suprafeţei haşurate.

12) Deduceţi aria sectorului de cerc corespunzător unui unghi cu măsura de u o, cu regula de trei simplă:
360o ………………… r2
uo …………………. A sec

A sec = …………………..
13) Cunoscând raza cercului şi măsura arcului, calculaţi aria fiecărui sector de cerc.

150o

4,2 m

60o
8 cm

270o

6 cm

a) A sec = ……….

b) A sec = ………..

c) A sec = ………..

d) A sec = ………..

A sec = ………..

A sec = ………..

A sec = ………..

A sec = ………..

14) Calculaţi ariile suprafeţelor haşurate, folosind ca unitate de măsură aria pătratului de reţea.

a) A = ................................

b) A = ................................
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Prof. Angela Calugaru
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Test de evaluare
Clasa a X-a
Prof. Mardare Alina
Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui
Se dӑ textul:
Ziua de ieri s-a ţinut după mine crezând,
ca un câine flămând,
Că e legată cu ceva, cu vreo curea,
Cu vreo frânghie, de viaţa mea Şi la o răspântie cu statui
S-a întors, văzând că nu-i.
S-a pierdut neputincioasă şi pribeagă
După ce vremea întreagă
M-a urmat pas cu pas, până azi
La amiazi.
Cine şi-a pierdut o zi cât o viaţă
S-o caute repede. Se înnoptează. Se lasă ceaţă.
(Tudor Arghezi, O zi)
Rӑspunde urmӑtoarelor cerințe:

1.

Scrie sinonimele contextuale ale cuvintelor: neputincioasă, repede. 0,5p

2.

Alcătuieşte o propoziţie în care să subliniezi sensul conotativ al adjectivului legată. 0,5p

3.

Justifică utilizarea cratimei în structura nu-i. 1p

4.

Transcrie două mărci diferite ale prezenței eului liric. 1p

5.

Precizează tema poeziei citate.1p

6.

Comentează o figură de stil din primele versuri. 1p

7.

Comentează ultimele două versuri, prin relaţionarea ideii poetice cu mijloacele artistice. 2p

8.

Demonstrază, prin dezvoltarea a două argumente, apartenenţa la genul liric. 1p

9.

Precizează un element de modernitate a versificaţiei. 1p

Timp de lucru: 50 de minute
Succes!

☺

Barem de corectare
1.

Se vor acorda câte 0,25p pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de

exemplu: neputincioasă-incapabilă; repede-iute) 0,25p.+0,25p.
2.

Alcătuirea enunțului care să ilustreze sensul conotativ al cuvântului legată. 0,5p

3.

Explicarea rolului cratimei în secvența indicată (de exemplu: cratima separă două cuvinte diferite, ajută

la păstrarea elementelor de prozodie, elidează vocala î ș.a.) 1p.
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4.

Precizarea a două mărci ce justifică prezența eului liric în text (de exemplu: verbe, pronume și adjective

pronominale posesive la pers I sau a II-a) 0,5p.+0,5p.
5.

Notarea corectă a temei poeziei citate. (trecerea timpului) – 1p.

6.

Identificarea corectă a figurii de stil: 0,5p; comentariu adecvat – 0,5p; încercarea de comentare – 0,25p.

7.

Comentarea ideii exprimate în secvența indicată: comentarea adecvată, prin corelarea ideii poetice cu

mijloacele artistice – 2p; comentare schematică, ezitantă – 1p; încercare de comentare, folosind un limbaj neadecvat – 0,5p
8.

Prezentarea adecvată, prin exemplificare a trăsăturilor genului liric – 0,5p+0,5p

9.

Precizarea elementelor care conferă modernitate poeziei citate – 0,5p; exemplificarea lor – 0,5p.
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Worksheet- Holiday and travelling
(level: upper-intermediate)
Dr. Anițaș Tünde Eva
Colegiul Național „Mihai Eminescu“, Satu Mare
1. Fill in the text with the missing prepositions:
THE TRAVELLER’S GUIDE
When embarking from Henri Coandă International Airport, the check-………..formalities must be closed 45 minutes prior
…………….departure. For code-sharing flights operated by partner airlines and also for flights operated
…………………………….abroad, check-in closing time may vary according ……………..local regulations. The
company recommends that all passengers ask ……………………..the check-in deadline when purchasing the flight ticket.
No departure can be delayed because………. late arrival. Passengers arriving too late will be considered to have cancelled
their reservation and the carrier will be allowed to use the respective seats as it sees fit. Passengers are required to apply
……………………special services (special meals, medical assistance ………………………..the flight or wheelchair
assistance …………………………….boarding) …………….the time of booking.
Children ……………………..the age of 2 who do not occupy a separate seat and are accompanied ……….an adult may
benefit ……………………..90% ………….the full price ticket. Children aged 2 ……………12 and those under 2 who
occupy a separate seat receive a fare reduction in accordance ……………………..the respective fares. If a single adult
accompanies several children under the age of 2, only one child receives the special fare, ………….........the other benefit
………….. a separate offer ………………….children aged 2 to 12, even if they do not occupy a separate seat.
Source: Adapted from TAROM Insight, septembrie-octombrie 2010, p. 111

2. Fill in the gaps with the appropriate words: itinerary, seafood, standouts, pesto, boasts, homemade, pub-restaurant,
highlights, sightseeing, fare.

Bucharest and Southern Transylvania
________: Bucharest - Sinaia - Brasov - Sibiu
Duration: 4 days
Best way of transportation: train or car
» Day 1: Bucharest
Explore Bucharest, the capital of Romania. It is the largest city of the country which ____________ one of the world's
biggest example of architectural excess, the Parliamentary Palace. In the evening enjoy a concert by George Enescu
Philharmonic Orchestra or travel to Valea Călugarească, one of the top Romanian wine regions. After wine tasting you
could enjoy one of the _________ Romanian specialties in a fancy restaurant, where besides the traditional food you can
also find __________ or pasta served with a delicious __________.
» Day 2: Bucharest - Sinaia - Brasov (103 miles/ 166 km)
Drive or take the train to Sinaia and visit the Peleș Castle. The __________ shouldn´t exceed 10 €. Built in 1883, Peleș
Castle is a masterpiece of German Renaissance architecture. Continue straight to Brasov or from Predeal take a 25 miles
detour to the village of Bran to visit the 14th century Bran (Dracula’s) Castle then continue to Brasov.
» Day 3: Brasov (72 miles/ 116 km)
Sightseeing in Brasov. ________ include: the Coulcil Square, the beautiful S!int Nicholas Church, Brasov Fortress,
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Franciscan Mon!stery. Do not miss the Black Church. For a panoramic view of Brasov and the surrounding Carpathians
Mountains take the cable car to Postăvarul Peak in Poiana Brasov. In the evening you can enjoy a delicious dinner in a
nice _____________.
» Day 4: Day-trip to Sibiu (110 miles/ 178 km)
____________ in Sibiu. ____________ include: Craftsmen’s Square, Huet Square and Evangelical Church, Bridge of
Lies, Goldsmith Square, Great Square, Orthodox Cathedral, Roman Catholic Church, City Hall Tower. Take an
afternoon train/ drive back to Bucharest.
We hope you will enjoy your trip!
3. Underline the correct word in order to build idioms.
a.

I don’t really want to visit Greece, but whatever floats your boat/ ship.

b.

I am sure that travelling can broaden/expand the mind.

c.

Hurry up! We have to hit/beat the road if you want to arrive there in time.

d.

Lisa and Sarah are in the same ship/boat. They both dislike their job, but they are afraid to quit.

e.

You shouldn’t have hit/put the brakes on your business idea, you could have become rich, but that ship/boat has

sailed.
4. Use your own ideas to complete these sentences (if-clauses):
a) If I had the chance to go to Rome, __________________________________________.
b) I wouldn’t have planned a trip to Asia__ _____________________________________.
c) If we caught the train at 10.30 to Berlin____ __________________________________.
d) _______________________________________________ if we had stayed at a hotel.
e) If I have enough money, __________________________________________________.
f) We would have had a better time ____________________________________________.
g) If Turkey wasn´t so expensive,______________________________________________.
h) If I had enough free time, __________________________________________________.
i) I would go to South Africa__________________________________________________.
j) ____________________________________________, I will definitely take you with me.
5. A student magazine in your country is offering a prize for articles in answer to the question “What can tourists
see and do in your town or area?” Write your article in about 140-190 words.
Answer key

1.

In, to, from, about, of, for, during, while, at, under, by, from, off, to, with, while, from, for

2.

Itinerary, boasts, homemade, seafood, pesto, fare, highlights, pub-restaurant, sightseeing, standouts

3.

Floats your boat= to make someone happy
Broaden the mind= help you understand the world
Hit the road= start a journey
In the same boat= to be in a similar situation
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Hit the brakes= to stop
That ship has sailed= an opportunity that is no longer available

4.

Here the students have to use their ideas to complete the conditional sentences.

5.

Here the students have to write an article about the sightseeing possibilities in their town or area. They should you use
specific vocabulary related to holidays and travelling, but also they must respect the structure of an article.
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TEST –SUBSTANTUVUL
LAZA TABITA
LICEUL TEORETIC ,, FELIX", SANMARTIN

În prima zi de Ramazan Bayram, copiii merg să colinde prietenii și rudele. În municipiul Constanța acest obicei
s-a pierdut, însă în multe sate în care există comunități importante de musulmani s-a păstrat această tradiție. Cei mici bat
din poartă în poartă, le pupă mâna gazdelor și le anunță că

,, A venit Bayramul”. Acestea le oferă dulciuri, fructe

bomboane sau prăjituri.
Deoarece este o sărbătoare importantă, părinții le cumpăra copiilor lucruri noi. Cei mici se îmbracă de Ramazan
Bayram cu hainele pe care nu le-au mai purtat și se bucură de darurile primate.
În dimineața sărbătorii de Ramazan Bayram , bărbații merg la geamie. După terminarea slujbei, ei se întorc
acasă și mănâncă micul dejun împreună cu familia.
Un obicei pe care îl admir la musulmani este acela de a le oferi bani sau pachete de mâncare celor sărmani.
Nimeni nu rămâne cu masa goală de Ramazan Bayram. Se obișnuiește să se stabilească la geamie o anumită sumă de
bani, “fitir”, cum îi spun musulmanii, pe care familiile o donează persoanelor nevoișe.
( Auris Luca, Începe bairamul duciurilor. Tradițiiile și obiceiurile musulmanilor de Ramazan Bayram,
https://discoverdobrogea.ro)

Se cere:

Subiectul I- 54 de puncte

1.

Transcrie, din textul de mai sus, un substantiv propriu și unul comun și spune ce denumește fiecare dintre ele.
(6p)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………,

2.

Extrage, din ultimul alineat, trei substantive comune pentru fiecare din genurile învățate.(6p)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

3.

Suliniază substantivele articulate din secvența urmățoare și precizează tipul articolului. Deoarece este o
sărbătoare importantă, părinții le cumpăra copiilor lucruri noi.(6p)

74

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

4.

Subliniază substantivul la numărul plural din următoarea secvență și rescrie-o , punând substantivul identificat la
numărul singular. În dimineața sărbătorii de Ramazan Bayram , bărbații merg la geamie.(6p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

5.

Indica forma de plural articulat cu articol nebotărât a următoarelor substantive din text: municipiul, sate,
traiție.(6p)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

6.

Scoate din text un substantiv însoțit de o prepoziție simplă.( 6p)

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
7.

Precizează dacă substantivul sărbătorii este centru sau adjunct în structura: În dimineața sărbătorii.(6p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….

8.

Precizează fucția sintactică a substantivelor subliniate în structura: În dimineața sărbătorii de Ramazan
Bayram , bărbații merg la geamie.(6p)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

9.

Alcătuiește o propoziție în care substantivul sărbătoare să aibă funcție de subiect.(6p)
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Subiectul al II –lea- 36 de puncte
Redactează o compunere narativă, de minim 150 de cuvinte, în care îți imaginezi că paricipi la sărbătoarea Razam
Bayram.În compunerea ta vei integra un substantiv comun, două substantive proprii la genul feminin și substantivul
bomboane cu funcție sintactică de atribut.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
•

conținutul compunerii- 30 de puncte

•

redactarea compunerii -8 puncte( marcarea corectă a paragrafelor- 1 punct; coerența textului-2 puncte,
proprietatea termenilor folosiți-2 puncte; corectitudinea grammaticală -1 punct; claritatea exprimării ideilor -1
punct; respectarea normelor de punctuație si ortografie-1 punct; lizibilitate-1 punct)

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minim 150 de cuvinte si dezvoltă
subiectul propus.

Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUCCES!
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FIŞĂ DE LUCRU
Atributul-clasa a V-a,
Limba și literatura română
Trușcă Anca MARIA
Liceul Constantin Brâncoveanu,oraș Horezu, jud.Vâlcea
I. Se dau enunţurile:
1.

Nuferii albi acoperă lacul.

2.

În caietul lui Radu am scris poezia.

3.

Trei poezii au fost publicate în revista şcolii.

4.

Zece fete au plecat în excursie.

5.

Îndepărtata corabie va fi urmărită.

6.

Desenele de pe copertă le vei recunoaşte.

7.

Am auzit povestea ei

8.

Materialele pentru revistă sunt gata.

9.

Veştile despre ei îl bucurau.

Se cere: Subliniaţi atributele din enunţurile date şi completaţi tabelul de mai jos după modelul dat:
Cuvântul căruia îi punem
întrebarea şi valoarea lui

Întrebarea

Atributul

morfologică
Nuferii (substantiv)

II.

Partea de vorbire prin

Felul atributului

care se exprimă atributul
Care nuferi?

albi

Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele de mai jos să aibă funcţia sintactică de atribut.

❖ aur (atribut în acuzativ cu prepoziţie)
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element regent / cuvântul căruia îi punem întrebarea

prepoziţia

cuvântul cu funcţie de atribut

❖ coleg (atribut în genitiv)
element regent / cuvântul căruia îi punem întrebarea

cuvântul cu funcţie de atribut (formă de genitiv)

❖ strălucitor
cuvântul cu funcţie de atribut

element regent

❖ lui (atribut în genitiv)
cuvântul cu funcţie de atribut

element regent

❖ ea (atribut în acuzativ cu prepoziţie)
prepoziţia

element regent

III.

cuvântul cu funcţie de atribut

Analizaţi atributele din enunţurile de mai jos:

a.

„Urma vântului tăia brazde adânci şi mişcătoare în iarba rară şi sălbatică.” (C. Hogaş)

b.

„Oşteni ca noi se mai găsesc …” (Mihail Sadoveanu)

c.

„La vârful ramurilor e o tipsie de flori trandafirii…” (I. Simionescu)
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ȘCOALA ONLINE, DE LA INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE LA PERFORMANȚĂ
RESURSE EDUCAȚIONALE DESTINATE ELEVILOR
EVALUARE SUMATIVĂ – clasa a VIII-a
Profesor propunător Maria Ecaterina Iordache
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești, Ialomița

Citește textul de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

SUBIECTUL I - 70 puncte
A.
Scrie sub formă de enunț răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos cu privire la textul dat.
1.
2.

3.

Notează patru denumiri de fructe.

4 puncte

Tema centrală a textului este : a) amintirea copilăriei
b) iubirea
c) prezentarea naturii
d) cămara
Sentimentul predominant din textul poetic este : a) bucuria
b) iubirea
c) nostalgia
d) uimirea

4 puncte

4 puncte

4.
Rescrie următoarele afirmații notând în dreptul fiecăreia corectitudinea sau incorectitudinea acestora cu
Adevărat sau Fals , bazându-te pe informațiile din
text.
8 puncte
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Poezia scrisă de Ion Pillat este un text epic.
Cuvântul cămară este folosit cu sens figurat.
Structura cheia ruginie a raiului oprit conține o metaforă.
O marcă a prezenței vocii poetice în text este verbul pierde.

a.
b.
c.
d.

5. Menționează , în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos:

10 puncte

Arzând în umbră, piersici de jar, și-albaștri struguri
Și pere de-aur roșu cu flăcări de parfum.

a.

b.

Simt și acum mirosul de fân proaspăt cosit, n-am să uit niciodată livezile de cireși și pruni în care ne cățăram ,
serile de vară în care îi convingeam pe bunici să ne lase să dormim afară, pe prispă și adormeam târziu în
noapte, numărând stelele.

B. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
1.
2.
3.
4.

5.
a.
b.

Încercuiește grupul de sunete (diftong, triftong, hiat) pentru fiecare dintre cuvintele următoare: cheia, șovăitor,
de-altădată, lampioane
8 puncte
Transcrie din fragmentul de mai jos trei cuvinte aflate în cazuri diferite pe care le vei preciza. Mamaie ne recita
poezii de când era copil sau când tataie ne istorisea amintiri din război.
6 puncte
Formulează un enunț în care să se regăsească o construcție pasivă.
4 puncte
Alcătuiește un enunț asertiv în care cuvântul copilărie să aibă funcția sintactică de nume predicativ și un enunț
interogativ în care pronumele interogativ cine să aibă funcția sintactică de
subiect.
10 puncte
Împarte enunțurile de mai jos în propoziții, rescrie și precizează felul propoziției subordonate și
realizează contragerea , rescriind enunțul.
12 puncte
Să reușească a fost dorința ei.
Este de prisos să insist.

SUBIECTUL al II-lea - 20 puncte
Redactează o pagină de jurnal, de cel puțin 150 de cuvinte, care să cuprindă prezentarea unei emoții/ a unui
sentiment din copilăria ta. Este necesar ca textul să conțină o secvență narativă, o secvență descriptivă și una explicativă.
Data redactării jurnalului este 24 decembrie 2020.
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Comunicare în limba română- Evaluare sumativă
-clasa IUnitatea 6:„Micul meu univers”
Profesor învățământ primar Oprițoiu Corina Daciana
Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Deva
1. Citește textul, apoi rezolvă sarcinile:
Gabriela este din București. Când vine vara, ea se grăbește să plece la bunici. Aceștia locuiesc în
Brașov. Bunicii o așteaptă cu drag și dor.
Ce bine este vara în casa bunicilor!

▪ Cum o cheamă pe fetiță?

Gabriela

Magda

Gloria

▪ Unde locuiește Gabriela?

la Brașov

în Deva

în București

▪ În ce anotimp pleacă Gabriela la bunici?

iarna

vara
2. Transcrie cuvintele următoare: drag, București, vara.

3. Ordonează cuvintele și transcrie propozițiile:

▪

strică, Graba, treaba.

▪

gândăcel,

▪

multe, găsit, a, margarete, Bogdan .

Dragoș, vede, un

?
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4. Alintă cuvintele:

greier

iepure

5. Scrie cuvintele cu sens opus pentru cuvintele date:

plin

ușor

gras

Dacă ai terminat testul, relaxează-te, colorând imaginea următoare:
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Comunicare în limba română
Evaluare clasa I – Unitatea 6:„Micul meu univers”
Literele ș/Ș, v/V, b/B, g/G
Descriptori de performanță:
Calificativul
Itemul
Foarte bine

Bine

Suficient

1.

Citește și alege corect fiecare variantă.

trei cuvinte

două cuvinte

un cuvânt

2.

Transcrie corect cuvintele.

trei cuvinte

două cuvinte

un cuvânt

3.

Ordonează corect cuvintele în propoziție.

trei propoziții

două propoziții

o propoziție

4.

Alintă corect cuvintele date

trei cuvinte

două cuvinte

un cuvânt

5.

Scrie corect cuvintele opuse.

trei cuvinte

două cuvinte

un cuvânt

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:
Nr. crt.

Numele elevului

I1

I2

I3

I4

I5

Calificativul
final

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Nr. elevilor

I2

I3

I4

I5

Calificativ

Cfinal

FB – %
B–%
S–%

FB

I– %

B
S
I
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FIȘĂ DE LUCRU
UTILIZAREA FUNCȚIILOR LOGICE IF, AND, OR
prof. Oana Petcoviciu
Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad
Funcțiile logice determină evaluarea unor expresii, iar în funcție de acestea, furnizează acțiuni sau rezultate
complexe, generând valori de adevăr sau de fals - corespunzător expresiilor_ condiție evaluate.

1.

Funcția logică AND

=AND (condiție _testare_logică1; condiție _testare_logică2;...)
returnează valoarea logică TRUE (ADEVĂRAT) dacă toate argumentele sunt adevărate și valoarea logică FALSE
(FALS) dacă unul sau mai multe argumente sunt false.

Exemplu:

2.

Funcția logică OR

=OR(condiție _testare_logică1; condiție _testare_logică2;...)
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returnează valoarea logică TRUE dacă oricare argument este adevărat și valoarea logică FALSE dacă toate
argumentele sunt false.
Exemplu:

3.

Funcția logică IF

=IF(test_logic;valoare_dacă_adevărat; valoare_dacă_fals)
testează argumentul test_logic și în funcție de rezultatul evaluării logice, generează argumentul
valoare_dacă_adevărat dacă condiția este adevărată sau argumentul valoare_dacă_fals dacă aceasta este falsă.
Argumentele valoare_dacă_adevărat sau valoare_dacă_fals pot fi valori, șiruri de caractere (plasate
între ghilimele), nume de câmpuri/ adrese de celule sau câmpuri care conțin aceste valori. De asemenea, în locul
argumentelor se pot imbrica alte structuri condiționale IF sau alte funcții.
De regulă, funcțiile logice AND și OR nu se utilizează individual ci se folosesc în astfel de construcții.

Exemplul 1:
Participanții la un concurs de cultură generală primesc un premiu dacă după cele 2 probe ale concursului reușesc să
acumuleze minim 170 de puncte, altfel vor obține diplomă de participare.
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Exemplul 2:
Completați celulele C3:C11 astfel: dacă valorile introduse în celulele B3:B11 aparțin intervalului (1000,9999]
DA, respectiv NU în caz contrar.

REZOLVAȚI:
Folosind funcții/formule adecvate proiectați o foaie de calcul astfel încât să ajutați proprietarul unui
magazin de echipamente IT să obțină într-un tabel următoarele informații:

1.

Produsele cu prețul cuprins între 100 și 300 RON (se va completa în dreptul fiecărui produs cu true sau false, după
caz). Indicație-folosiți funcția AND;

2.

Evidențiați în tabel, rândul pentru care prețul sau stocul nu este completat.
Indicație:

3.

-

introduceți o coloană Eroare și utilizați funcția OR

-

folosiți funcția OR în operația de formatare condiționată (Pornire – Formatare condiționată);

Dacă stocul este zero și venitul mai mare decât 9000 coloana Situație să conțină textul profit_RAPID, altfel să
conțină textul acceptabil.

Introduceți în tabel cel puțin 10 produse.

Sugestie pentru rezolvare
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Cunoașterea lumii prin călători
Fișă de lucru – clasa a IV-a
Prof. înv. primar, ȚUGUI MAGDALENA
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni
I. Citiţi cu atenţie textele de mai jos:
A. „(…) Transilvania, ... pentru că drumurile ei se pot astupa cu uşurinţă cu arbori tăiaţi. Afară de aceea, poporul este
bine închegat la corp, războinic şi înzestrat cu cai buni şi puternici. Întreaga regiune variază alternativ între câmpii şi
codrii, fiind întretăiată de cumpene şi cotituri de ape şerpuitoare (…) având pământ fertil, vinuri tari şi aur, argint, fier şi
alte metale; în afară de acestea e plină de sare, e foarte bogată în vite, fiare, urşi, peşti din abundenţă, încât natura nu
poate fi învinuită că nu i-a dat toate cele de trebuinţă pentru viaţă.”
(Călători străini despre Ţările Române, vol.I)
B. „În sate, casele sătenilor, adecă a acelor proşti birnici, sânt de zid, întocmai ca pe la noi în oraşe, casele boierilor; iar
orânduielile cele bune ale acestor sate nici că se pomenesc pe la noi în oraşe, căci acele sate au theatre, dohtori, gerahi
(chirurgi n.n.), spiţeri, şcoale, preoţi vrednici de preoţie, şi toate săvârşite prin îngrijirea stăpânirii. (...) Mult m-am
depărtat de descrierea Vienei, dar mult mi s-au amărât sufletul văzând adevărata fericire a altor neamuri.”
(Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele)
C. „ Oraşul Beijing are în partea de miazăzi două ziduri de o construcţie puternică şi se povesteşte că pe aceste ziduri pot
alerga fără nici o piedică 12 călăreţi, atât sunt de late, căci între ziduri au turnat pământ de l-au bătătorit (...).
În oraşul Beijing puţine sunt uliţele care să nu fi fost aşternute cu piatră, iar pe uliţe se află săpate fântâni şi de
amândouă părţile sunt săpate şanţuri mari îndreptate spre râuri şi lacuri. Şi când plouă, prin aceste şanţuri se scurge apa
de pe uliţe şi ulicioare, iar din curţi apa de ploaie se scurge în uliţe tot prin nişte tuburi.”
(Nicolae Milescu, Jurnal de călătorie în China)
Răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Precizaţi spaţiul istoric descris, pentru sursele date:
________________________________
2. Menţionaţi câte o trăsătură specifică pentru fiecare ţară descrisă:
________________________________
3. Precizaţi, pe baza sursei A, bogăţiile Transilvaniei.
_________________________________
4. Numiţi alţi doi călători care au făcut referiri în scrierile lor la spaţiul european.
________________________________
II. Explicaţi următorii termeni istorici:
Caravela =
............................................................................................................
............................................................................................................

Basorelief =
............................................................................................................
............................................................................................................
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III. Menţionaţi pentru fiecare reprezentant teritoriul cucerit:

Hernándo Cortés
(1485 - 1547)

...................
...................

Pedro Álvares Cabral

Francisco Pizarro González

(c. 1467 sau 1468 – c. 1520)

...................
...................

(1478 – 1541)

...................
...................

IV. Precizaţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate (A) sau false (F):
➢

Nicolae Milescu a condus solia trimisă de ţarul Alexei în China.

➢

Badea Cârţan a trăit în secolul al XVII-lea.

➢

Dimitrie Cantemir a stat la Constantinopol 22 de ani.

➢

Dinicu Golescu era descendentul unei familii boiereşti din Moldova.

➢

Grigoriu Ştefănescu a fost profesor de istorie.

➢

Emil Racoviţă este primul român participant la o expediţie antarctică.

V. Enumeraţi câte cinci cauze şi cinci urmări ale Marilor Descoperiri Geografice:

Cauze

_

_

_

_

_

Urmări

_

_

_

_

_

VI. Marcaţi pe hartă călătoriile următorilor exploratori:
a) Cristofor Columb
b) Fernando Magellan
c) Vasco Da Gama
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VII. Cu ajutorul „ Copacului Ideilor”, pentru fiecare călător român, precizaţi un teritoriu despre care acesta a scris
sau pe care l-a vizitat:

.................................
...........................

Constantin Cantacuzino

Iuliu Poper
Nicolaus Olahus

.................................
...........................

.................................
...........................
Badea Cârţan

Mihai Tican Rumano

.................................
...........................

.................................
...........................

George Bariţiu

Bazil Assan

.................................
...........................

.................................
...........................

Alecu Russo
Nicolae Ghica
Comăneşti

.................................
...........................

.................................
...........................

VIII. Realizaţi o compunere, de aproximativ o pagină, în care să prezentaţi Călători şi călătorii româneşti în
străinătate.
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PROIECT DE LECȚIE
Serban Maria Madalina
Colegiul Naţional „Ienachita Vacarescu „Târgovişte

Disciplina: Educaţie antreprenorială
Data: 19.10.2020
Clasa: a X a A
Aria curiculară: Om și societate
Unitatea de învățare: Managementul resurselor personale
Tipul lecției: evaluare sumativă
Condiții prealabile: elevii au parcurs în ultimele patru ore conținuturile referitoare la „Motivaţia muncii”, „Alegerea
traseului profesional şi problema mobilităţii profesionale”, „Individul ca întreprinzător”
Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a
unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală;
Competențe specifice:
1.1. Identificarea rolurilor posibile pe care le poate îndeplini individul în domeniul economic;
2.1 Exemplificarea unor calităţi ale întreprinzătorului de success
3.1 Stabilirea, în cooperare cu ceilalţi, a rolurilor proprii, actuale şi de perspectivă, într-un mediu de afaceri
Competențe derivate: pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor dobândi competențe precum:
C1 – definirea întreprinzătorului, reuşitei profesionale şi carierei.
C2 - identificarea modalităţilor care conduc la creşterea calităţii muncii într-o firmă.
C3 – identificarea stimulilor motivaţiei;
C4 – enumerarea obiectivelor pregatirii profesionale.
VALORI SI ATITUDINI:
• libertate economică;
• liberă ininiaţivă;
• eficienţă economică în spaţiul public şi privat;
• raţionalitate în utilizarea resurselor;
• comportament economic activ şi responsabil;
• spirit întreprinzător.

Test de evaluare
Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul de lucru 40 minute.
Se acordă din oficiu 10 puncte.
I.Compleţi spaţiile libere cu noţiunile adecvate contextului dat :
1.Cariera unei persoane depinde de :
a. ………. şi……….
b…………şi……….
c………….şi………
2. Reuşita profesională este o structură complexă în care în afară de aptitudini, se includ.............şi................
3.Ȋnainte de a fi ………………omul este……………
10 x 2,5=25 puncte
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II. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos și încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
1.Inclinatia deosebita,statornica pentru o activitate,asociata unei foarte bune dezvoltari a aptitudinilor ,se transforma in:
a. Vocatie
b. Munca
c. Intreprinzator
2. Motivatia are ca factor obiectiv :
a. Remuneratia buna;
b. Interesul de a munci voluntar;
c. Un loc de munca nesigur.
3.La baza desfăşurării activităţii economice a omului se află:
a. Dorinţa de a munci;
b. Satisfacerea nevoilor;
c. Intenţia de a presta un serviciu.
4.Ȋntreprinzătorul este acea persoană care:
a. Doreşte să câştige cât mai mulţi bani;
b. Se angajează într-o societate comercială.
c. Are iniţiativa de a înfiinţa o societate comercială.
4 x 5=20 puncte
III.Citește, cu atenție, cele trei afirmații, de mai jos. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată
încercuiește litera A, iar dacă afirmația este falsă încercuiește F.
1.A/F Cariera reprezintă: o profesie,ocupaţie,domeniu de activitate,etapa sau treapta în ierarhia profesionala
2.A/F Progresul ştiinţei şi tehnicii,deprecierea stocului de cunosţinte acumulate la şcoala nu impun o perfecţionare a
pregătirii profesionale iniţiale.
3.A/F Creşterea calităţii muncii se obţine prin asigurarea unui nivel ridicat de sănatate a forţei de muncă.
3 x 5=15 puncte
IV. Răspundeţi corect următoarelor cerinţe.
1. Identificaţi cinci stimuli de natură obiectivă ai motivaţiei.5x2p=10 p
2. Enumeraţi două obiective ale pregătirii profesionale. 5x2p=10p
3. Identificaţi două modalităţi prin care poate creşte calitatea muncii într-o firmă.
5x 2=10p
30 puncte
Barem de corectare şi notare
Se acorda 1 punct din oficiu
I. Itemi cu răspuns scurt de completare
1.a.aptitudini şi talente
b.nevoi şi motive
c.atitudini şi valori
2. interesele şi motivaţia
3. producator, consumator
10x0,25p=25p
II.Itemi cu alegere multiplă
1-a
2-a
3-b
4-c
4 x 0,5=20p
III.Itemi cu alegere duală
1.A
2.F
3.A
3x0,50=1,50p
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IV Itemi cu răspuns scurt
1.Factorii obiectivi ai motivaţiei sunt:
-un loc de muncă sigur;
-remuneraţie buna;
-recunoşterea muncii prestate;
-un bun climat de muncă;
-bune posibilitaţi de promovare.
5x0,20p=1,00p
2.Obiectivele pregătirii profesionale sunt:
-rezolvarea de sarcini noi;
-perfecţionarea capacităţii de comunicare şi de rezolvare a problemelor.
2x0,50=1,00 p
3.Modalităţile prin care poate creşte calitatea muncii într-o firmă sunt:
-creşterea nivelului general de educaţie şi de pregătire profesională a forţei de muncă.
-promovarea unui sistem eficient de motivare a lucrătorilor.
2x0,50=1,00 p
3,00 punct
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Sunetul [o] și literele o și O
-clasa pregătitoareMariana Rodica Borzei
L. T. E. "Dragomir Hurmuzescu" Deva
1. Citește și potrivește!

MORAR

oameni

ORNAT

noroi

NOROI

morar

OAMENI

ornat

METROU

roua

ROATA

metrou

ROUA

roata
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2. Bifează cerculețul corespunzător sunetului [o].

3. Scrie cuvântul corespunzător imaginii.

Fișa se poate rezolva de către elevi și în format interactiv pe: https://www.liveworksheets.com/si1393014ni
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ
Clasa a IV-a
Veronica Angela Păun
Partea ICiteşte cu atenţie textul următor:
Un cerb veni la pârâu să-şi potolească setea. Văzându-şi chipul oglindit în apă, se bucură
nespus de frumuseţea coarnelor sale, că sunt atât de mari şi de rămuroase. Cât despre picioare, privindu-le, spuse:
- Numai picioarele mi-s cam slăbănoage şi urâte.
Dar iată că din desiş sări asupra-i un leu. Cerbul o rupse la fugă, spre câmp deschis. Era gata, gata să scape de
urmăritor, dar se nimeri, în drumul său, o pădure. Coarnele cerbului se încurcară în crengi, iar leul puse gheara pe el. În
ceasul cel de pe urmă, îşi spuse:
-Ceea ce mi s-a părut slăbănog şi urât era să-mi scape viaţa, iar ceea ce m-a bucurat
prin frumuseţe mi-a adus pierzania.
( Lev Tolstoi – Cerbul )
1) Delimitează textul în fragmente şi extrage ideile principale.
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2) Încercuiește răspunsul corect:
✓

Autorul textului este
a)

✓

două alineate

b) trei alineate

c) patru alineate

câmp deschis

b) peste pârâu

c) spre pădure

Cerbul este prins de leu:
a)

3)

c) Lev Tolstoi

Când l-a observat pe leu, cerbul a fugit spre:
a)

✓

b) George Coșbuc

Textul are :
a)

✓

Edmondo de Amicis

în câmp deschis

b) în pădure

c) la pârâu

Stabilește valoarea de adevărat/ fals a următoarelor propoziții, scriind în dreptul fiecăreia A pentru
adevărat și F pentru fals.

Cerbul a venit la pârău să se întâlnească cu prietenii săi. _______
El se bucură că are coarne mari și rămuroase. ____
Picioarele slăbănoage și urâte erau să-i scape viața. ____
4) Precizează cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele date mai jos.
chip5)
veni-

drumPrecizează câte un cuvânt cu sens opus pentru cuvintele date mai jos.

cea
se bucură-

urâte-
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Partea a II-a- Limba română
1.

Selectează, din text, două substantive, două verbe și două adjective.

substantive

2.

verbe

adjective

pronume

Scrie câte trei adjective potrivite pentru substantivele date.

pădurepicioare3.

Scrie enunțuri în care cuvântul tânăr să fie substantiv și adjectiv.

_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.

Scrie câte o propoziție în care să utilizeze cuvintele: să-i, săi, mai, m-ai, iau, i-au.

_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Partea a III-a
1.

- Scriere creativă

Scrie un text cu titlul ”Prietenii”. Respectă următoarele cerințe:

-relatează o întâmplare trăită de tine;
-scrie cel puțin zece enunțuri;
-textul să aibă introducere, cuprins, încheiere;
Organizează ideile răspunzând la următoarele întrebări:
•

Când s-a întâmplat?

•

Unde s-a întâmplat?

•

Cine a participat?

•

Ce întâmplări s-au petrecut?

•

Cum te-ai simțit?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Test de evaluare inițială
Clasa a IV-a
Disciplina: limba și literatura română
Obiective operaționale:
O1- să delimiteze textul citit în framente și să formuleze ideile principale;

97

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

O2-să încercuiască răspunsul correct;
O3-să stabilească valoarea de adevărat/ fals a unor enunțuri;
O4-să scrie cuvinte cu sens asemănător;
O5- să scrie cuvinte cu înțeles opus;
O6-să selecteze părți de vorbire indicate;
O7- să scrie adjective potrivite pentru substantive date:
O8-să scrie enunțuri cu sensuri diferite ale unui cuvânt dat;
O9-să scrie propoziții utilizând cuvinte date;
O10-să relateze o întâmplare trăită

Descriptori de performanță
Item

Foarte bine

Bine

Suficient

Item 1

-desparte corect textul în fragmente,

-desparte corect textul în fragmente ,

-desparte textul în fragmente

formulează corect ideile

formulează cu o greșală ideile

-încercuiește patru răspunsuri corecte

-încercuiește trei răspunsuri corecte

Item 2

-încercuiește două răspunsuri
corecte

-stabilește corect valoarea de

-stabilește corect valoarea de adrevărat/

-stabilește corect valoarea de

adrevărat/ fals pentru trei enunțuri

fals pentru două enunțuri

adrevărat/ fals pentru un enunț

Item 4

-scrie corect trei sinonime

-scrie corect două sinonime

-scrie corect un sinonim

Item 5

-scrie corect trei antonime

-scrie corect două antonime

-scrie corect un antonim

Item 6

-selectează corect șase părți de vorbire

-selectează corect patru părți de vorbire

-selectează corect două părți de

Item 3

vorbire
Item 7

-scrie corect șase adjective

-scrie corect patru adjective

-scrie corect două adjective

Item 8

-scrie corect cel puțin două enunțuri,

- scrie enunțurile cu 1-2 greșeli

- scrie un enunț

respectând cerința
Item 9

- scrie corect șase propoziții

-scrie corect patru propoziții

-scrie corect două propoziții

Item 10

-relatează corect o întâmplare trăită

-relatează corect o întâmplare trăită

-relatează o întâmplare trăită

respectând cerințele date; textul are

respectând cerințele date; textul are

respectând cerințele date;

cele trei părți; așează corect textul în

cele trei părți; așează parțial corect

folosește parțial corect semnele

pagină;folosește corect semnele de

textul în pagină;folosește parțial corect

de punctuație.

punctuație.

semnele de punctuație.
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Test de evaluare inițială
Matematică-clasa a IV-a
Darie Simona
1. Scrie:
a) cu cifre numerele:
-două sute treizeci și șapte________
-patru mii optzeci și unu _______
-opt mii nouă sute nouăzeci și patru ______

b) scrie cu litere:
79325450912. Completați șirurile cu numerele care lipsesc.
a) 5407,5408, _______,________,________ .
b) 2904, 2906, ________,________,________ .
c)________,_________,________, 175, 180.
3.Află:
a) numărul de 8 ori mai mare decât 7 ____________________
b) numărul de 8 ori mai mic decât 64 _______________________
c) numărul cu 6 mai mic decât 405 __________________________
d) numărul cu 99 mai mare decât 299 _________________________
e) suma numerelor dintre produsul numerelor 3 și 8 și 567___________________________
f) suma dintre câtul numerelor 27 și 9 și produsul numerelor 4 și 6
______________________________________________________________
4. Află numerele necunoscute:

a x 4 = 96

81 : b = 3

c : 9 = 48

d - 36= 465

a=………………

b=………………

c=……………….

d=……..……….

a=………………

b=………………

c=……………….

d=……..………. 5

5. Efectuează, respectând ordinea efectuării operaţiilor:
36 : 6 + 7 x 8 + 5 x 4 - 15 =
= ...................................................................................
=.....................................................................................
=.....................................................................................
=....................................................................................
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1 2

3

2 4

3

6. Reprezintă prin colorare fracțiile , și .

7. Alege varianta corectă:
▪

Unitatea principală pentru măsurarea lungimilor este:

a) kilogramul
▪

b) leul

c) kilogramul

O oră are:

a) 60 minute
▪

c) metrul

Unitatea principală pentru masa corpurilor este:
a) metrul

▪

b) litrul

b) 50 minute

c) 30 minute

Unitatea principală pentru capacitatea vaselor este:
a) gramul

b) litrul

c) kilogramul

8 .Rezolvă următoarele probleme:
a) Ionuţ cumpără 3 caiete a 12 lei bucata şi o carte pentru care plăteşte 21 lei. Ce rest primeşte dacă are o
bancnotă de 100 lei?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Intr-un depozit erau 452 de calculatoare.Din ele s-au distribuit la 8 şcoli câte 19 calculatoare. Jumătate din
rest au fost distribuite liceelor.Câte calculatoare au rămas?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Test de evaluare inițială

Clasa a IV-a
Disciplina: matematică
Itemii probei:
𝐈𝐭𝐞𝐦𝐮𝐥 𝟏 -să scrie cu litere/ cifre numere date
Itemul 2- să completeze șiruri de numere
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Itemul 3- să compare perechi de numere
Itemul 4-să scrie operații și să calculeze conform terminologiei utilizate
Itemul 5- să afle numere necunoscute
Itemul 6-să efecueze exerciții cu respectarea ordinii efectuării operațiilor
Itemul 7-să reprezinte, prin desen, fracții solicitate
Itemul 8-să aleagă variant corectă
Itemul 9-să rezolve probleme
Descriptori de performanță
Item

Foarte bine

Bine

Suficient

Itemul 1

-scrie corect șase numere

-scrie corect patru numere

-scrie corect două numere

Itemul 2

-completează corect trei șiruri

-completează corect două șiruri

-completează corect un șir

Itemul 3

-compară corect cinci perechi

-compară corect patru perechi

-compară corect trei

de numere

de numere

pereche de numere

Itemul 4

- rezolvă core ct șase cerințe

-rezolvă corect patru cerințe

-rezolvă corect două cerințe

Itemul 5

-află corect patru numere

-află corect trei numere

-află corect două numere

necunoscute

necunoscute

necunoscute

-efecutează corect două exerciții

-efectuează corect un exercițiu,

-efectuează un exercițiu

Itemul 6

greșește la al doilea( o greșeală)
-reprezintă corect, prin desen,

-reprezintă corect, prin desen,

-reprezintă corect, prin

trei fracții

două fracții

desen, o fracție

Itemul 8

-alege patru variante corecte

-alege trei variante corecte

-alege două variante corecte

Itemul 9

-rezolvă corect cele două

-rezolvă corect o problemă, are

-rezolvă corect o problemă

probleme

o greșeală la a doua

Itemul 7
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ (Unitatea I)
Prof. CIOLAC MIRELA ZAMILIA
Liceul Teoretic ”Gr. Moisil” Timișoara
Citește cu atenție textul următor și răspunde apoi cerințelor:
”Primul impuls a fost să mă întreb dacă nu sunt cumva la Camera Ascunsă.
Al doilea a fost să izbucnesc în râs, deși n-am făcut-o, ca să nu se piardă din efectul dramatic al situației.
Discrepanța dintre voce și felul în care arăta profesorul ei era uriașă. Mă așteptam să văd un paznic uriaș gata să
mă înhațe. (...)
Am dat, în schimb, peste un puști brunețel, slăbuț, cam de vârsta mea, îmbrăcat cât se poate de banal, adică în
echipamentul oficial al puștilor de la noi și de aiurea: blugi, hanorac și teniși. Dacă nu l-aș fi întâlnit pe stradă, pun pariu
că nici nu l-aș fi observat. (...)
-Ai cumva și un nume?
-Da.
Tăcere. N-aveam de ales. Trebuia să-i cânt în strună.
-Poți să mi-l spui și mie?
-Sigur.
-Și-a tras nasul. Juca dur. Trebuia să-mi păstrez calmul.
-Și-atunci de ce nu mi-l spui?
-Pentru că nu mi-ai spus că vrei să-l afli. M-ai întrebat dacă pot să ți-l spun. Da, pot. Dacă voiai să știi cum mă
cheamă, de ce n-ai spus așa? Numele meu e Victor. (...)
Cred că-și propusese să mă enerveze cu orice chip. Dar se întâmpla ceva ciudat. Avea o față atât de nevinovată,
încât nu reușeam să mă enervez pe el!
Nu mai pățisem așa ceva. Băiatul ăsta avea ceva special. Părea...cum să vă spun, părea pierdut și dezorientat. Îți
venea să-l ajuți să urce în autobuz, să ajungă undeva sau să treacă strada în siguranță. Își trăgea tot timpul nasul, de parcă
ar fi fost răcit sau alergic. (...)
L-am întrebat pe Victor câți ani are. A ridicat din umeri:
-Paisprezece.
Uau! Nu i-aș fi dat niciodată atâția. (...)
Printre picături, Victor mi-a povestit viața lui, care, între noi fie vorba, nu fusese prea blândă. Crescut într-o
familie săracă, fugise de acasă și trăise o vreme pe străzi, dormind pe unde apucase. Norocul lui purtase un nume: Nina.
Ea îl găsise cerșind în zona gării și îl luase cu ea acasă, îl hrănise, îl îmbrăcase, dipă care-l trimisese la școală. Tot ea se
ocupase- cu o mână de fier, nu mă îndoiam – de tot ce mai însemna educația lui, și din câte vedeam, se descurcase
rezonabil. Nu știu ce era de capul lui la matematică sau fizică, dar era, în mod evident, mai pregătit pentru viață decât
oricare dintre colegii mei tocilari.”
Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane
A. (50 puncte)
1.

Încercuiește A (adevărat), în cazul în care consideri că enunțul de mai jos este corect, sau F (fals), dacă apreciezi că
enunțul nu este corect.

5p

Naratorul relatează întâmplările la persoana I, fiind în același timp și personaj. A / F
2.

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

5p
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Ce atitudine are Olguța față de Victor?
a)

admirație

b) nepăsare

c) dispreț

În text sunt prezente următoarele structuri textuale:
a)

dialogată, descriptivă, argumentativă, explicativă;

b) explicativă, narativă, dialogată, descriptivă;
c)

descriptivă, dialogată, narativă, argumentativă.

3.

Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe
informațiile din text.

10 p

Enunțul

Corect

Incorect

Victor paisprezece ani.
Victor credea că se află la camera
ascunsă.
Nina este norocul lui Victor.
Olguța crede că Victor nu este mai
pregătit pentru viață decât colegii
săi.

4.

Precizează trei trăsături fizice sau morale ale lui Victor, așa cum reies din fragmentele date.
10 p

5.

Explică în ce măsură se poate naște, în opinia ta, o prietenie între Olguța și Victor. Argumentează-ți răspunsul în
maximum 100 de cuvinte.

20 p

B. (40 de puncte)
1.

Notează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: discrepanță, dezorientat, evident.
6p

2.

Notează sensul substantivului mână din ultimul paragraf și construiește un enunț cu omograful acestuia.
8p

3.

Alcătuiește familia lexicală a cuvântului coleg (trei termeni).

4.

Precizează, în dreptul fiecărui cuvânt, mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului: brunețel, nevinovată, undeva,
paisprezece, rezonabil, mei.

5.

6p

12 p

Identifică, în text, două cuvinte cu diftongi diferiți și două cuvinte cu vocale în hiat.8 p

Oficiu: 10 puncte
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TEST ADAPTAT DE EVALUARE FORMATIVĂ
(fonetică, vocabular, morfologie=substantiv,text nonliterar-jurnalul de călătorie),text narativ
ZĂNOAGĂ GABRIELA
LICEUL TEHNOLOGIC „ TUDOR VLADIMIRESCU”
COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU , JUDEȚUL GALAȚI

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Bifează răspunsul corect , ținând cont de imaginea dată:
1.Cei trei băieți sunt plecați într-o drumeție la:
a)mare
b)deal
c)munte (1p.)
2.Numele lor pot fi:
a)Rex
b)Victor(1p.)
c)Bambi
3.La un moment dat, ar putea apărea un ..., care să-i sperie :
a)urs (1p.)
b)pește
c)papagal
4.Un alt sens pentru cuvântul „râs” este:
a)amuzament (1p.)
b)tristețe
5.Termenul care pornește de la substantivul „pădure” este:
a)pădurar(1p.)
b)apăraie
c)noroi
6. Cuvintele ghete, fâș, geacă sunt obiecte vestimentare specifice muntelui :
a)da (1p.)
b)nu
7. Termenul „jurnal ” are:
a)5 litere
b)6 litere (1p.)
8.Pe munte, cei trei drumeți pot să:
a)fotografieze (1p.)
b)semene
9.La sfârșitul călătoriei, băieții pot scrie un :
a)buletin meteo
b)jurnal de călătorie(1p.)
10.În fața măreției munților, ei simt:
a)admirație(1p.)
b)plictiseală
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FIȘĂ DE LUCRU RELIGIE ORTODOXĂ – DECALOGUL
PROF. MARIN SOLTĂNICA TĂNȚICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLOBOZIA CONACHI
1.

Scrie deasupra norișorilor numărul corespunzător fiecărei porunci .

Să nu furi

Să nu iei numele
Domnului
Dumnezeului
tău în deșert
Să nu ucizi

Să nu fii
desfrânat
Să nu-ți faci chip
cioplit și să nu te
închini lui

Eu sunt Domnul
Dumnezeul tău, să
nu ai alți dumnezei
în afară de Mine

Adu-ți aminte de
ziua odihnei ca să o
sfințești

Cinstește-l pe tatăl
tău și pe mama ta

Să nu poftești nimic
din ce are aproapele
tău

Să nu mărturisești
strâmb împotriva
aproapelui tău

2.

Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele afirmații.
➢

Decalogul a fost dat lui Moise pe Muntele Tabor.

➢

Porunca a cincea ne învață că trebuie să ne respectăm părinții.

➢

Poruncile Decalogului reglementează raporturile iubirii față de Dumnezeu și față de oamenii.

➢

De la venirea Mântuitorului în lume, poruncile nu mai sunt necesare.

➢

Decalogul cuprinde 9 porunci.

➢

Porunca a doua interzice idolatria.
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3.

Realizează corespondența între următoarele porunci și fapte.

Fapte

Să nu mărturisești

Cinstește pe tatăl

Adu-ți aminte de

Să nu poftești

strâmb împotriva

tău și pe mama ta

ziua odihnei ca să

nimic din câte are

o sfințești

aproapele tău

aproapelui tău
Merg duminica la
biserică
Mă rog pentru
părinții mei
Spun adevărul în
orice împrejurare
Nu sunt invidios
pe colegul meu că
a obținut premiul I
la concurs
Îmi ascult părinții
întotdeauna

4.

Găsește în careul de mai jos cuvintele care au legătură cu Decalogul.

A

M

I

N

C

I

U

N

A

P

P

I

I

D

E

S

E

R

T

O

R

D

U

M

I

N

I

C

A

R

O

O

B

F

U

R

A

T

T

U

A

L

I

A

B

L

E

L

E

N

P

A

R

I

N

T

I

L

E

C

E

Z

E

C

E

G

I

I

X

I

5.

Alcătuiește propoziții cu cinci dintre cuvintele descoperite în careul de mai sus.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .......
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

106

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

6.

Colorează baloanele cu variantele care completează corect enunțul din interiorul steluței.

Îl iubesc pe Dumnezeu
când:

Îl iubesc pe aproapele
meu când:
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Fişă de lucru_Ecuţii logaritmice_M_tehnologic_predare-învăţare sincronă

Prof. MESTECAN CORNELIA
Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca
Breviar teoretic
-Se numesc ecuaţii logaritmice, ecuaţiile care conţin necunoscuta la baza sau argumentul unor logaritmi.
-Metode de rezolvare: se utilizează proprietatea de injectivitate a funcţiei logaritmice log𝑎 𝑥 = log𝑎 𝑦 ⇔ 𝑥 = 𝑦
ecuaţii de forma log𝑎 𝑓(𝑥) = 𝑏, 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1
se pune condiţia de existenţă a logaritmului 𝑓(𝑥) > 0, pe care o rezolvăm şi obţinem D –domeniul în care ecuaţia
poate avea soluţii
se rezolvă ecuaţia : log𝑎 𝑓(𝑥) = 𝑏 ⇔ 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑏 ( conform definiţiei logaritmului )
se verifică dacă numărul / numerele obţinute aparţin lui D, obţinându-se astfel soluţia ecuaţiei S.
ecuaţii de forma log𝑎 𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑔(𝑥), 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1
𝑓(𝑥) > 0
se pun condiţiile de existenţă a logaritmilor {
, sistem pe care îl rezolvăm şi obţinem D – domeniul în
𝑔(𝑥) > 0
care ecuaţia poate avea soluţii
se rezolvă ecuaţia : log𝑎 𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑔(𝑥) ⇔ 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) ( conform proprietăţii de injectivitate a funcţiei
logaritmice)
se verifică dacă numărul / numerele obţinute aparţin lui D, obţinându-se astfel soluţia ecuaţiei S.
ecuaţii de forma 𝛼 𝑙𝑜𝑔𝑎2 𝑓(𝑥) + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑓(𝑥) + 𝛾 = 0, 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1
se pun condiţiile de existenţă a logaritmilor 𝑓(𝑥) > 0, pe care o rezolvăm şi obţinem D – domeniul în care
ecuaţia poate avea soluţii
se rezolvă ecuaţia : 𝛼 𝑙𝑜𝑔𝑎2 𝑓(𝑥) + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑓(𝑥) + 𝛾 = 0 utilizând substituţia log𝑎 𝑓(𝑥) = 𝑡 , se obţine o
ecuaţie de gradul II, care va avea soluţiile 𝑡1 , 𝑡2 dacă ∆≥ 0 şi nu va avea soluţii reale dacă ∆< 0; în cazul
când există soluţiile 𝑡1 , 𝑡2 , mergem mai departe astfel: log𝑎 𝑓(𝑥) = 𝑡1 ⇔ 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑡1 ⇒ 𝑥 ;
log𝑎 𝑓(𝑥) = 𝑡2 ⇔ 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑡2 ⇒ 𝑥
se verifică dacă numărul / numerele obţinute aparţin lui D, obţinându-se astfel soluţia ecuaţiei S.
ecuaţii de forma log𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) = 𝑏
𝑓(𝑥) > 0
se pun condiţiile de existenţă a logaritmului {𝑔(𝑥) > 0, sistem pe care îl rezolvăm şi obţinem D – domeniul
𝑔(𝑥) ≠ 1
în care ecuaţia poate avea soluţii
se rezolvă ecuaţia : log𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) = 𝑏 ⇔ 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥)𝑏 ( conform definiţiei logaritmului )
se verifică dacă numărul / numerele obţinute aparţin lui D, obţinându-se astfel soluţia ecuaţiei S.
Exerciţiu rezolvat:
1.

Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log2 (𝑥 + 2) = −1

Condiţie : 𝑥 + 2 > 0 ⇔ 𝑥 > −2 ⇔ 𝑥 ∈ (−2; +∞) = 𝐷
Rezolvare:
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1

3

2

2

log2 (𝑥 + 2) = −1 ⇔ log2 (𝑥 + 2) = log2 2−1 ⇒ 𝑥 + 2 = 2−1 ⇔ 𝑥 = −2 + ⇔ 𝑥 = − ∈ 𝐷 (verificare)
3

Deci 𝑆 = {− } .
2

Am folosit proprietatea de injectivitate a funcţiei logaritmice.
(funcţia logaritmică este injectivă, deci ∀𝑥1 , 𝑥2 ∈ 𝐷, 𝑐𝑢 log 𝑎 𝑥1 = log 𝑎 𝑥2 ⇒ 𝑥1 = 𝑥2 )
Temă:
2.Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiilor: a) log2 (𝑥 − 1) = 1 ; b) log 1 (2𝑥 + 1) = 3 ; c) log5 (−𝑥 + 3) = 2
3

Exerciţiu rezolvat:
3.Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log5 (𝑥2 − 7𝑥 + 13) = log5 (2𝑥 + 13)
𝑥2 − 7𝑥 + 13 > 0
Condiţii : {
⇔
2𝑥 + 13 > 0

∩
𝑥∈𝑅
13
𝑥2 − 7𝑥 + 13 > 0
13
{
⇒{
⇒
⏞ 𝑥 ∈ (− 2 ; +∞) = 𝐷
𝑥
∈
(
−
;
+∞
)
2𝑥 > −13
2

𝑥2 − 7𝑥 + 13 = 0; 𝑎 = 1, 𝑏 = −7, 𝑐 = 13, ∆= 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 ⇒ ∆= 49 − 52 ⇒ ∆= −3 < 0 ⇒ 𝑥1 , 𝑥2 ∉ 𝑅
Atunci 𝑥2 − 7𝑥 + 13 are semnul lui a=1>0 peste tot în R
Rezolvare : log5 (𝑥2 − 7𝑥 + 13) = log5 (2𝑥 + 13) ⇔ 𝑥2 − 7𝑥 + 13 = 2𝑥 + 13 ⇔ 𝑥2 − 7𝑥 + 13 − 2𝑥 − 13 = 0
Obţinem : 𝑥2 − 9𝑥 = 0 care are soluţiile : 𝑥1 = 0 ∈ 𝐷; 𝑥2 = 9 ∈ 𝐷. Deci 𝑆 = {0; 9}
Am aplicat proprietatea de injectivitate a funcţiei logaritmice
(funcţia logaritmică este injectivă, deci ∀𝑥1 , 𝑥2 ∈ 𝐷, 𝑐𝑢 log 𝑎 𝑥1 = log 𝑎 𝑥2 ⇒ 𝑥1 = 𝑥2 )
Temă:
4. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiilor: a) log2 (𝑥2 − 3𝑥) = log2 (5𝑥 + 7) ;
b) log5 (5𝑥2 − 24𝑥) = log5 (2𝑥 − 5); c) log𝑥 (𝑥 + 2) = log𝑥 (3 − 𝑥)
Exerciţii rezolvate:
5.Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 3 log 2 3 𝑥 − 8 log 3 𝑥 − 3 = 0
Condiţie : 𝑥 > 0 ⇔ 𝑥 ∈ (0; +∞) = 𝐷
Rezolvare : notăm log3 𝑥 = 𝑡 obţinem ecuaţia de gradul II : 3𝑡 2 − 8𝑡 − 3 = 0
pentru care : 𝑎 = 3, 𝑏 = −8, 𝑐 = −3 ; ∆= 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 ⇒ ∆= 64 + 36 ⇒ ∆= 100
𝑡1 =

−𝑏−√∆

𝑡1 = −

2𝑎

1
3

⇒ 𝑡1 =

8−10
2∙3

⇒ log3 𝑥 = −

=

1
3

−2
6

=−

1
3

; 𝑡2 =

−𝑏+√∆

⇔ log3 𝑥 = log3 3

2𝑎
1
−
3

⇒ 𝑡2 =

⇒ 𝑥1 = 3

−

8+10
2∙3
1
3

=

18

=3

6

⇔ 𝑥1 =

1
3

√3

∈𝐷

𝑡2 = 3 ⇒ log3 𝑥 = 3 ⇔ log3 𝑥 = log3 33 ⇒ 𝑥2 = 33 ⇔ 𝑥2 = 27 ∈ 𝐷
1

Deci 𝑆 = { 3 ; 27}.
√3

6.Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei lg2 𝑥 − 6 lg 𝑥 + 5 = 0
Condiţie : 𝑥 > 0 ⇔ 𝑥 ∈ (0; +∞) = 𝐷
Rezolvare : notăm lg 𝑥 = 𝑡 ⇒ 𝑡2 − 6𝑡 + 5 = 0 , 𝑎 = 1, 𝑏 = −6, 𝑐 = 5
∆= 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 ⇒ ∆= 36 − 20 = 16 obţinem 𝑡1 =

−𝑏−√∆
2𝑎

⇒ 𝑡1 =
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2

= 1 şi 𝑡2 =

−𝑏+√∆
2𝑎

⇒ 𝑡2 =

6+4
2

=5

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

𝑡1 = 1 ⇒ lg 𝑥 = 1 ⇔ lg 𝑥 = lg 10 ⇒ 𝑥1 = 10 ∈ 𝐷
𝑡2 = 5 ⇒ lg 𝑥 = 5 ⇔ lg 𝑥 = lg 105 ⇒ 𝑥2 = 105 ∈ 𝐷
Deci 𝑆 = {10; 105 }
Temă:
7. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiilor: a) 4 log 2 3 (𝑥 − 3) + log 3 (𝑥 − 3) = 5
b) log2 2 (𝑥 + 1) − 4 log2 (𝑥 + 1) + 3 = 0

;

; c) log2 0.1 (3𝑥 + 1) − 10 log0.1 (3𝑥 + 1) + 9 = 0

;

d) lg2 𝑥 + 6 lg 𝑥 + 5 = 0 ; e) 3 lg2 𝑥 − 5 lg 𝑥 + 2 = 0 .
Exerciţiu rezolvat:
8.Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei: lg(𝑥2 − 6𝑥 + 5) − lg(3 − 𝑥) = lg 3
∩

𝑥 ∈ (−∞; 1) ∪ (5; +∞)
𝑥2 − 6𝑥 + 5 > 0
𝑥 ∈ (−∞; 1) ∪ (5; +∞)
Condiţii : {
⇔{
⇔{
⇒
⏞ 𝑥 ∈ (−∞; 1) = 𝐷
𝑥 ∈ (−∞; 3)
3−𝑥>0
𝑥<3
𝑥2 − 6𝑥 + 5 = 0; 𝑎 = 1, 𝑏 = −6, 𝑐 = 5
∆= 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 ⇒ ∆= 36 − 20 = 16 obţinem 𝑥1 =

−𝑏−√∆
2𝑎

⇒ 𝑥1 =

6−4
2

= 1 şi 𝑥2 =

−𝑏+√∆
2𝑎

⇒ 𝑥2 =

Rezultă că 𝑥2 − 6𝑥 + 5 > 0 pentru 𝑥 ∈ (−∞; 1) ∪ (5; +∞)
Rezolvare : lg(𝑥2 − 6𝑥 + 5) − lg(3 − 𝑥) = lg 3 ⇔ lg
(Am folosit : log𝑎 𝑥 − log𝑎 𝑦 = log𝑎

𝑥
𝑦

(𝑥2 −6𝑥+5)
3−𝑥

= lg 3 ⇒

(𝑥2 −6𝑥+5)
3−𝑥

şi proprietatea de injectivitate a funcţiei logaritmice)

adică 𝑥2 − 6𝑥 + 5 = 9 − 3𝑥 ⇔ 𝑥2 − 3𝑥 − 4 = 0 ,

𝑎 = 1, 𝑏 = −3, 𝑐 = −4

∆= 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 ⇒ ∆= 9 + 16 = 25
obţinem 𝑥1 =

−𝑏−√∆
2𝑎

⇒ 𝑥1 =

3−5
2

=3

= −1 ∈ 𝐷 şi 𝑥2 =

−𝑏+√∆
2𝑎

⇒ 𝑥1 =

3+5
2

=4∉𝐷

Deci 𝑆 = {−1}
Temă:
9.Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiilor: a) log2 𝑥 + log2 (𝑥 − 1) = 1;
b) lg(2𝑥 + 6) − 2 lg(2𝑥 − 3) = 1 ; c) lg(𝑥 − 5) + lg(𝑥 + 4) = lg 2 + lg 5
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Model de Subiect
Olimpiada de Religie
Prof. Rotar Adriana
Liceul Tehnologic Alexandru Borza Cluj-Napoca
CLASA A XII -A
❖ Toate subiectele sunt obligatorii
❖ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
❖ 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I

30 puncte

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Dar Ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface şi pământul şi
lucrurile de pe el se vor mistui. ...Dar noi, potrivit făgăduinţelor Lui, aşteptăm cer nou şi pământ nou în care locuieşte
dreptatea ”(2 Petru3, 10, 13).
1.

Explicaţi ce semnificaţie are Ziua Domnului;

2.

Prezentaţi caracteristicile Judecăţii de apoi;

3.

Menţionaţi însuşirile trupurilor la înviere;

4.

Enumeraţi semnele sfârşitului lumii.

SUBIECTUL II

20 puncte

Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia „Fericiţi cei milostivi că aceia se vor mântui”.(Matei 5, 7)
În redactarea textului, este necesar:
-

să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei opinii;

-

să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe care o
exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.

SUBIECTUL III

40 puncte

Pornind de la textul „L-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi în cărţi, în idei în simboluri. Dar acest
lucru nu mi-a dat nici pacea, nici iubirea. Într-o zi, am descoperit în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii că e cu putinţă
să-L întâlneşti pe Dumnezeu în mod real prin rugăciune” (Părintele Dumitru Stăniloae), redactaţi un eseu de maxim 2
pagini, în care să demonstraţi că rugăciunea este intrarea omului în legătură cu Dumnezeu, vorbirea sufletului cu El.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea
lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.
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Model de Subiect
Olimpiada de Religie
CLASA A XII -A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
•

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.

•

Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate
în barem.

Subiectul I
1.

30 puncte

Pentru explicarea corectă a Zilei Domnului se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă
3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;

2.

Pentru prezentarea corectă a celor 7 caracteristici ale Judecăţii de apoi şi explicarea lor acordă 14 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;

3.

Pentru menţionarea corectă a însuşirilor trupurilor la înviere 4 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;

4.

Pentru enumerarea corectă a semnelor sfârşitului lumii se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.

Subiectul II
1.

20 puncte

Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte,

pentru respectarea parţială a

cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2.

Pentru argumentarea corectă şi completă în concordanţă cu tema dată: porunca milosteniei, pentru menţionarea
faptelor milosteniei trupeşti şi sufleteşti şi reliefarea importanţei milosteniei, se acordă 15 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.

Subiectul III
a)

40 puncte

Pentru cunoaşterea şi precizarea importanţei rugăciunii pentru desăvârşirea vieţii noastre creştine se acordă 10 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;

b) Pentru argumentarea nuanţată a legăturii create între noi şi Dumnezeu, prin rugăciune se acordă 15 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
c)

Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
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d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
e)

Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte,
originalităţii textului nu se acordă niciun punct.

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.
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SUBIECTE CONCURS MATEMATICĂ
(CLASA a III-a)
Prof. înv. primar Barbu Maria
Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Drăgășani

SUBIECTUL I (25 de puncte)
Scrie pe foaia de concurs numărul exercițiului și litera corespunzătoare variantei corecte.

1.

O găină face un ou într-o zi. Câte ouă vor face 7 găini în 8 zile?
a)

2.

56

b) 15

c) 8

d) 48

Găsește regula și află suma celor două numere naturale ce trebuie puse în locul literelor a și b.

82
64
50
6
2
a
1
1
0
0
a) 10
b) 260
c) 6
d) 0
0 cu cifre distincte de forma 13𝑎 scădem 27, obții:
3. Dacă din cel mai mic număr par,
0
a) 115
b) 105
c) 104
d) 103
0
4. O scândură cu lungimea de 12 m este tăiată în bucăți de 2 m fiecare. Câte tăieturi au fost necesare?
0
a) 5 tăieturi
b) 4 tăieturi
c) 6 tăieturi
d) 7 tăieturi
0
5. Triplul unui număr este 30. Adaugă
la zecimea numărului cea mai mare cifră impară
0
3

a)

30

12

3

b) 9

c) 10

d) 11

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)
Scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă a problemelor.

1.

Dacă aduni vârsta lui Andrei cu cea a Elenei, obții 21 de ani. Dacă aduni vârsta Elenei cu cea a lui Călin,
ajungi la 23 de ani. Știind că în urmă cu 4 ani, Elena avea o vârstă egală cu diferența numerelor 401 și 398,
află câți ani vor avea împreună peste 6 ani.

2.

Un număr este de 5 ori mai mic decât al doilea. Dacă al doilea număr se mărește cu 15, devine de 8 ori mai
mare decât primul. Să se afle cele două numere.
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA FRANCEZĂ
Clasa a VII-a, Normal, Nivel A 2
Etapa Județeană
Ciupitu-Călușaru Petruța-Ionela
Profesor lb franceză la Școala Gimnazială Putineiu, Jud Teleorman

Subiecte:
Lisez attentivement le texte:
Pour notre planète
L ̓ environnement, c e̓ st tout qui ce qui nous entoure: les arbres, les fleurs, les fleuves, les animaux ou les
montagnes. Tous les jours on peut contribuer à la protection de notre environnement en faisant des gestes simples.
Même si tu es un enfant tu peux toi aussi apporter ta pierre à l ̓ édifice, par de petites actions quotidiennes :
économiser l ̓ eau – ferme le robinet quand tu te brosses les dents, prends plutȏt une douche qu ̓ un bain, économiser l ̓
énergie – ne laisse pas les appareilles électriques en veille, utilise au maximum la lumière naturelle, éteinds ton
ordinateur lorsque tu ne l ̓ utilise pas,

utilise de préférence des ampoules basse consommation,

referme

rapidement la porte de ton réfrigérateur. Tu peux demander à tes parents de limiter l ̓ utilisation de la voiture pour les
courts trajets.
Le tri et le recyclage permettent à la fois de diminuer la pollution de la planète et de préserver les resources
naturelles.

Subiectul I ( Compréhension écrite 30p)
1. (15p)Répondez aux questions suivantes:
a) Qu ̓ est – ce que c ̓est ‹‹ l ̓ environnement ››?
b) Qui peut contribuer à la protection de l ̓ environnement?
c)

Qu ̓ est –ce que tu peux faire pour ta planète?

2. (15p) Vrai ou Faux?
a)

Les montagnes sont une partie de l ̓ environnement.

b) Les enfants ne peuvent rien faire pour sauver l ̓ environnement.
c)

Chaque personne peut aider notre planète.

d) On va à pied à l ̓ école pour diminuer la pollution.
e)

Le vélo n ̓est pas l ̓ ami de l ̓ environnement.

Subiectul II (Structures linguistiques 30p)
1.(15p) Mettez les verbes entre paranthèses aux temps indiqués entre paranthèses:
a) Nous (pouvoir-présent) trier pour la protection de l ̓ environnement.
b) Je (fermer – passé composé) le robinet.
c) Vous (partir – futur poche) à pied au marché.
d) Ma mère (utiliser – futur simple) les détergents biodégradables
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e) Tu (trier-impératif) tes déchets!

2) (10p) Mettez les mots en ordre pour former des phrases:
a) faut/en/se/verre/qu ̓ une/ Il/4000/ ans/bouteille/naturellement/pour/dégrade
b) suis/l ̓/citoyen/éco/pafait/Je
c) Ne/pas/dans/nature!/la/ le / fais/feu
d) est/pour/vie/indispensable/eau/ L /̓ la

3)(5p) Mettez à la forme négative les phrases suivantes:
a) Je vois quelqu ̓ un dans la rue.
b) Nous allons regarder la télé.
c) Elle sait quelque chose sur ce sujet.

Subiectul III
Production écrite (40 p) –8-10 lignes (80-100 mots)
. Tu t ̓appelles Mihai/Mihaele et tu envoies à ton ami(e) Jean/Jeanne qui habite à Paris pour lui dire comment tu fais
pour conserver l ̓ environnement .

Toate subiectele sunt obligatorii
Timp: două ore
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RESURSE EDUCAȚIONALE DESTINATE ELEVILOR
Prof.Candidatu Emilia
Școala Gimnazială” Alexandru Macedonski”, Craiova

Evaluare formativă pentru clasa a VIII-a
Atributul și propoziția subordonată atributivă
1. Identifică prin subliniere atributele din enunțurile de mai jos și precizează felul acestora și partea de vorbire
prin care se exprima:
(16 puncte)
a. Să fie o dimineață copilăroasă și moale
Prin care, trecând, lumina să scoată
Foșnet de frunză uscată.( Ana Blandiana, Dorința)

b. „Azi sunt îndrăgostit. E-un curcubeu
Deasupra sufletului meu(...)
Și brazii mei vuiesc fără furtună
Într-un amețitor , sonor balans”( Nicolae Labiș, Primele iubiri)
2. În enunțul:O altă poveste cu aripi, foarte frumoasă, se află în poezia Albatros există:
a) patru atribute;
b) trei atribute;
c) două atribute.
3. Construiește:
a) un enunț asertiv în care să existe un atribut verbal
b) un enunț interogativ în care să existe un atribut adverbial
c) un enunt exclamativ în care să existe un atribut adjectival

(4 puncte)

(12 puncte)

4. Identifică subordonatele atributive din frazele următoare, precizând elementul de relație pentru fiecare (ca
parte de vorbire ) și termenul regent:
(20 puncte)
Nu este mai mare mulțumire pentru omul ce dorește binele altora decît aceea cînd vede că este ascultat de către
alții și că vorbele lui prind rădăcini. ( I. Slavici, Popa Tanda)
Chiar de la început, părintele Trandafir a înțeles un lucru cum că în Butucani era mai bine decăt în satul
Sărăceni. ( I. Slavici, Popa Tanda)

5. Contrage subordonatele atributive în partea de propoziţie corespunzătoare, precizând felul atributului
obținut:
(20 puncte)
Pare o pasăre care se încurcă în propriile-i aripi , fără nicio legătură cu splendoarea din timpul zborului.
.
Și, fără să mai aștepte învoirea mea , chemă cele patru animale care se iveau în preajma ei, mă recomandă pe rând,
încredințându-mă fiecăruia cu poruncă să-mi lingă mâna și să se culce la picioarele mele. (V. Voiculescu, Căprioara
din vis)
6. Realizează expansiunea atributelor în propoziţii subordonate corespunzătoare:
(8 puncte)
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În satul sărac popa nici spice nu are de unde culege. ( I. Slavici, Popa Tanda)
Când sămănăturile din vale par mai frumoase, Valea –Seacă minte cu numele și spală tot ce-i pică în cale. ( I.
Slavici, Popa Tanda)
7. Completează spațiile libere, punând forma corectă a cuvintelor indicate între paranteze:
(cenușiu)______________nori (care) ________________cerul îi contura cu măiestria unui
(priceput)_______________pictor decupau toamna(timpuriu)__________________ in nuanțe
(perfect)_______________.de gri .
(10 puncte)

Din oficiu se acordă 10 de puncte.
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Exerciții tip grilă pentru admiterea în școlile de agenți de poliție și subofițeri M.A.I
Profesor:Udriștioiu Alina
Colegiul Tehnic Mătăsari
Mătăsari, Gorj

1.

Există un număr egal de litere și de sunete în toate cuvintele din seria:

a)

acces, cereale, exigent, vie

b) vaccinare, centru, gingie, vecină
c)

accident, ceară, gheară, bagheta

d) anchetă, examen, artificiu, fix

2.

Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria:

a)

coa-for, fii-că, punc-taj, sculp-tor

b) co-a-for, fi-i-că, scul-ptor, punc-taj
c)

fe-reas-tră, fi-i-că, sculp-tor, co-a-for

d) fii-că, co-a-for, sculp-tor, punc-taj

3.

Câte vocale conțin cuvintele „aghiotant” și „Aghiuță”?

a)

patru vocale

c) trei vocale

b) trei vocale, patru vocale

d) patru vocale, trei vocale

4.

Sunt formate prin derivare cu sufixe diminutivale cuvintele:

a)

măsuță, bebeluș, arădean, mișmas

b) căsuță, pietricică, pictoriță, albuș
c)

pietricică, măsuță, măturică, copilaș

d) copilaș, mogâldeață, creionaș, penar

5.

Sunetul „i” are trei valori fonetice în enunțul:

a)

Copiii se joacă

c) Vezi inițiala mare!

b) Ai doi fii

d) Ai flori de trandafir

6.

Antonimul cuvântului „maculat” este

a)

pur

b) impur

c) murdar
d) sordid

7.

Sunt doar cuvinte cu diftong în seria:

a)

ceară, gheară, greoi, voios

b) curea, cișmea, leagăn, viu
c)

bolnăvicios, școală, melodie, gutui

d) stea, special, școală, omului
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8.

Sinonimul cuvântului „fluctuație” este:

a)

abundență

b) debit

c) instabilitate
d) balonare

9.

Există numai cuvinte din fondul lexical principal:

a)

masă, casă, om, vanitate

b) megieș, simpatie, ecvestru, repulsie
c)

carte, om, masă, casă

d) epidemie, infractor, fortuit, penar
10. Conțin triftong toate cuvintele din seria:
a)

vii, zoologie, mi-au (spus), leoaică

b) leoaică, i-au (dat), ei
c)

alcool, leoarcă, leoaică, ei

d) fiică, ele, leoaică, mi-au (spus)
11. Există un pronume posesiv în enunțul:
a)

Casa mea se află pe deal.

b) Ai tăi sunt acasă.
c)

I-am văzut pe frații tăi.

d) O să plec la bunica mea.
12. Există un cuvânt derivat în seria:
a)

Răul este inevitabil.

b) Mi-am cumpărat o ascuțitoare nouă.
c)

Cărțile sunt noi.

d) Vom fi prezenți la spectacolul nostru.

13. Este corect:
a)

ora doisprezece

b) orele doisprezece

c) ora douasprezece
d) orele douăsprezece

14. Sinonimul cuvântului ”bibliofil” este:
a)

iubește biblia

b) iubește cartea

c) iubește străinii
d) iubește biblioteca

15. Sensul neologismului „a apropria” este:
a)

A veni mai aproape

b) A-și însuși un lucru străin
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c)

A doborî

d) A apropia
16. Cuvintele subliniate „ Fac negrul alb sunt:
a)

Verb predicativ, substantiv, substantiv

b) Verb auxiliar, substantiv, adjectiv
c)

Verb predicativ, substantiv, adjectiv

17. Varianta cu verb auxiliar este:
a)

Este bine să pleci.

b) Fusese strigat insistent.
c)

Scrie tema corect.

d) Du-te acum la școală!
18. Cuvântul subliniat „Mi-a fost dată fericirea” este:
a)

Subiect, N.

b) Nume predicativ, N.
c)

Complement direct, Ac.

d) Complement prepozițional, Ac.
19. În enunțul „Simpozionul a fost organizat de către studenți” structura subliniată este:
a)

Verb copulativ

c) verb predicativ

b) Verb auxiliar

d) verb nepredicativ

20. În enunțul „ A fost găsit de regele din pădurea aceea”
a)

Complement prepozițional, pronume demonstrativ

b) Subiect, pronume demonstrativ
c)

Complement de agent, adjectiv pronominal demonstrativ

d) Complement de agent, pronume demonstrativ
21. „ Va deveni premiantul clasei” cuvintele subliniate sunt:
a)

Verb copulativ, subiect

b) Verb auxiliar, complement direct
c)

Verb predicativ, nume predicativ

d) Verb auxiliar, nume predicativ
22. Cuvântul subliniat din enunțul „L-au cunoscut la olimpiadă” este
a)

C.c.loc

c) c.c.scop
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b) C.c.timp

d) c.c.cauză

23. Sensul expresiei „ ad hoc” este:
a)

pe neașteptate

b) cu un anumit scop

c) imediat
d) niciodată

24. În enunțul „Mi-a trecut prin cap a merge la elevul campion” cuvintele subliniate sunt:
a)

Verb predicativ, predicat verbal, verb nepredicativ, subiect

b) Locuțiune verbală predicativă, predicat verbal, verb predicativ, subiect
c)

Verb auxiliar, predicat nominal, verb nepredicativ, complement direct

d) Locuțiune verbală predicativă, predicat verbal, verb predicativ, complement direct
25. În fraza „ Voi pleca, însă nu sunt mulțumit de mine” există:
a)

Doua prepoziții principale

b) O propoziție
c)

O propoziție principală și una secundară

d) Doua propoziții secundare
26. În fraza „Ar trebui să plecăm la cei pe care i-am întâlnit la munte” prepozițiile sunt în ordine:
a)

PP, CD, CL

c) PP, SB, CL

b) SB, PP, CL

d) PP, SB, AT

27. În fraza: „El este cuminte și lăudat de toți” predicatele sunt:
a)

Predicat verbal, predicat verbal

b) Predicat verbal, predicat nominal
c)

Predicat nominal, predicat verbal

d) Predicat nominal, predicat nominal

28. Identificați varianta corectă. În fraza „E de prisos să te mai plângi și să le spui tuturor necazul tău”
raportul dintre propoziții este:
a)

Coordonare, subordonare, coordonare

b) Subordonare, coordonare copulativă
c)

Subordonare, subordonare, subordonare

d) Coordonare, coordonare, coordonare
29. În enunțul ”Proprii fii, sunt geamgi iar copii voștrii miniștrii”
a)

Două greșeli

b) Trei greșeli
c)

Nouă greșeli

d) Opt greșeli
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30. Valoarea morfologică a cuvântului subliniat ” A cumpărat niște zahăr” este:
a)

Articol nehotărât

b) Adjectiv pronominal nehotărât
c)

Articol hotărât

d) Prepoziție

Răspunsuri:
1.b, 2.a, 3.b, 4.c, 5.d, 6.a, 7.b, 8.c, 9.c, 10.b, 11.b, 12.b, 13.c, 14.b, 15.b, 16.c, 17.b, 18.a, 19.c, 20.c, 21.b, 22.b, 23.b,
24.b, 25.a, 26.d, 27.c, 28.b, 29.d, 30.b
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FISA DE LUCRU
Prof Cornea Mia
( Semnele de punctuatie )
1. Scrie ,, adevarat’’ sau ,,fals’’
Virgula se foloseste la :
a)

sfarsitul unei propozitii prin care se cere ceva ;

b) intre cuvintele unei enumerari ;
c)

la sfarsitul unei propozitii exclamative ;

d) pentru a desparti de restul propozitiei cuvantulcare exprima o strigare.

Semnul exclamarii se foloseste :
a)

la sfarsitul unei propozitii care exprima o porunca ;

b) la sfarsitul unei propozitii care exprima o intrebare ;
c)

la sfarsitulunei propozitii care exprima un sfat ;

d) la sfarsitul unei propozitii care exprima un salut.

2.Continuati propozitiile si scrieti semnele de punctuatie potrivite :
a) Ce frumos....................................................................
b)Cand soseste.................................................................
c)Mihaela este.................................................................
d) Fii cuminte,.................................................................
e) Unde vor ....................................................................

3.Scrieti trei enunturi pentru a arata :
a) o constatare
...............................................................................................
b) o porunca
...............................................................................................
c) o enumerare
...............................................................................................
4. Taiati semnele de punctuatie care nu se potrivesc si scrieti –le pe cele corespunzatoare :
- Ati inteles ce-am spus eu !
- Da,mami . au raspuns copiii.
- Pot sa am incredere in voi :
- Desigur ,mama ?
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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”
Etapa județeană
Proba scrisă
Prof. Pasc Daniela
Profil : Turism-Alimentatie publica
Specializarea: chelner(ospătar, vânzător în unități de alimentație)
Clasa: a-XI-a


Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Subiectul I

20 punct e

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

7 puncte

1.

Într-o lista de meniu nu se regăsește:

a.

denumirea preparatelor

b.

prețul unitar

c.

timpul de prelucrare al preparatelor

d.

gramajul sau unitatea de măsură

2.

Sistemul de servire direct se poate realiza prin intermediul următoarelor sisteme:

a.

servirea indirectă

b.

servirea la gheridon

c.

autoservirea

3.

La servirea la farfurie, tranșa de carne se așează:

a.

spre emblemă

b.

spre client

c.

spre dreapta, pentru a fi tăiată

4.

La servirea la farfurie, fără a fi acoperita cu clos, se recomanda să se transporte pe palma și antebratul mâinii
stângi:

a.

doar 3 farfurii

b.

4-5 farfurii în caz de aglomeratie

c.

nu contează numărul, cât mai multe pentru eficiența la servire

5.

Tacâmurile pentru gustare , în cazul unui meniu complet , se așează:

a.

cel mai aproape de farfuria suport

b.

cel mai indepartat de farfuria suport

c.

în mijloc
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6.

Debarasarea salatierei individuale se realizează :

a.

pe partea stângă a consumatorului și se transportă în mâna

b.

pe partea dreapta a consumatorului și se transportă cu ajutorul tăvii

c.

pe partea stângă a consumatorului și se transporta cu ajutorul tavii

7.

Scrumiera se debarasează:

a.

când sunt mai multe resturi, pentru a nu deranja prea mult clientii

b.

la cererea clientului

c.

când sunt cel mult trei țigări stinse

Transcrieti , pe foaia de concurs, litera corespunzatoare fiecărui enunț și notați în dreptul ei litera A , dacă
apreciați că răspunsul este adevărat și litera F , dacă apreciați că răspunsul este fals:
7 puncte
1.

La servire, preparatele nu au importanță pe ce sunt montate.

2.

Numarul maxim de tacâmuri pentru o persoana este de 10.

3.

Nota de plată se întocmește după ce ospătarul debarasează tacâmurile pentru desert.

4.

Tacâmurile se aduc de la oficiu pe tăvi sau înfășurate în ancăr, în mâna stângă.

5.

La deserturile din ciocolată și fructe se recomandă un vin dulce aromat.

6.

Debarasarea farfuriilor și a tacâmurilor se realizează pe partea dreaptă a consumatorului.

7.

Vinurile roșii sunt servite în pahare tip sondă.

În coloana A sunt enumerate sisteme de servire , iar în coloana B caracteristicile acestora. Scrieti pe foaia
de concurs , asocierile dintre cifrele din coloana A și literele din coloana B.
6 puncte
A-sisteme de servire

B-caracteristici

1.

Servirea directă

a).servirea în camera a celor trei mese principale precum și a altor

2.

Servirea indirectă

comenzi solicitate de catre client

3.

Autoservirea totală

b).se folosesc aparate de o constructie speciala, acționate electric în

4.

Servirea la domiciliu

urma introducerii unei monede sau a unei fise

5.

Servirea prin intermediul

c).clientii solicită prin telefon , în scris sau verbal, meniurile pe care le

automatelor

doresc , indicând domiciliul

Servirea de tip room-service

d).operațiile de transport, prezentarea și servirea preparatelor și a

6.

băuturilor se efectueaza de către chelner
e).preparatele și băuturile sunt expuse în vitrine frigorifice, termice sau
neuter, formând o linie continuă de prezentare și servire
f).operatiile de transport și prezentare sunt efectuate de către chelner
iar servirea propriu –zisă de către client
g).servirea este efectuata de echipajele de însotire de bord care trebuie
sa dea dovadă de competență și profesionalism
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Subiectul II

30 puncte

1. Enumerati pe foaia de concurs , în continuare, serviciile efectuate de către ospatar, pe partea
dreapta a clientului.

(14 puncte)

a.

asezarea și debarasarea farfuriilor : suport, cu preparate, suport ceasca ceai;

b.

…………………………………………………………………………………….

c.

………………………………………………………………………………………

d.

………………………………………………………………………………………

e.

………………………………………………………………………………………

f.

………………………………………………………………………………………

g.

……………………………………………………………………………………..

h.

servirea tuturor bauturilor portionate la pahar, ceasca si din sticla, cafetiera, ceainic, cana, etc

i.

……………………………………………………………………………………….

2. Indicati , pe foaia de concurs, în continuare ,în ordinea servirii preparatelor din lista meniu
( 10puncte)
a). gustări reci sau calde

b) preparate culinare lichide

c). ………………………… d)………………………………………..
e). ………………………… f ) branzeturi
g). ………………………… h)………………………………………

3. Enumerati ustensilele de serviciu ale ospatarului.

Subiectul III

( 6 puncte)

40 puncte

Realizaţi un eseu pe tema „Servirea și debarasarea preparatelor culinare din peşte cu ajutorul fafuriei”, având în
vedere următoarele:
a) obiectele de inventar necesare;

10 puncte

b) sistemul de servire utilizat pentru servirea preparatelor din peşte
c) Debarasarea obiectelor de inventar folosite

10 puncte
10 puncte
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Fișă de evaluare inițială
Domeniul Științe (DȘ1)

Profesor învățământ preșcolar Purdel Loredana
Grădinița cu Program Normal Tâmboești
1. Denumește fructele și legumele din imagine.
2. Colorează folosind culoarea potrivită fructele.
3. Spune în ce anotimp culegem aceste fructe.
4. De unde culegem fructele/ legumele din imagine?
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Prof. înv. preșcolar:
Nume și prenume preșcolar:
Grupa:
Fișă de evaluare inițială
Domeniul Științe (DȘ2)
1. Identifică figurile geometrice.
2. Recunoaște mulțimile formate.
3. Colorează cu galben figurile geometrice mari și cu roșu pe cele mici.
4. Colorează cercul cu albastru.

129

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

Fişă de lucru
Niţă Valerica Marinela
Grădiniţa cu Program Prelungit “Inocenţa”-Găeşti

1.Trasează linii la cifra care indică rezultatul corect.

+
+

=

+

+

= =

=

+

6

+

3=

+

+

+

=

3

=

=

2

=

5

2.Descompune mulţimile:

2

1

3. Găseşte vecinii numerelor:

5

3

4
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Test de evaluare
Profesor învățământ preșcolar, Buth Ileana Cristina
Școala Gimnazială „Sf. Dumitru”, Măceșu de Sus, Dolj
FIȘĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ
GRUPA MARE

1.

COLORAȚI CU CARIOCA TOATE ANIMALELE DE MAI JOS !
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2.

DECUPAȚI ȘI SORTAȚI ANIMALELE DUPĂ CRITERIILE “SĂLBATICE” SAU “DOMESTICE”!

3.

NUMĂRAȚI CÂTE ANMALE SĂLBATICE SUNT ȘI CÂTE SUNT DOMESTICE !

4.

SCRIEȚI CIFRA CORESPUNZĂTOARE ANIMALELOR DOMESTICE ȘI A CELOR SĂLBATICE, ÎN TABELUL
DE MAI JOS !
SĂLBATICE

DOMESTICE
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EVALUARE FORMATIVĂ (CURENTĂ)
Profesor Anuța Mirela
Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, județul Constanța

SUBIECTUL I – 30 de puncte
Pornind de la documentul A și de la imaginea B, răspundeți cerințelor de mai jos:
A

B

„Cu cât ne apropiam mai mult de palatul regelui, cu atât mulțimea
creștea. Iar când am ajuns, persoane distinse și mari lorzi au venit
să-l întâmpine pe căpitan, alăturându-se celor care îl conduceau
deja. Mai rămăsese o oră până la apus. Când am intrat în palat
printr-o poartă ce dădea într-o curte largă, înainte să ajungem la
rege, am trecut prin patru încăperi prin care ne-am strecurat cu
greu, împingând lumea. Ajungând în sfârșit la ușa încăperii regelui
s-a ivit un omuleț cu o funcție asemănătoare cu cea de episcop, la
sfatul căruia regele acționa în problemele legate de biserică. Acest
om îl îmbrățișă pe căpitan când am intrat. Mulți au fost răniți aici

Traseul lui Vasco da Gama

și noi am încercat să intrăm cu forța.”
Vasco da Gama, Jurnal, (1498, Calcutta – India)

1.

Precizați, timpul și spațiul istoric în care au loc evenimentele din documentul A.

2.

Menționați, pe baza documentului A, trei categorii sociale întâlnite de călătorul european.

3.

Descrieți, pe baza imaginii B, drumul parcurs de Vasco da Gama, numind trei locuri prin care acesta a trecut și
punctul final al călătoriei sale.

4.

Prezentați scopul călătoriilor în Evul Mediu și mijloacele de transport folosite.

5.

Numiți un alt călător portughez din secolul al XV-lea și descoperirea acestuia.

SUBIECTUL al II-lea - 30 de puncte
Citiți cu atenție textul de mai jos și răspundeți cerințelor:
„Ieșind din ascunzătoare, călăreții spanioli s-au repezit ca fulgerul asupra pâlcurilor de indieni, cu lancea ridicată,
străpungându-i pe toți câți le-au stat în cale, fără nicio împotrivire din partea lor... Indienii se îngrămădiseră în jurul lecticii
regelui, gata să apere cu trupurile lor făptura sfințită a lui Inca (regele). Dar au fost uciși unul câte unul, fără să încerce vreo
apărare.”

Garcilaso de la Vega, El Inca, regeștile cronici ale incașilor

1.

Menționați, pe baza sursei date, atitudinea supușilor față de rege în civilizația incașă.

2.

Cum apreciați comportamentul spaniolilor față de incași?

3.

Cum explicați lipsa de rezistență a incașilor în fața spaniolilor?

4.

Numiți o altă populație amerindiană descoperită de europeni și două caracteristici ale stăpânirii spaniole și
portugheze în Lumea Nouă.

5.

Menționați două schimbări produse în viața europenilor de marile descoperiri geografice.
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SUBIECTUL al III-lea - 30 de puncte
Pornind de la imaginile A, B și C, răspundeți cerințelor de mai jos:
A

B

C

Călătoria lui Fernando Magellan

Călătoria lui Marco Polo

Cristofor Columb

1.

Scrieți ordinea cronologică a celor trei călătorii.

2.

Menționați două caracteristici ale călătoriilor realizate de Cristofor Columb.

3.

Precizați trei cauze ale marilor descoperiri geografice.

4.

Numiți un teritoriu dominat de europeni în secolul al XVII-lea.

5.

Prezentați două aspecte ale călătoriei lui Fernando Magellan.

Oficiu: 10 puncte. Total: 100 puncte. Timp de lucru: 45 de minute.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
SUBIECTUL I – 30 de puncte
1.

Se acordă 3 puncte pentru răspunsul spațiul istoric: Calcutta – India, respectiv, 3 puncte pentru răspunsul timpul
istoric: 1498 – secolul al XV-lea.

2.

Se acordă câte 2 puncte pentru menționarea a trei categorii sociale întâlnite de călătorul european.

3.

Se acordă 6 puncte pentru descrierea drumului parcurs de Vasco da Gama, menționarea a trei locuri prin care a
trecut și a punctului final al călătoriei.

4.

Se acordă câte 3 puncte pentru prezentarea scopului călătoriilor în Evul Mediu, respectiv, a mijloacelor de
transport folosite.

5.

Se acordă câte 3 puncte pentru numirea unui călător portughez din secolul al XV-lea și pentru descoperirea
acestuia.

SUBIECTUL al II-lea – 30 de puncte
1.

Se acordă 6 puncte pentru menționarea pe baza sursei date a atitudinii supușilor față de rege în civilizația incașă.

2.

Se acordă 6 puncte pentru exprimarea unui punct de vedere referitor la atitudinea spaniolilor față de incași.

3.

Se acordă 6 puncte pentru explicația oferită referitor la lipsa de rezistență a incașilor în fața spaniolilor.

4.

Se acordă câte 2 puncte pentru menționarea unei alte populații amerindiene și pentru cele două caracteristici ale
stăpânirii spaniole și portugheze în Lumea Nouă.

134

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

5.

Se acordă câte 3 puncte pentru precizarea a două schimbări produse în viața europenilor de marile descoperiri
geografice.

SUBIECTUL al III-lea – 30 de puncte
1.

Se acordă 6 puncte pentru următoarea ordine cronologică: CAB.

2.

Se acordă câte 3 puncte pentru menționarea celor două caracteristici ale călătoriilor realizate de Cristofor Columb.

3.

Se acordă câte 2 puncte pentru precizarea celor trei cauze ale marilor descoperiri geografice.

4.

Se acordă 6 puncte pentru menționarea unui teritoriu dominat de europenii în secolul al XVII-lea.

5.

Se acordă câte 3 puncte pentru prezentarea celor două aspecte referitoare la călătoria lui Fernando Magellan.

Oficiu: 10 puncte. Total: 100 puncte. Nota maximă:10.
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FIȘĂ DE LUCRU- LITERATURA ENGLEZĂ
“Old Man at the Bridge”
by Ernest Hemingway
prof. CSIKI ANA-MARIA
C.N. “DR. IOAN MEȘOTĂ”, BRAȘOV
Warm-up
• How can the turmoil caused by violence and wars alter one’s identity and outlook?
• Look at Pablo Picasso’ Guernica and answer the following questions:
•

What is the general mood of the painting?

•

What emotional effect do you think that Picasso was trying to create?

•

How is Picasso’s famous distorted style suitable for this subject?

Link painting: http://openwalls.com/image/7889/guernica_painting_by_pablo_picasso_3200x1200.jpg

Read the text:
An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon
bridge across the river and carts, trucks, and men, women and children were crossing it. The mule-drawn carts staggered
up the steep bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and
away heading out of it all and the peasants plodded along in the ankle deep dust. But the old man sat there without
moving. He was too tired to go any farther.
It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had
advanced. I did this and returned over the bridge. There were not so many carts now and very few people on foot, but the
old man was still there.
"Where do you come from?" I asked him.
"From San Carlos," he said, and smiled.
That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled.
"I was taking care of animals," he explained. "Oh," I said, not quite understanding.
"Yes," he said, "I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos."
He did not look like a shepherd nor a herdsman and I looked at his black dusty clothes and his gray dusty face and his
steel rimmed spectacles and said, "What animals were they?"
"Various animals," he said, and shook his head. "I had to leave them."
I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be
before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious
event called contact, and the old man still sat there.
"What animals were they?" I asked.
"There were three animals altogether," he explained. "There were two goats and a cat and then there were four pairs of
pigeons."
"And you had to leave them?" I asked.
"Yes. Because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery."
"And you have no family?" I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the
slope of the bank.
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"No," he said, "only the animals I stated. The cat, of course, will be all right. A cat can look out for itself, but I cannot
think what will become of the others."
"What politics have you?" I asked.
"I am without politics," he said. "I am seventy-six years old. I have come twelve kilometers now and I think now I can go
no further." "This is not a good place to stop," I said. "If you can make it, there are trucks up the road where it forks for
Tortosa."
"I will wait a while," he said, "and then I will go. Where do the trucks go?"
"Towards Barcelona," I told him.
"I know no one in that direction," he said, "but thank you very much. Thank you again very much."
He looked at me very blankly and tiredly, then said, having to share his worry with some one, "The cat will be all right, I
am sure. There is no need to be unquiet about the cat. But the others. Now what do you think about the others?"
"Why they'll probably come through it all right." "You think so?"
"Why not," I said, watching the far bank where now there were no carts.
"But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery?"
"Did you leave the dove cage unlocked?" I asked. "Yes."
"Then they'll fly."
"Yes, certainly they'll fly. But the others. It's better not to think about the others," he said.
"If you are rested I would go," I urged. "Get up and try to walk now."
"Thank you," he said and got to his feet, swayed from side to side and then sat down backwards in the dust.
"I was taking care of animals," he said dully, but no longer to me. "I was only taking care of animals."
There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the Fascists were advancing toward the Ebro. It was a gray
overcast day with a low ceiling so their planes were not up. That and the fact that cats know how to look after themselves
was all the good luck that old man would ever have.

Text Comprehension
Answer the following questions:
1.

Where was the old man sitting and why?

2.

What task did the narrator have to do?

3.

Why was the old man the last person to leave the town?

4.

Why was he concerned about the animals? Which animal was he least worried about and why?

5.

Did the old man support either side in the conflict? Explain the significance of his answer.

6.

Why did the narrator want to old man to move on?

7.

What happened when the old man stood up to leave?

8.

What interpretation do you place upon the ending of the story? Is it clearly stated whether the old man survived
the war or not?

Text Analysis
Identify the main idea of the story -the question you have to answer is What does this story mean?
Find details that reveal the old man’s character. Answer the following questions:
•

Why was he so worried about the animals?
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•

How do you feel about the old man?

•

Have you ever met this type of person? If so, give an account of your own experiences

Have you noticed some recurrent images that can be identified as symbols in the story? Explain their meaning.

Follow-up
Once Hemingway confessed in an interview: ‘I tried to make a real old man, a real boy, a real sea and a real fish and
real sharks. But if I made them good and true enough, they would mean many things.’ How far do you think this is true
of Old Man at the Bridge?
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Test de evaluare la lectură
“Oul năzdrăvan” (Ion Istrati)
clasele I, a II-a
Prof. înv. primar Sándor Liliana
Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca
1.

Moşul şi baba erau:

a)

bogaţi;

b) foarte săraci;
c) vicleni.
2. Ei aveau doar:
a) o cuşcă;
b) o găină;
c) o raţă.
3. Ei credeau că un hoţ:
a)

le fura ouăle;

b) le spărgea ouăle;

c) le bătea găina.
4. Când s-a pus la pândă, moşul a observat că:
a) un hoţ le fura ouăle;
b) oul pleca singur pe drum;
c) găina spărgea oul.
5. Oul mergând pe drum s-a însoţit cu:
a) un cocoş, o raţă, un cal, o oaie;
b) o gâscă, un cotoi, un curcan, o vacă;
c) un rac, o pisică, un cocoş şi un ţap.
6. În pădure cei cinci au ajuns la:
a) casa celor şapte lupi lacomi;
b) casa celor nouă vulpoi răi;
c) casa celor trei urşi cuminţi.
7. Oul s-a ascuns:
a) în cenuşa de la sobă;
b) în cuibar;
c) în dulap.
8. Racul s-a ascuns:
a) în fântână;
b) în găleata cu apă;
c) într-un butoi.
9. Cocoşul s-a ascuns:
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a) în coteţ;
b) în pod;
c) sub pod.
10. Vulpoiul care a vrut să aprindă focul:
a) s-a fript;
b) a primit cenuşă în ochi, suflată de ou;

c) nu găsea chibrituri:
11. Al doilea vulpoi care a vrut să ia apă să-l spele pe primul:
a) s-a înecat;
b) a fost udat;
c) a fost prins de cleştii racului.
12. Ţapul:
a) i-a împuns cu coarnele cu putere pe vulpoi;
b) a fugit speriat;

c) a rămas nemişcat.
13. Cocoşul şi pisica:
a) nu au ieşit din ascunzătoare;
b) au strigat fiecare pe limba lor ca să-i sperie pe vulpoi;
c) au plecat pe furiş.
14. Vulpoii:

a) au fugit speriaţi şi îngroziţi;
b) i-au alungat pe cei cinci;
c) i-au mâncat pe cei cinci tovarăşi.
15. Oul:

a) a adus bogăţiile vulpoilor la casa moșului și a babei;
b) a risipit bogăţiile;
c) a împărţit bogăţiile cu prietenii lui.
Răspunsuri:
1b, 2b, 3a, 4b, 5c, 6b, 7a, 8b, 9b, 10b, 11c, 12a, 13b, 14a, 15a.

Bibliografie:
“Material ajutător pentru aplicarea programei grădiniţelor de copii”, vol. I, pag. 415., EDP-București, 1964.
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Resurse educaționale destinate elevilor
prof. Răducea Mihaela
Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploiești

Fişă de lucru - Sinonime, Antonime
Clasa a IX-a
Timp de lucru: 50 min.
Competenţe generale:
• Orientarea abilităţilor lingvistice corespunzătoare diferitelor situaţii de comunicare;
• Dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de muncă intelectuală;
• Dezvoltarea gândirii logice şi creative.
I. Rezolvaţi rebusul:
1.Antonimul neologic al cuvântului sigur .
2.Antonimele sunt cuvinte cu formă diferită şi înţeles.......
3.Antonimul neologic al substantivului prieten.
4.Sinonim neologic pentru substantivul bogăţie.
5.Cuvintele permanent şi efemer sunt....
6.Sinonimul verbului a înfăptui
7.Sinonim neologic pentru adjectivul prefăcut
8.Cuvintele haină (subst) şi haină (adj.) sunt.......
9.Inexplicabil şi inextricabil sunt......
10.Sinonim neologic pentru adjectivul obraznic.
II. Găsiţi sinonime neologice pentru următoarele
cuvinte:
domolduşmana jigninereuşităprăpastieneciteţobraznictrecătorvârstăfăţarnicfăţărniciea înapoiaa sfătuipizmăa ziceveşnica cereII. Găsiţi sinonime pentru următoarele zece expresii şi locuţiuni:
a avea de gânda-i părea răua ţine piepta-şi atinge scopula forţa mâna-
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a da voieplin de sinecetate de scaunsfârşit de săptămână –
ţinere de minteIII.Găsiţi antonime vechi şi neologice pentru fiecare dintre cuvintele:
corectdurabilsărăcieprietena eliberaalertIV.Cuplaţi sinonimele din cele două coloane:
1.a convinge
2.nedreptate
3.pertinent
4.spărgător
5.tineresc
6.nemilos
7.vorbăreţ
8.a asupri
9.lacom
10.autohton
11.stricăciune

a. locvace
b. juvenil
c. efractor
d. potrivit
e. aborigen
f. feroce
g. a persuada
h. avarie
i. a oprima
j. avar
k.injustiţie

1….
2…
3…
4…
5…
6…
7…
8…
9…
10…
11…
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Creșterea relevanței testelor grilă prin folosirea ȋntrebărilor de control
Profesor Anca Nicoleta Chetrosu
Liceul de Transporturi Auto ,,Traian Vuia”, Galați
Ȋn perioada ȋn care cursurile au fost ȋn format online, unul dintre mijloacele de evaluare a fost testul grilă, folosit
pentru evaluarea formativă, sumativă sau curentă, ȋn mare parte datorită modalității facile de aplicare pe platformele
educaționale și de corectare. De exemplu, formulare Google pot deveni un chestionar printr-o simplă setare din meniul
aplicației. Una dintre problemele care se pune ȋn astfel de cazuri este relevanța lor, știind că unele răspunsuri pot fi puse
la ȋntâmplare de către elevi. O modalitate de diminuare a hazardului este folosirea ȋntrebărilor ce control, ceea ce
ȋnseamnă ca o cerință să fie formulată ȋn două moduri și să apară ȋn locuri diferite ȋn test. De exemplu, pentru evaluarea
capitolului Verbul la clasa a V-a o pereche de cerințe pot fi cele de mai jos:
1.

,,Distingeați este forma de a.indicativ, prezent, persoana a III-a, singular; b.indicativ, imperfect,

persoana a II-a, plural; c.indicativ, imperfect, persoana I, singular.
Forma de indicativ, timp imperfect, persoana a II-a, plural a verbului „a distinge” este a.distigeam;

2.

b.distingeați; c.ați distins.
Ȋn cazul acestui tip de test grilă punctajul se acordă doar dacă ambele ȋntrebări au fost rezolvate corect, devenind
astfel mai relevant. Corectarea nu se mai poate face automat, ci manual, verificându-se fiecare pereche.
Ȋn continuare voi exemplifica un astfel de test și grila de evaluare, proiectat pentru clasa a cincea, capiolul
verbul.

1.

Verbul „a elabora” are la modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a III-a, plural are forma
a) am elaborat.
b) elaboraserăți.
c)

2.

au elaborat.

Verbul „a vedea” are la modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana I, singular are forma
a) am văzut.
b) văzui.
c)

3.

voi vedea.

Verbul „a culege” are la modul indicativ, timpul viitor literar/standard, persoana a III-a, singular are forma
a) vor fi cules.
b) va culege.
c)

4.

am cules.

Verbul „o să citim” este la
a)

modul indicativ, timp perfect compus.

b) modul indicativ, timp viitor popular.
c)
5.

forma de infinitiv.

Forma corectă de imperativ a verbului „a fi”, persoana a II-a, singular este
a) fi.
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b) fii.
6.

Viitorul standard se formează cu ajutorul verbului auxiliar
a) a avea.
b) a vrea.
c)

7.

a fi.

Următoarea afirmație Verbele la timpul perfect compus, modul indicativ se formează din auxiliarul verbului „a
avea” plus participiul verbului de conjugat. este
a)

corectă.

b) incorectă.
8.

Prin verb auxiliar se ȋnțelege
a)

verb predicativ.

b) verb care ajută la formarea timpurilor și modurilor verbale compuse.
c)
9.

verb la infinitiv.

Perfectul compus, modul indicativ se formează cu ajutorul verbului auxiliar
a) a avea.
b) a vrea.
c)

a fi.

10. Ȋn enunțul „Bunica vine astăzi la noi și ne aduce plăcintă” verbele sunt la modul indicativ, timpul
a)

imperfect.

b) prezent.
c)

viitor.

11. ,,Au colaborat” este forma pentru
a)

modul indicativ, timp prezent, persoana a III-a, singular.

b) modul indicativ, timp perfect compus, persoana I, plural.
c)

modul indicativ, timp perfect compus, persoana a III-a, plural.

12. Verbul „a vedea” are forma „am văzut” pentru
a)

modul imperativ, persoana a II-a, singular.

b) modul indicativ, timpul pefect compus, persoana a II-a plural.
c)

modul indicativ, timpul perfect compus, persoana I, singular.

13. „Va culege” este forma de
a)

indicativ, prezent, persoana a III-a, singular.

b) indicativ, perfect compus, persoana a III-a, plural.
c)

indicativ, viitor, persoana a III-a, singular.

14. Ȋn enunțul „Fi mai atent la rezolvarea problemelor cu fracții” forma de imperativ, singular este scrisă
a)

corect.

b) incorect.
15. Verbul ,,a citi” la viitor I, foma populară, persoana I, plural este
a) vom citi.
b) o să citiți.
c)

veți fi citit.
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16. „Voi” din componența viitorului este
a)

verb auxiliar.

b) verb de legătură.
c)

verb predicativ.

17. Toate verbele sunt la prezent ȋn enunțul
a) Copiii vor mânca dulce după ce vor fi terminat supa.
b) Copiii au adus materialele pe care le folosesc acum.
c)

Vine și Cosmin care aduce ciocolată caldă.

18. Verbul care ajută la formarea timpurilor și modurilor verbale compuse se numește
a)

predicativ.

b) auxiliar.
c)

de susținere.

Baremul de notare prevede câte un punct pentru fiecare pereche rezolvată corect, plus un punct din oficiu,
după cum urmează:
1 (c)-11(c); 2(a)-12(c); 3(b)-13(c); 4(b)-15(b); 5(b)-14(b); 6(b)-16(a); 7(a)-9(a); 8(b)-18(b); 10(b)-17(c).
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR,SABĂU OLGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOGEI,BIHOR
CLASA: I
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Patria mea
COMPETENȚE GENERALE:
•

Receptarea unei varietăți de mesaje scrise,în contexte de comunicare cunoscute;

•

Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.

COMPETENȚE SPECIFICE:
3.1.Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări,fenomene,evenimente familiare;
4.2.Redactarea unor mesaje scurte,formate din cuvinte scrise cu litere de mână.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-să citească corect,coerent și conștient un text la prima vedere;
-să transcrie corect propoziții,după anumite cerințe;
-să răspundă la întrebări,pe baza textului citit;
-să scrie cuvinte cu înțeles asemănător/opus,unor cuvinte date;
-să combine silabe date,pentru a obține cuvinte;
-să realizeze corespondența între cuvinte,pentru a obține propoziții.
TEST DE EVALUARE
1.Citeşte următorul text:
Aşteptăm iarna
Au trecut sărbătorile. A început un nou an.
Nu a nins. Uneori iese soarele, însă bate vântul. Nu am avut cum să ne dăm cu sania.
Ne îmbrăcăm de iarnă. În curând va veni primăvara.
- Vino, iarnă, pe la noi!
2.Transcrie primele două propoziţii.
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3. Răspunde,în scris, la următoarea întrebare:
Ce anotimp va veni în curând?

4. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător:
țară →……………………………....
vesel →…………………………….
blând →…………………………….
5.Scrie cuvinte cu înţeles opus:
bătrân →…………………………..
scund → …………………………..
bucuros → ………………………...
6. Combină silabele,pentru a obține cel puțin trei cuvinte:
bă

ca

în

pe

iar

re

ști

7. Realizează corespondența între cuvinte,pentru a obține propoziții:
București

Deliei

șapte

României.

e

e

cocoși.

Dinu
Bunica

are

capitala

roșcată.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
ITEMI

FOARTE BINE

1

Citește corect,coerent și conștient

Citește

corect,dar

Citește textul,pe litere/silabe,

textul.

întâmpină unele dificultăți la

fără să înțeleagă conținutul

cuvintele din mai multe silabe.

textului.

Transcrie propozițiile,dar le

Transcrie

propoziții.

scrie pe amândouă cu alineat.

scrie,multe litere,greșit.

Răspunde corect la întrebare.

Răspunde

Răspunde într-un cuvânt, nu în

2

3

4

Transcrie

corect

Scrie trei cuvinte.

cele

BINE

două

textul

la

SUFICIENT

întrebare,dar

propozițiile,dar

inversează cuvintele.

propoziție.

Scrie doar două cuvinte.

Scrie un cuvânt.
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5

6

7

Scrie toate cuvintele cu înțeles

Scrie doar două cuvinte cu

Scrie un cuvânt cu înteles

opus.

înțeles opus.

opus.

Ordonează corect cuvintele în

Ordonează

propoziție.

propoziție,dar inversează două

propoziția nu are înțeles în

cuvinte.

totalitate.

Realizeză corespondența la toate

Realizează corect corespon-

Realizează corespondența la

propozițiile..

dența la două propoziții.

doar o propoziție.

1

2

3

cuvintele

4

FB
B
S

CALIFICATIV FINAL:
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FIȘA DE LUCRU NR. 1
Costul de producție
Prof. Mihăieș Crina
1.

O întreprindere are următoarele costuri lunare :
•

Materii prime………………… …………………500.000 u.m.

•

Amortizarea…………………………………….....10.000 u.m.

•

Salarii directe…………………………………….300.000 u.m.

•

Salariile personalului administrativ……………….30.000 u.m.

•

Chiria și iluminatul întreprinderii……………….......2000 u.m.

•

Combustibil și energie tehnologică……………….20.000 u.m.

Dacă se obțin lunar 100 u.c. se cere să se afle :
a)

Costul total, costul fix total, costul variabil total;

b) Costul total mediu, costul fix mediu, costul variabil mediu.

2.

La momentul To o întreprindere are costuri totale în sumă de 1000 u.m., din care 800 u.m. sunt costuri variabile
și obține o producție de 100 u.c.. Dacă producția crește cu 20%, iar costurile variabile cu 15%, să se afle :
a)

Costul marginal

b) Costurile fixe medii, costurile variabile medii și costurile totale medii pentru fiecare în parte.

3.

În intervalul de timp To- T1, producția a crescut cu 20%, ceea ce a detreminat creșterea costului total cu 40%. Să
se calculeze costul marginal știind că, în momentul T1, costul total mediu este de 58 u.m./buc.

4.

Costul marginal este cu 50% mai mare decât CTM0. Costurile fixe reprezintă 40% din CT0 și 25% din CT1.
Cunoscând că, în perioada To, producția a fost de 20 bucăți, iar costul variabil (CV 0) este de 600 u.m., să se
determine costul marginal și variația absolută a producției
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FIŞA DE LUCRU NR. 2
Costuri fixe şi costuri variabile
Grupaţi următoarele cheltuieli efectuate de firma de confecţii „ Confort „ pentru realizarea de costume, în costuri
fixe, respectiv costuri variabile, plasând un „x” în coloana corespunzătoare.

Cheltuieli cu:

CF ( costuri fixe )

Stofa pentru costume

Salariile croitorilor

Salariul managerului
Amortizarea maşinilor de cusut
Amortizarea atelierului de
producţie
Energia electrică pentru
iluminatul atelierului
Energia electrică pentru
funcţionarea maşinilor de cusut
Gazul metan pentru încălzirea
unităţii
Salariile confecţionerelor
Aţa şi accesoriile pentru
costume
Chiria pentru spaţiul destinat
desfacerii produselor
Salariul contabilului
unităţii
Salariile designerilor
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Fișă de analiză a semipreparatelor de patiserie
Analiza organoleptică a preparatelor din aluat fraged
Prof. Lupou-Butaș Ramona
Denumire preparat:

Aspect

Culoare

Consistență

Miros

Gust

Fișă de lucru
Analizați semipreparatul și completați în urmatorul table defectele,

cauzele si posibilele remedieri ale aluatului

fraged
Defecte

Cauze

Remedieri

De preparare

De consistență

De coacere
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EVALUARE (substantivul) – clasa a VII-a
IVAN LUMINIȚA- SORINA
Liceul Teoretic ”David Voniga”, Giroc

R1
Notează A ( adevărat) sau F( fals) în dreptul fiecărei afirmații, în funcție de răspunsul tău.

I.

a.

Substantivul ”catifea” este articulat cu articol hotărât.

b.

Articolele nehotărâte sunt: un, o niște, unii, unui, unor.

c.

Substantivele margine, dorință, dosar sunt la genul feminin.
Alege seria care conține numai substantive colective.

II.

1,5p

0,7p

a..sac, blugi, cartier, grupă
b. echipă, mulțime, armată, zori
c. pietriș, popor, echipă, turmă
Alcătuiește enunțuri în care substantivul ” carte” să fie în cazul acuzativ, respectiv în cazul genitiv.

III.

1,4p
Alcătuiește enunțuri în care substantivul ” Marcel” să fie complement direct, respectiv complement indirect.

IV.

1,4p
Precizați cazul și funcția sintactică a substantivelor din enunțurile de mai jos.

V.

-

3p

Alina, strigă sora mamei. Pe masa din camera ta se află prea multe caiete.

SE ACORDĂ 2 PUNCTE DIN OFICIU!

EVALUARE (substantivul) – clasa a VII-a
R2
I.

Notează A ( adevărat) sau F( fals) în dreptul fiecărei afirmații, în funcție de răspunsul tău.

d.

Substantivul ”vițel” este articulat cu articol hotărât ”-l”.

e.

Articolele nehotărâte sunt: un, o niște, unei, unui, unor.

f.

Substantivele calorifer, avion, dosar sunt la genul neutru.

II.

Alege seria care conține numai substantive nonnumărabile.
1.saci, blugi, cartier, grupă
2. soare, miere, muștar, zori
3. pantaloni, sacou, blugi, icre
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III.

Alcătuiește enunțuri în care substantivul ” Marcel” să fie în cazul vocativ,

1,4p

respectiv în cazul dativ.

IV.

Alcătuiește enunțuri în care substantivul ”carte” să fie complement prepozițional,

1,4p

respectiv atribut substantival genitival.

V.

Precizați cazul și funcția sintactică a substantivelor din enunțurile de mai jos.
Mama aduna mere în grădină.
Bunicul Ancăi ne vorbea ca un robot.
SE ACORDĂ 2 PUNCTE DIN OFICIU!
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Test sommatif : Stoica Mioara Ramona_7_A1
Stoica Mioara-Ramona
Liceul Tehnologic "Constantin Dobrescu", Curtea de Argeș
Classe : la IX-ème
Niveau : A1
Compétences évaluées : CE / PE
Durée : 60 minutes

Objectifs:
•

Raconter ses vacances;

•

Rédiger une lettre ;

•

Savoir conjuguer des verbes à l’indicatif présent ;

•

Repérer les adverbes.

Lisez la lettre suivante:

Beaune, le 30 mars 1998
Ma chère Juliette,
Je suis très heureux de te confirmer que mes parents sont enfin d'accord : ils t' invitent dans notre résidence
secondaire en Bourgogne pour les prochaines vacances. Si tu acceptes, tu vas découvrir cette belle région et ses
vignobles, goûter les meilleurs vins, apprécier la cuisine bourguignonne; notre gastronomie est très réputée.
On va pouvoir également faire des excursions, visiter une usine et voir comment on fabrique la fameuse moutarde
de Dijon. Il ne faut pas non plus oublier les balades dans les ruelles du vieux quartier de la ville, ni la possibilité de
mieux connaître l'histoire car nous avons beaucoup de monuments.
J'attends ta réponse avec impatience et j’espère te revoir très bientôt.
Bien amicalement,
Pierre
Compréhension des écrits
I. Cochez la case correspondante:
1. Pierre est heureux parce que :
il habite en Bourgogne
il aime Juliette
ses parents invitent Juliette
2. Juliette va rencontrer Pierre :
dans sa maison, en ville
dans un hôtel
dans sa maison de vacances
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3. Pierre espère que :
Juliette va accepter
Juliette va refuser
Juliette va écrire
4. Combien de régions y a-t-il en France ?
15
22
38
5. Juliette va aller en Bourgogne :
pour la première fois
pour la deuxième fois
pour la dernière fois

Vocabulaire
6. Quel est le mot qu'on ne doit pas utiliser avec le verbe 'visiter' ?
un musée
un ami
une usine
7. Chassez le mot intrus :
la moutarde
le ketchup
le vin
8. Quel adjectif est le contraire de 'vieux' ?
âgé
ancien
récent

Grammaire
9. Comment s'écrit le verbe 'apprécier' au présent, 1-ère personne du pluriel ?
nous appréçons
nous apprécions
nous apprécons
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10. Dans 'il ne faut pas', l'infinitif de 'faut' est :
fauter
falloir
fautir

11. Le présent du verbe « devoir » à la 3-ème personne du pluriel est?:
doit
devez
doivent

Vocabulaire

II. Trouvez les synonymes des mots: les balades et avec impatience

Grammaire

III. Repérez les adverbes (2).

IV. Mettez les verbes entre parenthèses au présent:
1. Tu (penser) à acheter un chat.
2. Nous (finir) nos travaux.
3. Vous (être) dehors.
4. Enfin, je (pouvoir) sortir !
5. Que (vouloir)-vous vraiment, dites-le.
6. Dimanche, Jacques et Marie (venir) chez moi, je suis contente.

V. Production écrite

Vous devez répondre à une lettre de votre ami(e) farnçais (e) dans laquelle vous lui racontez comment vous avez passé
vos vacances (60 à 80 mots).
Attention! Tu t’appelles Dominique et ton ami(e) s’appelle Jean/Jeanne.
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Test – Roma antică, clasa a IX-a
Prof. Praporgescu Sergiu
Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva

1.

Analizând textul despre aşezarea Romei şi imaginea alăturată stabiliţi următoarele:
a.

Poziţia geografică a Romei.

b.

Menționați, pe baza sursei istorice, patru factori care au contribuit la dezvoltarea Romei. 8 p

2p

,,Nu fără rost şi temei zeii şi oamenii au ales aceste tărâmuri pentru întemeierea oraşului, aceste coline de unde respiră
un aer atât de curat, atât de sănătos, un fluviu atât de binefăcător pe care se aduc roadele ţărilor de la mijlocul pământului,
unde se fac transporturile pe corăbiile maritime; un oraş în vecinătatea mării, bucurându-se de toate foloasele, nefiind
nici prea apropiat de mare, ca să fie ameninţat de primejdia năvălirii străinilor ce vin cu flotele lor. Un oraş ce se află în
mijlocul regiunilor Italiei, un loc creat parcă anume ca să fie prielnic pentru creşterea oraşului.”

2.

Folosind harta de mai jos, urmăriţi desfăşurarea războaielor pentru cucerirea bazinului Marii Mediterane
şi rezolvaţi următoarele cerinţe:
a.

Menționați etapele expansiunii romane.

8p

b.

Utilizând harta, menționați opt provincii ale Imperiului Roman.

8p
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c.

3.

Prezentați armata romană.

14 p

Citiți cu atenție textul de mai jos şi rezolvaţi următoarele cerinţe:

„ Caesar (...) s-a prezentat la alegerile de consul și a fost ales (...) împreună cu Calpurnius Bibulus. Îndată ce a luat în
primire slujba de consul, a început să aducă în fața poporului proiecte de legi potrivite nu cu un consul, ci cu un tribun al
plebei foarte îndrăzneț, care propune, pe placul mulțimii, votarea de colonii sau împărțirea de pământuri. (De aceea), în
Senat, nobilimea se împotrivea proiectelor sale. Caesar, care de mult timp urmărea un prilej de ceartă, strigând și zicând că
Senatul, cu nemăsurata-i îngâmfare și răutate, îl silește să coboare în mijlocul mulțimii, a dat fuga și acum în adunarea
poporului. Și având de-o parte pe Crassus, iar de cealaltă pe Pompei, Caesar i-a întrebat pe aceștia dacă îi încredințau
legile.(...) Ei într-adevăr, îi făgăduiau ajutor, iar nobilii s-au mâniat, spunând că aceasta nu era potrivită nici cu respectul
ce li se cuvenea, nici cu cinstea ce trebuia arătată Senatului, dar poporului i-a plăcut.”

(Plutarh, Vieți paralele)

Pornind de la acest text, răspundeți la următoarele întrebări:
1.

Menționați, pe baza textului, modul în care putea fi ocupată funcția de consul.

2p

2.

Menționați, pe baza textului, două cauze ale împotrivirii nobilimii față de politica lui Caesar.

4p

3.

Precizați secolul în care se desfășoară evenimentele din text.

3p

4.

Prezentați categoriile sociale din perioada Imperiului Roman.

10 p

5.

Prezentați modul de viață roman și efectul său asupra popoarelor cucerite.

16 p
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4.

Analizând imaginea alăturată stabiliţi următoarele:
a.

Identificați două popoare migratoare și provinciile romane în care au format regate barbare.6p

b.

Menționați popoarele romanice europene și explicați de ce sunt considerate astfel.

Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu. Total 100 puncte.
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Test de evaluare iniţială
Clasa a VIII-a
Prof. Catargiu Mihaela
Şcoala Profesională, comuna Bălţeşti, jud. Prahova
Se acordă 10 puncte din oficiu
Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
„A fost odată un împărat şi avea un fecior; acesta, şezând la fereastră, vede o babă bătrână, care venea cu tivga
să ia apă de la fântână. Ce-i vine lui, ia o piatră şi aruncând-o către fântână, nemereşte drept în tivgă şi aceasta se sparge;
baba, care simţise de unde venise piatra, îşi aruncă ochii la fereastra împăratului şi vede pe fiul de împărat făcând haz;
atunci baba zise:
Până nu vei găsi cele trei rodii aurite, să nu te însori, dragul mamii; şi se întoarse acasă tristă şi fără tivgă şi fără apă.
Fiul de împărat, auzind acest blestem, stătu, şi după ce se gândi mult timp la rodiile aurite, se aprinse în el
dorinţa de a le vedea şi de a le avea; deci se duse la tată-său şi-i zise:
-Tată, să-mi faci trei rânduri de haine de fier, căci am să fac o călătorie mare.
Şi toată silinţa ce puse împăratul a opri pe fiul său de la aceasta, fu în zadar. Dacă văzu şi văzu că nu-l poate opri, porunci
şi numaidecât i se şi făcu hainele; după ce le luă, fiul împăratului încălecă şi plecă. Un an de zile trecuse de când
călătorea; ajunsese prin pustietăţi nelocuite de oameni, şi tot rătăcind în sus şi în jos, două rânduri de haine se rupseră şi
le lepădase. Neştiind ce să facă, hotărî a mai merge câtva, şi dacă nu va putea descoperi nimic, să se întoarcă.
Abia mai făcu câţiva paşi şi iată că zări o colibă. Se repezi într-acolo iute ca săgeata şi îndată şi ajunse. Când, o
mătuşă sihastră, cum îl văzu îi şi zise:
-Da bine, flăcăule, cum ai ajuns p-aici pe unde nu se vede pasăre cu aripioare, dar încămite om cu picioare?
-Mamă, zise fiul de împărat, caut cele trei rodii aurite; nu ştii dumneata încotro se pot afla?
-Nu ştiu, dragul mamii, nici n-am auzit până acum de aşa minune, dară poate soru-mea să ştie, care şade puţin mai
departe de aici; de ai curaj să mai mergi, poţi să o întrebi pe dânsa.”
(Cele trei rodii aurite)
*tivgă-vas făcut din fructul uscat de tivgă (dovleac)
*sihastră- pustnică

Subiectul I (48 de puncte)
1.

(6p:2px3) Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: odată, tristă, zări.

2.

(6p:3px2) Identifică formula inițială a basmului Cele trei rodii aurite și prezintă semnificația ei.

3.

(6p:3px2) Menţionează din text o cifră simbolică și exemplifică prezenţa ei în text printr-un citat.

4.

(6p:3px2) Transcrie din textul de mai sus un indice temporal și un indice spațial al acțiunii.

5.

(6p:3px2) Numește două motive narative specifice basmului, identificabile în acest fragment.

6.

(6p) În ce constă blestemul bătrânei?

7.

(6p: 2px3) Ce momente ale subiectului sunt prezente în fragment?
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8.

(6p:3px2) Numeşte două moduri de expunere care apar în fragment.

Subiectul al II-lea (30 de puncte)
Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la specie a basmului popular
Cele trei rodii aurite, valorificând textul de mai sus. ( 30 puncte)
În compunerea ta, trebuie:
-

să precizezi două trăsături al basmului popular; ( 6p)

-

să prezinți detaliat două trăsături ale basmului popular, valorificând textul dat; (20p)

-

să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; ( 2p)

-

să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.( 2p)
Notă: Redactarea întregii lucrări 12 puncte: unitatea compoziției – 1p; coerența textului – 1p; registrul de comunicare,
stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2p; ortografia – 3p; punctuația – 3p; așezarea corectă a textului în pagină
– 1p; lizibilitatea – 1p.

Test de evaluare iniţială
Barem de corectare şi notare
Clasa a VIII-a

Subiectul I (48 de puncte)
1.

Notarea câte unui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate, de exemplu:
odată=cândva-2p, tristă=posomorâtă-2p, zări=văzu-2p.

2.

(6 puncte:2 puncte x 3)

Identificarea formulei inițiale a basmului Cele trei rodii aurite:
A fost odată un împărat -2p și precizarea semnificației acesteia, de exemplu: are rolul de a introduce lectorul în
universal ireal, în illo tempore, un timp mitic, legendar, nedeterminat istoric 2p.
(6 puncte: 3 puncte x 2)

3.

Menţionarea din text a unei cifre simbolice și exemplificarea prezenţei ei printr-un citat, de exemplu: Apare cifra magică
trei, 3p -Tată, să-mi faci trei rânduri de haine de fier/ caut cele trei rodii aurite. 3p
(6 puncte: 3 puncte x 2)

4.

Transcrierea din textul citat a unui indice temporal și a unui indice spațial, de exemplu:
indice temporal: A fost odată un împărat/ Un an de zile trecuse de când călătorea
indice spaţial: ajunsese prin pustietăţi nelocuite de oameni/ puţin mai departe de aici

3p
3p

(6 puncte: 3 puncte x 2)
5.

Numirea a două motive narative specifice basmului, identificabile în fragment, de exemplu: motivul călătoriei, motivul
căsătoriei, motivul blestemului, motivul cifrelor magice, motivul rodiilor aurite etc.
(6 puncte: 3 puncte x 2)

6.

Momentele subiectului prezente în fragment sunt: expoziţiunea-2p, intriga-2p şi o parte din desfăşurarea acţiunii-2p
(6 puncte: 2 puncte x 3)
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7.

Numirea a două moduri de expunere care apar în fragment, de exemplu: naraţiunea-3p şi dialogul-3p
(6 puncte: 3 puncte x 2)

Subiectul al II-lea (30 de puncte)
Redactarea unei compuneri de minimum 150 de cuvinte, în care să motiveze apartenența la specie a basmului popular
Cele trei rodii aurite, valorificând textul de mai sus. ( 30 puncte)
-

precizarea a două trăsături ale basmului popular; 6 puncte: 3 puncte x 2

-

prezentarea detaliată a două trăsături ale basmului popular, valorificând textul dat; prezentare detaliată 20 p.: 10 puncte x
2 pentru fiecare trăsătură; prezentare schematică 10 p.: 5 puncte x 2; încercare de prezentare cu erori 5 p.: 2,5 x 2

-

respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut- 2p., încercare de respectare -1p.

-

respectarea numărului minim de cuvinte 2p.
Redactarea întregii lucrări 12 puncte:
unitatea compoziției – 1p.;
coerența textului – 1p.;
registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2p./ parţial adecvate-1p.;
ortografia – 0-2 erori-3p./ 3 erori-2p./4 erori-1p./ 5 sau mai multe erori 0 p.
punctuația – 0-3 erori-3p./; 4 erori-2p./ 5 sau mai multe erori 0 p.
așezarea corectă a textului în pagină – 1p.;
lizibilitatea – 1p..
Se acordă 10 puncte din oficiu
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Descrierea unui intrument pentru evaluarea competențelor aplicat la clasă într-o
secvență a U.I Reproducerea, clasa a VII-a
Prof. STOICOVICI ADINA-ELENA
LICEUL TEORETIC RECAȘ, TIMIȘ

BIOLOGIE

CLASA a VII a

NOTA FINALĂ:

Numele şi prenumele elevului:

Data susținerii testului:

NOTĂ AUTOEVALUARE:

TEST DE AUTOEVALUARE
- Structura florii la angiosperme. Funcțiile florii Dacă ai înțeles ”Structura florii la angiosperme. Funcțiile florii” te rog să rezolvi cerințele de mai jos, să îți
calculezi punctajul și să îl treci în tabelul de mai sus, în partea dreaptă.
A. Floarea este formată din: sepale, ovar, antere, stil, filamente, stigmat, petale.
a)

(30 puncte)

Subliniază cu o linie părțile componente ale pistilului și cu două linii părțile componente ale staminelor. (5x5p=25
puncte)

b)

Componentele rămase formează ................................... . (5 puncte)
B. Completează spațiile libere din afirmațiile următoare astfel încât acestea să fie corecte. (20 puncte)
a) Atunci când pe aceeași floare se află atât organe reproducătoare masculine, cât și organe reproducătoare feminine, ea
se numește ........................... . (5p)
b) Totalitatea petalelor formează ...................... . (5p)
c) Codița florii se numește ....................... . (5p)
d) După fecundație, ovulul se transformă în ....................... . (5p)
C. Alege litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. (15 puncte)
1. Caliciul reprezintă totalitatea:

(5p)

a) sepalelor b) petalelor c) staminelor d) carpelelor
2. Totalitatea carpelelor formează:

(5p)

a) androceul b) gineceul c) caliciul d) periantul
3. La angiosperme, fecundația este:

(5p)

a) simplă b) dublă c) nu există
D. Asociază tipul de polenizare cu definiția sa și scrie răspunsul corect în fața cifrei:

(15 puncte)

___1. polenizare directă

a) polenul de pe anterele unei flori ajunge pe stigmatul altei flori

___2. polenizare indirectă

b) este realizată de om, vânt sau insecte

(5p)

(5p)

___3. polenizare artificială
c) are loc când polenul de pe antere ajunge pe stigmatul aceleiași flori. (5p)
BRAVO!!! Ai ajuns la final, adaugă la punctajul obținut 20 puncte din oficiu și vei afla nota ta! ☺
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BAREM DE NOTARE
A. a) Părți componente pistil: stil, stigmat, ovar
stamină: anteră, filament
b) Componentele rămase formează învelișul floral.
B. a) hermafrodită
b) corola
c) peduncul
d) sămânța
C. 1 a, 2 b, 3 b
D. 1 c, 2 a, 3 b

Interpretarea rezultatelor testului de autoevaluare
Nr. de elevi prezenţi: 22
Note

Sub 5

5

6

7

8

9

10

Nr.elevi

2

2

3

2

4

5

4

JURNAL REFLEXIV
Am vizat să urmăresc dacă elevii au dobândit următoarele competențe specifice:
1.1. Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru explorarea unor sisteme
biologice, a unor procese și fenomene.
1.2. Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru elaborate de elev.
2.1. Interpretarea contextualizată a informațiilor științifice.
2.2. Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice utilizând adecvat
terminologia specifică biologiei.
3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice.
3.2. Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unei investigații.
În urma autoevaluării elevilor, am obținut: 2 elevi au luat notă sub 5, 7 elevi s-au încadrat între 5-7, 13 elevi s-au
încadrat între 8-10. Procentul de promovabilitate al elevilor la acest test de evaluare a fost 90, 90 %, ceea ce denotă că
majoritatea elevilor și-au însușit cunoștințele legate de structura florii și funcțiile acesteia.
Am decis, în urma acestui test de autoevaluare că trebuie să lucrez mai mult cu elevii ce au obținut note sub 5,
prin propunerea de activități remediale; cu cei care au luat note între 5-7 trebuie să consolidez cunoștințele, iar cu cei ce
au luat note peste 8 trebuie să propun niște metode didactice prin care să le dezvolt și mai mult competențele pentru a
ajunge la performanță.
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Limba şi literatura română -Clasa a III-a
Lupu Iulia Mirela
Scoala Gimnaziala ”Mihai Viteazul” din Craiova, jud. Dolj
Numele şi prenumele elevului:
Data susţinerii testului:
Timpul efectiv de lucru este 25 minute
PARTEA I

1.

Pune semnele de punctuaţie corespunzǎtoare:
Ursul a pornit la plimbare prin pădure

Deodată apare cumătra vulpe
Încotro

dragă ursule

Spre zmeuriş
Mergi sǎnǎtos

2.

Ea se apropie de urs şi zice
cumătră
dragǎ ursule

Alege răspunsul corect:
Ursul mergea:

a.

spre casă

b) prin sat

c) prin pădure

Cuvântul vulpe este format din:

a.

2 vocale şi 3 consoane b) 3 vocale şi 3 consoane c) numai din vocale

Cuvântul zice este format din:

a.

5 litere şi 3 sunete

b) 4 litere şi 3 sunete c) 5 litere şi 5 sunete

3.

Desparte în silabe cuvintele:
a) urs:____________; b) vulpe: ______________;

c) zmeuriş:_____________.

4. Gǎseşte trei cuvinte cu acelaşi înţeles pentru cuvântul zice .
a)_________________ ; b) _________________ ;

c) ___________________.

5. Alcǎtuieşte propoziţii în care cuvântul poartǎ sǎ aibǎ înţelesuri diferite.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
PARTEA a II-a
6. Alcǎtuieşte un text despre animalul tǎu preferat.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
PARTEA I
Descriptori de performanţă:
ITEM

1

2

3

4

CALIFICATIVE

FOARTE BINE

BINE

SUFICIENT

INSUFICIENT

Răspuns corect si

Răspuns parţial

Răspuns parţial

Răspuns incorect:

complet: completeazǎ

corect: completeazǎ

corect: completeazǎ

completeazǎ1-2

corect cu 11-12 semne

corect cu 8-10 semne

corect cu 4-7 semne de

semne/ copleteazǎ

de punctuaţie.

de punctuaţie.

punctuaţie.

greşit

Răspuns corect si

Răspuns parţial

Răspuns parţial corect:

Greşeşte rǎspunsurile.

complet: alege toate

correct: alege douǎ

alege un rǎspuns

rǎspunsurile corecte

rǎspunsuri corecte.

corect.

- Răspuns corect si

- Răspuns parţial

- Răspuns parţial

Răspuns incorect:

complet: desparte

corect: desparte

corect: desparte

nu desparte nici un

corect în silabe toate

corect în silabe două

corect în silabe un

cuvânt/ le greşeşte

cele trei cuvinte date

cuvinte

singur cuvânt

pe toate.

Răspuns corect si

Răspuns parţial

Răspuns parţial

Răspuns incorect:

complet: scrie

corect: scrie

corect: scrie un

nu scrie nici un

trei cuvinte cu înţeles

douǎ cuvinte cu înţeles

cuvânt asemănător

cuvânt asemănător

asemǎnǎtor pentru

asemǎnǎtor pentru

ca înţeles pentru

ca înţeles pentru

cuvântul dat.

cuvântul dat.

cuvânt dat.

cel dat/ le
greşeşte pe toate.

5

- Răspuns corect si

- Răspuns parţial

Răspuns parţial

Răspuns incorect:

complet:

corect: gǎseşte

corect: alcǎtuieşte o

nu scrie nicio

corect douǎ propoziţii

înţelesurile diferite ale

propoziţie cu sensul

propoziţie/ le greşeşte

cu sensul diferit al

cuvântului şi

cuvântului.

pe toate

cuvântului dat

alcǎtuieşte propoziţii

alcǎtuieşte

cu mici greşeli de
ortografie
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PARTEA A II-A
Descriptori de performanţă:
Item

CALIFICATIVE

FOARTE BINE

6

BINE

SUFICIENT

INSUFICIENT

Răspuns corect si

Răspuns parţial

Răspuns parţial

Răspuns incorect:

complet: alcătuieşte

corect: alcătuieşte

corect: alcătuieşte

Alcătuieşte

textul, folosind toate

textul, folosind

textul, folosind douǎ-

cu greşeli /nu

cele patru rânduri,

trei- patru rânduri, cu

trei

alcătuieşte

corect şi fără greseli

2-3 greşeli de

rânduri, cu unele

propoziţie.

de ortografie sau de

ortografie sau de

greşeli de ortografie

punctuaţie.

punctuaţie

sau de punctuaţie

Evaluare finală:
ITEMI

CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral şi correct 4- 6 itemi/2 itemi cu B sau orice

FOARTE BINE

altǎ combinaţie apropiatǎ acesteia, stabilitǎ de învǎţǎtor dupǎ
analiza holisticǎ a testului şi evidenţiind etosul clasei

Rezolvă integral şi corect 4 itemi, parţial 1 item şi incorect 1

BINE

item, sau orice altǎ combinaţie apropiatǎ acesteia, stabilitǎ de
învǎţǎtor dupǎ analiza holisticǎ a testului şi evidenţiind etosul
clasei

Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi, parţial 2-3 itemi (1 item

SUFICIENT

cu B, 2 itemi cu S) şi 2 itemi incorect, sau orice altǎ
combinaţie apropiatǎ acesteia, stabilitǎ de învǎţǎtor dupǎ
analiza holisticǎ a testului şi evidenţiind etosul clasei

Rezolvă parţial cu S 2 itemi şi incorect 4 itemi, sau orice altǎ
combinaţie apropiatǎ acesteia, stabilitǎ de învǎţǎtor dupǎ
analiza holisticǎ a testului şi evidenţiind etosul clasei
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10000
INSTITUTOR TOMUȘ MARCELA CLAUDIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ION AGÂRBICEANU,, ALBA IULIA

1. Calculează:
a) 124+353=

b) 967+6 328=

956- 724=

5 426+1 473=

987+ 488=

4 000-

192=

5 400- 482=

4 234+1 567=

7 320-

7 075- 2 345=

9=

2.Efectuează și fă proba:
268+762=

2 402-1 084=

3. Află numărul necunoscut:
a+728=3 001

c- 673=3 728

1 043+ b=6 000

2 004-

d=

0

4. Află:
a) suma numerelor 1 726 și 3 243;
b) diferența numerelor 3 300 și 2 030;
c) numărul cu 826 mai mare decât suma numerelor 1 556 și 2 624;
d) numărul cu 172 ma i mic decât diferența numerelor 4 002 și 204;
5. Într-o mașină s-au încărcat 4 550 kilograme ciment, iar în alta cu 575 kilograme mai puțin. Câte kilograme mai
trebuie transportate pentru a avea 9 500 kilograme?
6.Compune o problemă după următorul exercițiu:
9 164- ( 1 854+5 777+189)=
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Fişă de lucru - Urechea, organ de auz şi echilibru
Ivan Marilena Alina
Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva, Jud.Hunedoara

1.

Identifică şi notează componentele urechii, în locurile indicate!

2.

Recunoaşte oscioarele urechii medii din următoarea figură!

1.

............................................

2.

............................................

3.

...........................................

3.

Localizează receptorii auditivi şi pe cei vestibulari:

-

Receptorii auditivi se găsesc în: .......................................................................................

-

Receptorii vestibulari se găsesc : - la baza ......................................................................
- în ..............................................................................

4.

Numeşte nervul care transmite impulsurile nervoase de la ureche la creier!
.............................................................
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5.

Precizează locul unde se formează senzaţia de auz: ................................................................

6.

Rezolvă următoarele sarcini:

a)

Descrie formarea senzaţiei de auz/echilibru!
..................................................................................................................................

b) Compară rolul urechii externe, cu al celei medii şi al celei interne!
.................................................................................................................................
c)

Analizează componentele urechii externe, medii şi interne!
................................................................................................................................

d) Asociază pavilionul urechii cu o pâlnie, timpanul cu o tobă şi sistemul de oscioare cu un sistem de pârghii și precizează
corelațiile funcționale dintre aceste componente.
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
e)

Aplică cunoştinţele despre ureche pentru a explica ce se întâmplă când este spart timpanul!
.................................................................................................................................

f)

Argumentează rolurile urechii!
................................................................................................................................
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Test d’ évaluation sommative
(vocabulaire des vêtements;l’adjectif démonstratif;
les adverbes d’intensité, le présent des verbes acheter, offrir et connaître)
Ardeoaica Maria-Mihaela
Scoala Gimnaziala Alunu, judetul Valcea
Comuna Alunu, sat Bodesti, judetul Valcea

20 points d’office
Lisez le texte:
DES ADOS À LA MODE
Être en tendance, avec la bonne coupe de cheveux, les vêtements à la mode, c’est très important chez les ados
d’aujourd’hui. L’argent de poche est très souvent dépensé en shopping ! Alors, les marques s’adaptent et des collections
entières sont créées pour eux. Quelques tendances se dégagent depuis ces dernières années: le jean slim, aussi bien pour
les garçons que pour les filles, avec des baskets ou encore des bottes. On n’oublie pas les accessoires, comme les colliers,
bracelets charms, ceintures, chapeaux, écharpes XXL…

I. Répondez aux questions :
a. Qu’est-ce qui est important pour les ados ?
..................................................................................
b. Citez trois tendances pour être à la mode :

(2 p x 3 = 6 p)

..................................................................................
c. Vrai ou Faux?

V

F

(2 p x 2 = 4 p)

1. Il y a peu de collections pour les ados.
2. Les ados dépensent leur argent en vêtements

II. Écrivez le contraire de chaque adjectif de la liste :

(2 p x 4 = 8

p)
serré – petit – court – bon marché
a. ample =
b. long =

c. cher =
d. grand =

III. Complétez avec l’adjectif démonstratif convenable (ce, cet, cette, ces):
a. ................. pantalon est trop court.
b. ................. lunettes sont trop grandes.
c. ................. robe est trop longue.
d. ................. anorak n’est pas pour moi.
e. ...........................ceinture est chère.
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f. ............................hotel est très moderne.
IV. Complétez avec très ou beaucoup:

(2 p x 6 = 12 p)

J’aime .......................... aller dans les magasins. Je n’achète pas .......................... de vêtements, mais je sais
.......................... bien comment je dois m’habiller. J’aime surtout les jeans .......................... serrés ou encore les t-shirts
avec .......................... de couleurs. J’aime aussi ................................ les robes rouges!
V. Mettez les verbes entre prenthèses au présent:

(2 p x 6 = 12 p)

a. Elles ................................. toujours des cadeaux à Noël. (offrir)
b. Tu ................................... ce magasin ? (connaître)
c. J’ ................................... des vêtements bon marché. (acheter)
d. Vous ........................................ ces livres policiers. (ne pas acheter)
e. Nous ................................... des fleurs pour la fête des Mères. (offrir)
f. Il ............................. ce cadeau à son ami. (offrir)

VI. Répondez par oui et non :
1.

– Tu achètes ce costume?
- Oui,
- Non,

2.

– Vous offrez ces fleurs à votre mère?
- Oui,
- Non,

3.

– Elle connaît le résultat de l’examen?
- Oui ,
- Non,

(2 p x 6 = 12 p)

VII. Traduisez :

(2 p x 3 = 6 p / 4p x 2 = 8 p / 14 p )

1.

Nous achetons ce chemisier vert et ces pantalons bleus.

2.

Elle offre ces fleurs blanches à son amie.

3.

Ces livres sont très intéressants et incitants.

4.

Ea iubește mult această rochie roșie.

5.

Voi cumpărați acest palton maro deschis.
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Model test pentru examenul de bacalaureat național istorie
Resursă educațională destinată elevilor
Profesor Benchea Nicoleta
Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”Constanța

•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I ( 30 puncte)
Citiți cu atenție , textele de mai jos :
A. ,,Regele [ Carol Robert de Anjou,în 1330] a cuprins Severinul și fortăreața lui (…); Basarab a trimis, astfel la rege o
solie vrednică de toată cinstea ca să-i spună regelui : ,,Fiindcă voi, rege și stăpân al meu, v-ați străduit în strângerea
oștirii, eu voi răsplăti osteneala voastră cu 7000 de mărci de argint și vă voi lăsa în pace Severinul, cu toate ce țin de el,
pe care acum cu puterea le țineți în mâinile voastre. Pe deasupra, tributul pe care-l datorez coroanei voastre îl voi plăti, cu
credință, în tot anul. Și nu mai puțin voi trimite la curtea voastră pe unul din fiii mei ca să vă servească pe banii mei și pe
cheltuiala mea, numai să vă întoarceți îndărăt în pace (…) pentru că dacă veniți și mai mult înlăuntrul țării, nu veți putea
nicidecum șă [scăpați de pericol]”. Regele, auzind aceasta, cu mintea trufașă, a izbucnit față de soli cu următoarele vorbe
zicându-le ,,Să spuneți așa lui Bazarad, că el e păstorul oilor mele și eu, din ascunzișurile sale de barbă îl voi scoate”.
(Cronica pictată de la Viena)
B. ,,Basarab a venit pe o cale cu toată oastea sa, și calea sucită și de amândouă părțile cu râpe foarte înalte, închisă
împrejur, și unde calea zisă era mai largă, acolo valahii în mai multe locuri o întăriseră cu șanțuri săpate împrejur. Iar
regele și toți ai săi la așa ceva într-adevăr nu s-au gândit. Mulțimea nenumărată a valahilor, sus pe râpi alergând din toate
părțile, arunca săgeți asupra oastei ungurești care era în fundul căii de drum, care însă nu ar fi trebuit numit drum, ci mai
curând un fel de corabie strâmtă, unde, din pricina înghesuielii, cei mai sprinteni ca și ostași cădeau în luptă, pentru că
din pricina urcușului prăpăstios din cale nu se puteau sui contra valahilor, pe nici una din râpele de pe amândouă laturile
drumului; nici nu puteau merge înainte, nici nu aveau loc de fugă, fiind șanțurile săpate acolo, ci ostașii regelui erau cu
totul prinși în vârșă sau mreajă”.
( Cronica pictată de la Viena, după Bătălia de la Posada)
Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe :
1. Identificați, din sursa A, un spațiu istoric la care se referă sursa dată.

2 puncte

2. Menționați un conducător politic, la care se referă atât sursa A cât și sursa B.

2 puncte

3. Precizați din sursa A două informații referitoare la raportul dintre domn și rege.

6 puncte

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că oastea ungurească era prinsă în capcană.
3 puncte
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A precizând rolul fiecăreia dintre aceste
informaţii (cauză, respectiv efect).

7 puncte

6. Prezentați două instituții centrale românești din secolul al XV lea.

6 puncte

7. Menționați o asemănare între două acțiuni diplomatice ale domnitorilor români din perioada secolelor XIV -XV.
4 puncte
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SUBIECTUL al II lea - (30 puncte)
Citiți cu atenție textul de mai jos:
,, Legea fundamentală publicată în Monitorul oficial din 1 iulie 1866 a constituit baza juridică a instaurării
formei de guvernământ monarhic-constituțional în România…Primul articol al legii fundamentale consacră denumirea
țării…România. Ea avea la baza: principiul suveranității naționale ( toate puterile emană de la națiune), principiul
guvernării reprezentative (națiunea nu poate guverna decât prin delegație) și principiul separării puterilor în
stat….Constituția marca trecerea de la domnia ereditară și de la domnii pământeni la principele străin….Atribuțiile
domnitorului erau stabilite prin art.93 : numește și revoca miniștrii săi, sancționează și promulga legile, poate refuză
sancțiunea sa…este capul armatei, are dreptul de a bate moneda…; însă pentru că aceste acte să aibă putere îndatoritoare,
trebuie mai întâi a fi supuse puterii legislative și aprobate de ea…Făcând cu totul abstracție de suzeranitatatea otomană și
de regimul de garanție colectivă a Marilor Puteri, Constituția nu menționa dependență față de Imperiul Otoman, ceea ce
vădește tendința spre independența absolută a țării preconizată de liderii săi politici”.
( Ioan Scurtu, Carol I)
Pornind de la această sursă, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Numiți secolul la care se referă sursă dată.

2 puncte

2. Precizați, pe baza sursei date, unul dintre principiile fundamentale care stat la baza Constituției.
2 puncte
3. Menționați formă de guvernământ a noului stat, precum și denumirea acestuia, precizate în sursă dată.
6 puncte
4. Menționați o asemănare și o deosebire între Constituția din 1866 și Constituția din 1923.

6 puncte

5. Formulați pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la faptul că legea fundamentală arată tendința spre independența
a statului, susținându-l cu două informații selectate din sursă.

10 puncte

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia documentele internaționale din a doua jumătate a
secolului al XIX lea, emise de Marile Puteri pentru spațiul românesc, au contribuit la procesul de modernizare al acestuia.
4 puncte
SUBIECTUL III – (30 puncte)
Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția spațiului românesc între secolele XVIII-XIX având în
vedere:
-

menținerea unei caracteristici a contextului internațional în care evoluează spațiul românesc la sfârșitul
secolului al XVIII lea;

-

prezentarea a două proiecte politice elaborate de români în a doua jumătate a secolului al XVIII lea, respectiv în
prima jumătate a secolului al XIX lea și menționarea unei idei comune ambelor proiecte;

-

precizarea unui document emis de către Marile Puteri care a contribuit la realizarea statului român modern și a
unei acțiuni interne prin care acesta s-a constituit;

-

formularea unui punct de vedere referitor la consecințele realizării statului român modern și susținerea acestuia
printr-un un argument istoric.
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FIȘĂ DE LUCRU

Prof. Ing. GROAPA CAMELIA-ERICA
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA

Modulul I, OPERATII TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ
Unitatea de învățare: FINISAREA MATERIALELOR TEXTILE
Tema: Procese tehnologice de finisare a produselor textile
APRETAREA
Clasa a X-a Dpf
APRETURA este ultima secție de finisaj prin care trece materialul textil pentru a i se reda calitățile pierdute în operațiile
anterioare sau pentru a i se conferi proprietăți noi.
Operațiile executate în această secție se pot grupa în :
-operații de apretare chimică, în care efectele de finisare se obțin cu ajutorul substanțelor chimice;
-operații de apretare mecanică, în care efectele de finisare se obțin prin acțiuni fizico-mecanice.
Deschideți jocul următor și identificați operațiile de apretare.

https://wordwall.net/resource/11170494/copy-opera%c8%9bii-de-apretare-materialelor
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Fișă de lucru integrată clasa I
Prof. înv.primar POP RODICA
Școala Gimnazială Lăpuș, Maramureș

Citim grupul ci
citim Ciprian Cici Maricica
amici poteci cinema ciocolată
cimpoi macină taci atunci
cioară ciripit cimitir circulație
ciocănitoare accident maci
Ciprian are o carte cu nuci.
Maricica este prietena mea.
Cici e un elefant drăguț.
Pe potecă trece o pisică.
Ciocănitoarea curăță copacii.
Calculați și apoi faceți proba, după model:
4

5

2
6

+

6

9

4

2

9

4

-

8

9

4

2

5

6

52+24=

68-44=

25+32=

78-12=

46+33=

55-32=

41+26=

79-37=

-

6

2

7

2

7

2

8

9

-
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Fişă de lucru
Cazacu Maria
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Mangalia

Adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu un număr format din unităţi (0 – 20)
Clasa I
1) Efectuează:

10+

11+

5

6

3+
15

12+

19-

7

10

4+

16-

14

6

12

2) Subliniază rezultatul corect:
15 – 10 =

5

1

10

17 - 7 =

10

7

0

16 + 3 = 20

12

19

2 + 15 =

16

17

13

3 + 14 = 16

7

17

18 + 1 =

19

17

9

12 - 2 = 14

12

12

6 + 12 =

19

18

17

3) Află suma numerelor: 15 şi 4; 18 şi 1; 2 şi 17; 14 şi 3.

4) Măreşte cu 3 fiecare din numerele: 6, 7, 10, 12, 13, 16.

5) Micşorează cu 10 fiecare din numerele: 11, 10, 17, 13, 19, 20.

6) Adaugă 2 la diferenţa numerelor 17 si 7:
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7) Din suma numerelor 13 şi 6 scade suma numerelor 6 şi 3:

8) Calculează, apoi încercuieşte rezultatele cu soţ (pare):

15 + 3 - 10 =

2 + 11 - 3 =

9 - 6 + 14 =

16 + 2 - 8 =

11 + 5 - 10 =

19 - 9 + 5 =

10 - 3 + 7 =

19 - 9 + 7 =

10 - 6 + 14 =

11 + 5 - 10 =

3 + 12 + 4 =

9 - 7 + 14 =

9) Pe o floare erau 12 albine. Au zburat 2.
Câte albine au rămas?

10) Sorina are 15 lalele. Sora ei, Ioana, are cu 3 mai multe.
Câte lalele are Ioana?
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Fișă de lucru - ecuații chimice
Prof. Zete Maria Aurelia
Școala Gimnazială ”Nichita Stănescu”
Loc. Baia Mare, jud. Maramureș
I.Studiază cu atenție transformările indicate de săgeți:
1.

… NH4HCO3 →… NH3↑ + … CO2↑ + … H2O

2.

… Pb(NO3)2 + … KI → … KNO3 + … PbI2↓

3.

… KBr + … Cl2 → … KCl + … Br2

4.

… MgO + … H2O →… Mg(OH)2

5.

… (NH4)2 SO4 + … BaCl2 → … BaSO4↓ + … NH4Cl

6.

… Al + … Cr2O3 → … Al2O3 + … Cr↓

7.

… Ca(OH)2 + … HNO3 → … Ca(NO3)2 + … H2

•

Transcrie pe o fișă de lucru și completează următorul tabel.
REACTANȚI
Nr.

Ecuația stoechiometrică a reacției

crt.

chimice

PRODUȘI DE REACȚIE
Tipul reacției

Formulă
chimică

Denumire

Formulă
chimică

chimice
Denumire

II. Scrie ecuațiile reacțiilor chimice notate mai jos și stabilește coeficienții stoechiometrici:
a) oxid de aluminiu + acid clorhidric → clorură de aluminiu + apă;
b) hidroxid de calciu + acid sulfuric → sulfat de calciu + apă;
c) clorură de cupru (II) + hidroxid de potasiu → clorură de potasiu + hidroxid de cupru (II);
d) sulfat de litiu + clorură de bariu → clorură de litiu + sulfat de bariu.
III. Se consideră următoarele ecuații ale reacțiilor chimice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

… Cu + … O2 → … CuO
… Zn + … Pb(NO3)2 → … Zn(NO3)2 + … Pb↓
… H2O2→ … H2O + … O2↑
… SO2 + … H2O ⇄ … H2SO3
… KClO3 → … KCl + … O2↑
… Al +… CuSO4 → … Al2(SO4)3 + … Cu↓
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1.

Stabilește coeficienții ecuațiilor reacțiilor chimice date și denumește substanțele compuse.

2.

Definește legea pe care ai folosit-o în stabilirea coeficienților.

3.

Indică tipul fiecărei reacții chimice.
IV.. Se dă schema:
Zn + HCl → a + b
CuO + H2SO4 → c + d
NaOH + HCl → e + d
f

+ HCl → CuCl2 + g+ d

h

+ H2SO4 → BaSO4 + HCl

AgNO3 + HCl → i  + j
Să se determine substanţele a – j şi să se scrie ecuaţiile reacţiilor chimice.
V. Se consideră următoarea schemă de reacții:
1) a → b + c
2) b → d + e
3) d + f → g
4) f + e → h
Identifică substanțele notate cu literele a-h, știind că:
•

substanța a prezintă raportul atomic Hg:C:O = 1:1:3

•

substanța g prezintă raportul de masă Hg:S = 201:32

•

substanța e este gazul care întreține viața.
Scrie ecuațiile reacțiilor chimice 1-4

VI. Lacul Albastru, una dintre atracțiile turistice din zona Hokkaido din Japonia , își datorează colorația deosebită
hidroxidului de aluminiu aflat în stare coloidală în apele sale.
Urmărește schema de reacții de mai jos.
(1)
A

a)

(2)
B

C

Identifică substanțele notate cu literele A, B, C, cunoscând următoarele informații:
-

Substanța A se găsește în stare coloidală în apele Lacului Albastru;

-

Substanțele A,B, C sunt substanțe solide;

-

Transformările (1) și (2) corespund unor reacții de descompunere

b)

Scrie ecuațiile reacțiilor corespunzătoare transformărilor (1) și (2)

c)

Calculează cantitatea de substanță C care se obține în urma celor două reacții, dacă se folosesc 800 g de
substanță A, cu puritatea 84%.
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Respectul opus lipsei de respect
Prof. Cristina Popescu
1.
•

Reține!

Respectul este o trăsătură morală pozitivă care se manifestă prin stimă, prețuire, considerație și apreciere față de sine, față
de ceilalți și față de mediul înconjurător. Acesta se exprimă sau se dovedește prin cuvinte, gesturi sau fapte.

•

Respectul se dovedește prin: exprimare politicoasă, manifestarea grijii față de noi înșine și față de sentimentele celor din
jur, arătând apreciere, punctualitate, sinceritate, conformism și corectitudine.

2.

Completează la sfârșitul fiecărui enunț felul în care se arată respectul:

•

Corina s-a apropiat de mama sa și i-a oferit un buchet de lalele. (..........................)

•

Când se apropie de profesorul său, își ridică pălăria respectuos. (.....................)

•

Deschise ușa și salută numaidecât. (............................)
Dă și tu câte un exemplu de manifestare a respectului printr-un gest, printr-un salut sau printr-o faptă!

3.

Alege situațiile care arată manifestarea respectului:

•

Dacă Liliana nu vrea să-mi împrumute ascuțitoarea, o iau eu din penarul ei!

•

La intonarea Imnului de Stat al României, iau poziția de Drepți! și ascult cu atenție.

•

Întotdeauna îmi țin promisiunile!

•

La școală vorbesc neîntrebat în timpul orelor.

•

Mulțumesc întotdeauna celui care îmi oferă ajutor.

•

Dacă cineva mă salută, nu răspund.

4.

Citește proverbele:

•

”Respectă, ca să fii respectat!”

•

”Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!”

•

”Respectul este ca o stradă cu două sensuri: dacă vrei să-l primești, trebuie să-l dai.”
Discută cu colegii semnificația unuia dintre proverbele de mai sus!

5.

În limba română sunt multe expresii care sugerează respectul. Iată câteva:

•

Vă rog frumos.........

•

Vă salut!

•

Mulțumesc frumos!

•

Sărut mâna!
Dă și încă trei exemple de expresii care sugerează respectul față de o persoană!
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Fișă de lucru
Recapitulare “Alcani”
Ivan Cireșica Teodora
Colegiul Economic ”Partenie Cosma ”Oradea, Bihor
1.Încercuieşte afirmaţia corectă :
a. Propanul participă la reacţia de izomerizare;
b. Prin cracarea propanului se poate obţine propena;
c. La arderea unui mol de butan se degajă 7 moli CO2;
d. La 20° C neopentanul se găseşte in stare gazoasă.
2. Alege răspunsul corect :
a. Toţi alcanii dau reacţii de ardere;
b. La izomenizarea etanului rezultă metan;
c. În reacţia de cracare a alcanilor rezultă alcani si alchine;
d. La arderea unui mol de propan se degajă 5 moli H 2O.
3. Scrie cuvântul dintre paranteze care completează corect fiecare din afirmaţiile date:
a. Alcanul cu formula C4H10 are ...................... izomeri (2/3);
b. Omologul inferior al pentanului este ...................... (butan/etan);
c. Pentanul conţine în molecula sa .................... atomi (5/17);
d. Alcanii dau reacţii de ................ ………(substituţie/adiție).
4. Modelează catenele de atomi de carbon ale substanţelor următoare:
a. 2,3 - dimetil – butan
b. 3 - metil – pentan;
c. 2,2,3,3 - tetrametil – hexan;
d. 3,3,4-trimetil – heptan.
5. Rezolvați cerințele:
a. Să se modeleze izomerii substanţelor cu formula moleculară C5H12.
b. Să se denumească toţi izomerii modelaţi la punctul anterior.
6. Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc la descompunerea termică a butanului.
7. Se supun arderii 4 moli etan. Calculați volumul gazelor rezultate în urma arderii totale a etanului (c.n.).
8. Un alcan necunoscut conține 16,28%H. Se cere:
a. Determină formula moleculară și de structură a alcanului.
b. Scrie și denumește izomerii alcanului .
c. Calculează volumul de aer ( 20% O2 ) necesar arderii a 344g alcan (c.n.)
Se cunosc : AC =12, AH =1
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FICHE D`APPRENANT
Prof. Cosma Cornelia
Liceul cu Program Sportiv “Florin Fleșeriu’ Sebeș

ACTIVITÉ 1
Ecoutez la chanson et
entourez les mots que
vous entendez

Le rap de la famille Leroy
http://www.youtube.com/watch?v=CrWrwtSEHiE
La mère/la soeur a fait du bricolage,
Dans la salle des bains du premier étage.
Elle a mis des étagères
Et elle a peint les murs en vert.
Dans la grande cuisine au rez-de-chaussée
Il y a toujours eu plein d’activités.
Tante/marraine Caroline et frère/oncle Léon
Ont fait pour midi, une soupe à l’oignon

REFRAIN
Dans une maison
au milieu de bois
Passe ses weekends
La famille/ la mamie Leroy
Écoutez, regardez
Ce qu’ils ont fait
dimanche dernier.

REFRAIN……………………….
Le père / le grand-père a travaillé
Dans le jardín embroussaillé.
Il a planté du romarain
Mais il a eu très mal aux reins
La grand- mère/ la mère s’est installée
Dans la terrasse ensoleillée.
Elle s’est mise à tricoter et a relire ses BD
REFRAIN……………….

Au dernier étage, où il y a le grenier
des fantômes, des vampires,
des monstres très laids,
les cousins/ les cousines, les cousines/ les
voisines,
les frères/les pères et les neveus/les soeurs
ont joué tous ensemble à se faire peur.
Le soir, dans le salon, ils ont joué du violon.
Ils ont beaucoup chanté, ils se sont bien amusés.
REFRAIN………………………………

ACTIVITÉ 2

La mère
La tante
La grand-mère
La soeur
La cousine

le frère
le cousin
l`oncle
le père
le grand-père

Liez par une flèche
le
féminin
au
masculin convenable
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ACTIVITÉ 3
Complétez l`espace libre
par le membre de la
famille qui convient.
J`aime mes parents. Mon……………s`appelle Marius et ma ……………….s`appelle Claudine. Moi, je ne suis pas leur
enfant unique. J`ai aussi un……………et uneet une…………………… Mes parents ont eux-aussi leur parents. Ils sont
pour moi mes……………………………………
Pierre, c`est mon…………….., Il est le frère de ma mère. Sa femme Bella , c`est ma ……………………. Ils ont deux
enfants, Louis et Gabriel. Pour moi, ils sont les plus gentils ………………….
ACTIVITÉ 4
Dans le cadre de cette photo, dessinez votre famille, en respectant les indications

Ton père et ta mère

Tes soeurs/tes frères

Ta grand-mère maternelle

Ta grand-mère paternelle
TOI

Ton grand-père maternel

Ton grand-père paternel

Ton cousin favori ou ta cous ine favorite

Ton oncle favori ou ta tante favorite
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TEST DE FIXARE A CUNOȘTINȚELOR
HORGA ELENA IRINA
Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”, Suceava
1.

Definiți următoarele noțiuni:

a)

refracția luminii;

b) un mediu optic mai refringent decât altul;
2.

Încercuiți varianta corectă:

❖ Reflexia luminii implică:
a)

trecerea luminii dintr-un mediu în altul;

b) întoarcerea parțială a luminii în mediul din care a venit, la intersecția cu suprafața de separare față de alt mediu;
c)

trecerea luminii dintr-un mediu optic mai dens în altul mai puțin dens.

❖ Indicele de refracție relativ al unui mediu (2) față de alt mediu (1):
a)

este raportul dintre vitezele cu care se propagă lumina în mediul al 2-lea, respectiv în primul mediu;

b) este întotdeauna supraunitar;
c)

este adimensional.

3.

Apreciați cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afirmații:

a)

imaginea unui obiect într-o oglindă plană este virtuală, dreaptă și mai mare decât obiectul;

b) unghiul limită este unghiul dintre raza incidentă și raza reflectată total;
c)

fenomenul de reflexie totală poate fi pus în evidență experimental;

d) din legea a doua a reflexiei deducem că unghiul de incidență este complementul unghiului de refracție.
4.

Explicați, pe baza legilor fizicii studiate, fenomenul optic denumit miraj.
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5.

Explicați mersul razelor de lumină printr-o prismă confecționată din sticlă, a cărei secțiune principală este un triunghi dreptunghic isoscel (la incidență normală pe ipotenuză).

6.

Construiți raza refractată în figura de mai jos și determinați unghiul de refracție.

aer
n= 1,5

Clasa a X-a
Unitate de învățare: Legile gazelor ideale

30o

Prof.: Irina Horga
TEST DE EVALUARE LA FIZICĂ

1.

(1p) Coeficientul de dilatare izobară și coeficientul termic al presiunii se deosebesc prin:

a.

unitate de măsură;

b.

valoare numerică;

c.

semnificație fizică;

d.

faptul că doar coeficientul termic al presiunii depinde de presiunea gazului.

2.

(1p) Într-o transformare izocoră a unui gaz ideal lucrul mecanic:

a.

se calculează cu relația:

b.

este nul;

c.

este făcut de gaz asupra mediului exterior;

d.

crește proporțional cu volumul gazului.

3.

(1,5p) Despre ecuația termică de stare nu se poate spune că:

a.

leagă parametrii stării inițiale de cei ai stării finale, în orice fel de transformare a gazului ideal;

b.

permite obținerea valorii constantei universale a gazelor, R=8314 J/kmol.K

;
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c.

permite calcularea densității  a unui gaz aflat într-o anumită

d.

se poate scrie și astfel:

stare, în funcție de ceilalți parametri de stare

p
1

4.

(1,5p) Reprezentaţi ciclul din figură în coordonate (p,V) și (V,T).

5.

(1,5p) Un gaz este răcit izobar de la temperatura de t1 = 127oC la t2 =

4

fracțiunea k:
a.
6.

25 %

2
27oC.

3

Volumul gazului

se

modifică

cu

T

b. 40 % c. 50 % d.100 %

(2,5p) Două vase diferite legate printr-un tub prevăzut cu robinet conţin, fiecare, aceeaşi masă dintr-un gaz. Presiunile în cele două vase sunt p1= 105 Pa şi p2= 3.105
Pa, iar temperatura este aceeaşi. Presiunea ce se va stabili în vase după deschiderea robinetului, dacă temperatura se menține constantă, este:
a.

1,5.105 Pa

b. 2.105 Pa

c. 2,5.105 Pa

d. 2,7.105 Pa

Se acordă 1punct din oficiu.

Clasa a XI-a
Unitate de învățare: Oscilații mecanice
Prof.: Irina Horga
FIŞĂ DE LUCRU

1. Viteza oscilatorului la un moment dat şi elongaţia sa în acelaşi moment sunt legate printr-o relaţie de forma ( este pulsaţia, iar A este amplitudinea mişcării
oscilatorii):

a. v + ωy = ωA ;
b. v 2 = ω 2 yA ;
c. v = ωy ;
d. v 2 + ω 2 y 2 = ω 2 A 2 .
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2.

Ca şi mişcarea circulară, mişcarea oscilatorie este ……………..

3.

Perioada şi frecvenţa oscilatorului sunt mărimi ………………

4.

Mişcarea oscilatorie amortizată este acea mişcare în care ……………… scade de la o oscilaţie la alta.

5.

Între viteza maximă vm a oscilatorului, elongaţia y, viteza v si acceleraţia a ale oscilatorului la un moment dat există relaţia:

a.

v m = v 2 − ay ;

b.

v m = v 2 + ay ;

c.

v m = v 2 + 2ay ;

d.

v 2 = ayv m .

6.

2

2

2

Prin faza mişcării oscilatorii se înţelege mărimea:

a.

ωt ;

b.

0 ;

c.

ωt +  0 ;

d.

sin (ωt +  0 ) .

7.

Oscilaţiile pendulului unui ceasornic de perete sunt:

a.

libere;

b.

autoîntreţinute;

c.

întreţinute;

d.

amortizate.

8.

Se numeşte ………………. procesul selectiv de transfer maxim de energie între două sisteme fizice.

9.

Transferul de energie de la excitator la rezonator este maxim când ……………..excitatorului este egală cu ………………… proprie de oscilaţie a sistemului excitat.

În acest caz şi ……………..oscilaţiilor este maximă.

10.

Un oscilator execută oscilaţii armonice care pot fi descrise de legea de mişcare: y
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a.

4

b.

4cm;

c.

4 2 cm;

d.

8cm.

2

cm;

11. Un cub de lemn cu muchia de 10cm şi densitatea 600 kg/m3 pluteşte pe apă. În urma unui şoc vertical, cubul începe să oscileze. În absenţa frecărilor, perioada de
oscilaţie a cubului va fi:

a.

0,492 s;

b.

0,828 s;

c.

1,022 s;

d.

1,876 s.
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Disciplina Religie Ortodoxă
Clasa a VII-a
Erdos Cristiana
Școala Gimnazială Socond din județul Satu-Mare
Numele si prenumele elevului:
•

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă

90 de puncte.

Din oficiu se acordă 10 puncte.
•

Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Partea I
1.

(50 de puncte)

Realizează corespondența între termenii din coloanele de mai jos.

20 puncte

Acțiunea

Persoanele

a. Au consemnat în scris viața și învățătura Domnului.

1. Dreptul Iosif

b. Au fost primele persoane care L - au văzut pe Iisus înviat.

2. Sfinții Apostoli

c. A însoțit-o pe Fecioara Maria la Betleem.

3. Sfinții Evangheliști

d. Au propovăduit învățătura creștina in lume.

4. Sfintele femei mironosițe

e. Este cunoscut în popor ca fiind apostolul necredincios

5. Iisus Hristos

f. Ne-a lăsat rugăciunea Tatăl nostru model de rugăciune.

6. Toma

2.

Citiți cu atenție textul următor, apoi rezolvați cerințele formulate:

20 puncte

”Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim și trecea prin mijlocul Samariei și al Galileii, intrând într-un sat, l-au întâmpinat
zece leproși care stăteau departe, și care au ridicat glasul si au zis: Iisuse, Învățătorule, fie-Ti mila de noi! Si văzându-i,
El le-a zis: Duceți-vă și vă arătați preoților. Dar, pe când ei se duceau, s-au curățit. Iar unul dintre ei, văzând ca s-a
vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Si a căzut cu fata la pământ la picioarele lui Iisus, mulțumindu-I.
Si acela era samarinean. Si răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curățit? Dar cei noua unde sunt? Nu s-a găsit sa se
întoarcă sa dea slava lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Si i-a zis: Scoală-te si du-te; credința ta
te-a mântuit,,.
(Luca 1,11-19. Duminica a 29-a după Rusalii)

1. Menționați titlul pildei din care face parte fragmentul citat.
2. Transcrieți din text trei „cuvinte simbol”, apoi precizați semnificația acestora.
3. Explicați în 4-5 rânduri cum putem aplica în societatea actuală îndemnul dat de Iisus în finalul textului citat.
3.

Asociază corect, răspunzând cu adevărat( A) sau fals( F ).

a) Mântuitorul a copilărit în Nazaret.
b) Pelerinajele se organizează doar de Florii.
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c) Mântuitorul a făcut minuni asupra naturii.
d) Toți oamenii manifestă recunoștință față de binefăcătorii lor.

Partea a II-a

(40 de puncte)

1.

Argumentează în 5-6 rânduri importanța Sfintelor Taine în viața creștinilor.

2.

Alcătuiește o compunere de aprox. 6–8 rânduri (60 – 80 de cuvinte), în care să prezinți pe Maica Domnului și
ocrotirea acesteia față de toți credincioșii.

20 puncte

20 puncte
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TESTARE FORMATIVĂ ONLINE

Prof. Chelaru Ana-Maria
Școala Gimnazială ,, Comandor Alexandru
Cătuneanu”, Lunca Cetățuii ,Iași
Elevii clasei a V-a A
Această testare a fost gândită în ideea de a consolida și verifica cunoștintele dobândite în timpul
lecției online. Lecția a a avut ca temă consolidarea ,, Aruncării mingii de oină”, cuprinzând toate parțile unei
lecții de educație fizică adaptate pentru o lecție desfășurată online. La finalul orei am propus acest test,
întocmit în programul Google Forms , urmând ca până la următoarea lecție, elevii să îl completeze și să -mi
transmită răspunsurile. În funcție de răspunsurile primite, voi trage concluzia dacă va mai fi necesar să mai
insist pe aceste cunoștințe sau elevii stăpânesc termenii, ce fac referire la lecția anterioară.

TEST

1. De ce este important să faci mișcare: Ca să te
lauzi că ești bun la sport
o

Înveți să iți controlezi emoțiile.

o

Ca să obosești.

o

Ca să nu primești absent la Educție Fizică

o

Ca să câștigi un corp frumos și sănătos

2.

Care sunt cele mai vechi probe de aruncări?

o

Aruncarea la poarta din săritură.

o

Aruncarea suliței.

o

Aruncarea mingii de oină.

o

Aruncarea discului.

o

Aruncarea la coș.
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3. Ce semnifică priza mingii?
o

Ținerea mingii în mână;

o

Priza electrică;

o

Azvârlirea mingii.

4. Tipuri de aruncări.
o

Aruncare la poarta;

o

Aruncare de tip lansare;

o

Aruncare de tip împingere;

o

Aruncare la coș;

o

Aruncare de tip azvârlire.
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INSTRUMENT DE EVALUARE SUMATIVĂ
prof IUREA DANIELA
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
ALIMENTARĂ „ TEREZIANUM ” SIBIU
Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație
Calificarea profesională: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică
Anul de studiu: clasa a XI-a
Modulul: Servirea în restaurație
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 40 minute

SUBIECTUL I

30 puncte

A.

10 puncte

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, litera corespunzătoare răspunsului
corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Avantajul servirii directe cu lușul este următorul:
a.

se deranjează clienții prin solicitarea de a fi serviți;

b.

deschide apetitul clienților, preparatele fiind aduse montate de la secții și prezentate estetic;

c.

se pătează îmbrăcămintea consumatorilor;

d.

este rapid.

2. Servirea la ceașcă este o varianta a sistemului de servire :
a.

indirect;

b.

direct;

c.

autoservire;

d.

la domiciliu.

3.Debarasarea salatierei individuale se realizează :
d.

pe partea stânga a consumatorului și se transportă în mână;

e.

pe partea dreaptă a consumatorului și se transportă cu ajutorul tăvii;

f.

pe partea stângă a consumatorului și se transportă cu ajutorul tăvii;

g.

pe partea dreaptă a consumatorului și se transportă în mână.

4.Scrumiera se debarasează:
d.

când sunt mai multe resturi, pentru a nu deranja prea mult clienții;

e.

la cererea clientului;

f.

după fiecare țigare;

g.

la finalul consumației.

5. Servirea la farfurie este efectuată de ospătar:
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a. în funcție de preparatul servit;
b. pe partea stângă a clientului;
c. pe ambele părți;
d. pe partea dreaptă a clientului.

B.

10 puncte

În tabelul de mai jos, în coloana A sunt enumerate sisteme de servire , iar în coloana B sunt enumerate caracteristici
ale acestora
Scrieți, pe foaia cu răspunsuri, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana
B.
A – Sisteme de servire

B - Caracteristici

1. Sistemul de servire direct

a. de la secţii se aduc preparatele porționate și montate pe obiectele de

2. Sistemul de servire la gheridon

servire și se servesc de către ospătar ;

3. Servirea la domiciliu

b. se folosește pentru aducerea preparatelor în special gustări

4. Autoservirea totală

reci,deserturi, salate atunci când numărul de clienți este mare

5. Sistemul de servire cu ajutorul

c. preparatele și băuturile sunt expuse în vitrine frigorifice, termice sau

căruciorului

neutre;
d. chelnerul ia farfuria cu preparatul dorit şi o aşează pe blatul mesei;
e. clienții solicită telefonic meniul dorit
f. servirea se efectuează în cameră la solicitarea clientului

C.

10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmațiile următoare. Pentru fiecare dintre afirmațiile de la 1 la 5, scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, cifra
corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciați că afirmația este adevărată, sau litera F, dacă
apreciați că afirmația este falsă.
1. Sistemul de servire la gheridon prezintă avantajul că nu se deranjează clienţii.
2. Ospătarul realizează operaţii de porţionare, tranşare, filetare/flambare în cazul servirii la farfurie.
3. Timpul de debarasare trebuie să fie cât mai scurt.
4. Obiectele de inventar se debarasează pe partea pe care au fost aduse.
5. În cazul debarasării la trei farfurii, tacâmurile și resturile alimentare se pun pe a doua farfurie.

SUBIECTUL II

30 puncte

II.1 Scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, informaţia corectă care completează spaţiile libere:
5 puncte
1.Tranșa de carne se așează în farfurie în partea ........(a).....iar garniturile..........(b).............
2. Servirea cu ajutoul căruciorului se practică atunci când numărul clienților este.......(a)..........și aceștia sunt........(b)............
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3. Debarasarea cuprinde totalitatea operațiilor efectuate de ospătar cu scopul de a …(a)……... obiectele inutile, folosite
sau nu , de pe masă.
II.2 Răspundeți la următoarele cerințe:

25 puncte

1.Definiți sistemul de servire direct. (4p)
2. Definiți sistemul de servire indirect.(4p)
3. Precizați prin ce sisteme considerați că se pot servi preparatele lichide. (5p)
4. În ce situații se realizează debarasarea meselor (6p)
5. Care sunt cele șase sisteme de servire? (6p)
SUBIECTUL III

30 puncte

Realizaţi un eseu cu tema “ Sistemele de servire “ după următoarea structură :
a. Enumerați formele de realizare a sistemului de servire direct. (6p)
b. Precizați avantajele servirii la farfurie. (3 p)
c.Descrieți modul de servire a preparatelor cu ajutorul cleștelui. (10 p)
d. Prezentați avantajele sistemului de servire la gheridon (6 p)
e. Prezentați caracteristicile autoservirii parțiale ( 5 p)
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
− Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
− Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
− Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10.

SUBIECTUL I

30 puncte

A.

10 puncte

1 – b; 2 b.; 3 – b; 4 – c; 5 – d;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

B.

10 puncte

1 – a; 2 – d; 3 –e ;4– c 5 – b.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

C.

10 puncte

1 – A; 2 – F; 3 – A; 4 – A; 5 – F;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
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SUBIECTUL II

II. 1

30 puncte

5 puncte

1. a.opusă emblemei, b.lângă emblemă
2. a. foarte mare ,b. grăbiți
3. a. îndepărta
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă
0 puncte.

II.2

25 puncte

1. Sistemul de servire direct reprezintă efectuarea tuturor operațiilor de servire de către ospătar , folosind vesela,
ustensilele și mobilierul ajutător , corespunzător regulilor de servire.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2 puncte
2. Sistemul indirect constă în aducerea preparatelor montate de la secție într-un număr mai mare de porții decât cele
comandate și se prezintă clienților, aceștia servindu-se singuri.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
3. Servirea cu ajutorul cleştelui, servirea de către doi lucrători, servirea cu ajutorul farfuriei, servirea cu ajutorul
căruciorului, servirea indirectă.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 5 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă câte 2
puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
4. Debarasarea se realizează în următoarele cazuri:
- când pe masă au fost aşezate în cadrul mise-en-place-ului mai multe obiecte de servire faţă de preparatele sau băuturile
comandate .
- când consumatorii au terminat de consumat preparatele sau băuturile servite. De obicei persoana care nu mai consumă
din preparatul servit aşează tacâmurile paralel, cu mânerele sprijinite pe marginea din dreapta a farfuriei.
- când consumatorii s-au ridicat de la masă pentru a părăsi salonul
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
5. Cele șase sisteme de servire sunt:
- Direct sau englez
- Indirect sau francez
- La domiciliu
- Fast-food
- Prin autoservire
- Prin intermediul automatelor
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Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă
0 puncte.
SUBIECTUL III
a (6p)
-servirea cu ajutorul cleștelui, servirea la farfurie, servirea la ceașcă, servirea cu ajutorul căruciorului, servirea la gheridon.
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă
0 puncte
Pentru utilizarea corectă a limbajului de specialitate se acordă 1 punct
b. ( 3 p)
- este rapid
-nu se pierde timp cu porționarea
-nu necesită personal cu înaltă calificare
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă
0 puncte
c . (10p) - constă în aducerea de la sectie a preparatelor portionate si montate pe platouri însoțite de cleștele ospătarului.
Cleștele se așează pe obiectul de servire
- ospătarul le preia de la secție și le așează pe antebrațul și palma stângă pe care în prealabil a fost așezat ancărul împăturit
și se prezintă clientului pe partea stângă
- ospătarul prinde cu mâna dreaptă cleștele și trece preparatul în farfurie în cantitatea prevazută pentru o porție
-ospătarul trece prin spatele clientului servit deplasându-se spre dreapta, pentru a servi următorul client de la masă
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 2 puncte. Pentru fiecare răspuns parțial corect sau incomplet se
acordă câte 1 punct.Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
Pentru utilizarea corectă a limbajului de specialitate se acordă 2 puncte
d. (6 p)
- este un serviciu elegant deoarece ospătarul lucrează cu ambele mâini
-nu se riscă pătarea feței de masă sau a hainelor clienților
- nu se deranjează clienții
- scoate în evidență măiestria ospătarilor în tranșarea, filetarea unor preparate
- impulsionează vânzarea preparatelor respective
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă
0 puncte
Pentru utilizarea corectă a limbajului de specialitate se acordă 1 punct
e. (5 p)
- se practică în bodegi, cofetării, patiserii
- preparatele și băuturile sunt expuse estetic în vitrine frigorifice, termice sau neutre, însoțite de etichete ce cuprind
denumirea produsului și unitatea de măsură
- plata se face la casa de marcat sau direct la vânzător
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă
0 puncte Pentru utilizarea corectă a limbajului de specialitate se acordă 2 puncte
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INSTRUMENT DE EVALUARE SUMATIVĂ
prof. VOINA ANCA
DE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
„ TEREZIANUM ” SIBIU

Domeniul de pregătire profesională: INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Calificarea profesională: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE
Anul de studiu: clasa a XI -a
Modulul: MODULUL II. ANALIZE SPECIFICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ FERMENTATIVĂ
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 60 minute

Subiectul. I.

TOTAL: 20 puncte

I.A. Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos scrieţi pe foaia cu răspunsuri , litera corespunzătoare răspunsului
corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
(10 puncte)
1.

Determinarea concentrației alcoolice a vinului prin metoda ebuliometrică se bazează pe:
a)

Determinarea densității vinului;

b) Determinarea punctului de fierbere a vinului;
c)

Determinarea punctului de îngheț a vinului;

d) Determinarea extractului sec total.
2.

Colorarea Gram a bacteriilor este :
a)

O colorare simplă;

b) O colorare triplă;
c)

O colorare dublă;

d) O colorare în portocaliu.
3.

Cutiile Petri sunt folosite pentru:
a)

Titrare;

b) Filtrare;
c)

Cristalizare;

d) Dezvoltarea unor microorganisme.
4.

Tăria alcoolică a vinului nu poate fi mai mica de:
a)

10% în volume ;

b) 20% în volume;
c)

25,5% în volume;

d) 8,5% în volume.
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5.

Berea are o spumare buna, când indicele de spumare este:
a)

0,1-0,35;

b) 0,35-0,7;
c)

0,7-1;

d) Peste 1.

I.B.
În tabelul de mai jos, în coloana A sunt enumerate denumirile analizelor de laborator , iar în coloana B sunt enumerate
substanțele folosite la titrare.
Scrieți, pe foaia cu răsunsuri, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.
(6 puncte)
Coloana A: Denumirea analizei de laborator

Coloana B : Substanța folosită la titrare

1. Determinarea conținutului de SO2 al vinului.

a. Carbonat de sodiu

2. Determinarea conținutului de CO2 al berii.

b. Acid sulfuric

3. Determinarea acidității mustului de struguri.

c. Hidroxid de sodiu

4.

d. Iod

I.C.
Citiţi, cu atenţie, afirmațiile următoare, numerotate cu cifre de la 1 la 4. Pentru fiecare dintre afirmațiile de la 1 la 4, scrieţi,
pe foaia cu răspunsuri, cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciați că afirmația este
adevărată, sau litera F, dacă apreciați că afirmația este falsă.

( 4 puncte)

6.

Pentru determinarea acidității totale a vinurilor se folosesc două metode: potențiometrică și titrimetrică.

7.

Roșul de fenol are culoare albastră în mediu acid.

8.

Dioxidul de carbon este o component a berii care rezultă în urma fermentării.

9.

Concentrația alcoolică a vinului se exprimă în grade Brix.

SUBIECTUL II

30 puncte

II.1. Notează pentru cifrele din spaţiile punctate cuvintele lipsă, astfel încat să obții propoziții adevărate.
( 10 puncte)
Berea trebuie să prezinte spumă cu grosimea de ………(1)……..şi să persiste timp de ………(2)……..minim .
1 grad de aciditate reprezintă aciditatea din ………(3)………….. probă de analizat care se ……..(4) ….. cu 100 ml NaOH
soluție 0,1n.
Prin frotiu se înțelege preparatul uscat și…….(5)………….
II.2 Desenul de mai jos reprezintă refractometrul portabil. Răspundeți în scris următoarelor
(20 puncte)
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a) precizați analizele care se pot efectua cu acest aparat.
b) identificați reperele 1,2,3,4,5.
c) precizați principiul metodei pentru “Determinarea conţinutului de zaharuri din must cu refractometrul”

SUBIECTUL III

40 puncte

III.1. Pentru titrarea a unei probe de 10 ml de vin s-a folosit o cantitatea de 8 ml de NaOH 0,1N.
(20 puncte)
a)

Precizați principiul metodei folosit la determinarea acidității vinului ;

b) Scrieți formula de calcul a acidității vinului;
c)

Denumiți termenii din formulă.

d)

Calculați aciditatea totală exprimată în g/l acid sulfuric și interpretați rezultatul obținut.

III.2. Întocmiți un eseu cu tema ”Însușirile fizico – chimice ale berii” după următoarea
structură de idei:

(20 puncte)

a)

Rolul CO2 în asigurarea calității berii;

b)

Factorii care influențează saturarea berii cu CO2 .

c)

Principiul metodei de determinare a calității spumei;
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BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
− Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
− Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
− Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10.

SUBIECTUL I

20 puncte

A.

10 puncte

1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – d; 5 – a:
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
B.

6 puncte

1 – d ; 2 – a; 3 – c;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
C.

4 puncte

Identificarea valorii de adevăr a afirmaţiilor
1 – A; 2 – F; 3 – A; 4 - F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL II

30 puncte

II.1
10 puncte
30 – 40mm; 2. 3 minute; 3. 100g; 4. Neutralizare; 5. Fixat.

1.

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă
0 puncte.
II.2
a)

Aparatul se utilizează pentru determinarea conținutului de substanță uscată și a conținutului de zahăr.
(3puncte)

b) Reperele: 1- capacul prismei; 2- șurub de calibrare; 3 - piuliță de fixare a șurubului de calibrare; 4- piesă de
focalizare; 5 – prismă inferioară.
( 5x3=15puncte)
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
c)

Metoda refractometrică se bazează pe proprietatea substanţelor transparente de a devia raza de lumină care le
străbate. Gradul de deviere este specific fiecărei substanţe şi este caracterizat prin indicele de refracţie.
( 2 puncte)
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Pentru răspuns corect și complet se acordă 2p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă câte 1 punct. Pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

SUBIECTUL III

40 puncte

III.1

( 20 puncte )

Principiul metodei 4 puncte
a). Se titrează aciditatea vinului cu o soluție de NaOH cu titru cunoscut în prezența
roșului de fenol ca indicator (albastru de bromtimol).
b). Aciditate totală = 𝑉×0,0049×1000
10
= 0,49xV g/l
(în acid sulfuric)
Pentru scrierea corectă a formulei se acordă 4 puncte.
V - volumul soluției de NaOH 0,1N întrebuințat la titrare, în ml;
0,0049- cantitatea de acid sulfuric care corespunde unui ml de NaOH 0,1N, în grame;
Pentru denumirea corectă a fiecărui termen se acordă( 2x2= 4 puncte.)
c). Aciditate totală = 8×0,0049×1000
10
= 0,49x8= 3,92 g/l
Pentru înlocuirea corectă în formulă se acordă 2 puncte.
Aciditate totală (în acid sulfuric)= 3,92 g/l
Pentru rezultat corect se acordă 1 punct.
d)
Interpretare rezultat: Standardul prevede pentru vinuri de toate categoriile un minim cuprinsîntre 3,2 și 4 g/l aciditate
exprimată în acid sulfuric. Întrucât în urma analizei de laborato,rezultatul a fost de 3,92 g/l , vinul analizat corespunde
normelor din standard.
Pentru interpretarea corectă a rezultatului se acordă 2x2 = 4 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă
câte 2 puncte.Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
Pentru utilizarea corectă a limbajului de specialitate se acordă 1 punct.

III.2.

(20 puncte )

a). îmbunătățește gustul; formează spuma; conservă berea.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte. 3x3p=9p
b). temperatură, presiune, durată de depozitare.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte. 3x2p=6p
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c). Metoda se bazează pe turnarea berii într-un recipient și determinarea aspectului,
persistenței și adeziunii spumei formate.
Pentru răspuns corect și complet se acordă câte 4 puncte. Pentru fiecare răspuns parțial corect sau incomplet se acordă
câte 1 punct.Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
Pentru utilizarea corectă a limbajului de specialitate se acordă 1 punct.
III EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Se recomandă realizarea unor filme didactice care să indice în mod concret, ușor de observat, modul practic de
efectuare al analizelor de laborator.
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TEST DE EVALUARE

POPA CORNELIA
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
” TEREZIANUM” SIBIU
SUBIECTUL I

14 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:
1.Făina albă corespunde tipului:
a. 480
b.1200
c. 780
d.1300
2. La fermentarea aluatului are loc fermentaţia alcoolică din care rezultă:
a. acid acetic şi alcool etilic;
b. alcool etilic şi amoniac;
c.acid acetic şi dioxid de carbon;
d. alcool etilic şi dioxid de carbon;
3. Reţinerea gazelor de fermentaţie în aluat este influenţată de:
a. conţinutul de vitamine al făinii;
b. gradul de extracţie şi fineţea făinii;
c. conţinutul de lipide al fãinii;
d. cantitatea şi calitatea glutenului.
4. Cernerea făinii se face cu scopul:
a. separarii microorganismelor ;
b. aerarii făinii ;
c. îndepărtării împurităţilor ;
d. albirii făinii ;
5.Operaţia de fermentare a aluatului are ca scop :
a. amestecarea componentelor aluatului;
b. afânarea aluatului ;
c. cântărirea componentelor aluatului;
d. răcirea aluatului;

6. Bascula cu cadran este un utilaj folosit la dozarea:
a. apei;
b. sării;
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c. drojdiei;
d. făinii;
7. Puterea făinii este influenţată de:
a. umiditatea făinii
b. cantitatea şi calitatea glutenului
c. gradul de extracţie
d. fineţia făinii
SUBIECTUL II
10 puncte
Transcrieţi pe foaia de concurs cifra corespunzătoare ficărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi
că enunţul este adevărat şi F dacă apreciaţi că enunţul este fals :
1. Dospirea aluatului are la bază un proces de fermentaţie alcoolică.
2. Temperatura aluatului influenţează durata fermentaţiei.
3. Prin modelare aluatului corectă,calitatea glutenului scade.
4.Crăpăturile sub coaja superioară apar la temperaturi ridicate de coacere.
5.Fabricarea pâinii prin metoda indirectă, conduce la obţinerea produselor de slabă calitate.

SUBIECTUL III

6 puncte

In coloana A sunt precizate utilajele folosite la pregătirea materiilor prime, iar în coloana B operaţiile de
pregătire a materiilor prime. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile dintr cifrele din coloana A şi literele
corespunzătoare din coloana B.
B . Operaţii

A. Utilaje
1. Cernătorul vertical

a. Amestecarea drojdiei cu apă

2. Timocul amestecător

b. Pregătirea sării

3. Agitator mecanic simplu

c. Pregătirea apei

4. Instalaţie de transport pneumatic cu aer cald

d. Amestecarea făinii

5. Dizolvator cu agitator

e.Cernerea făinii

6. Aparat de racire

f. Încălzirea făinii

SUBIECTUL IV

30 puncte

1.Completaţi spaţiile libere din enunţul următor :
Frămăntarea aluatului reprezintă aceea operaţie……(a)……..în urma căreia se obţine din materiile prime şi
……(b)…….utilizate o……(c)…….omogenă de aluat cu o anumită structură şi însuşiri reologice.

2. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corespunzătoare spaţiului liber :
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Făină albă

Caracteristici
Tipul făinii
Gluten

umed,

Făină semialbă

…..(1)……
%

26

Făină neagră

780

…..(2)……

…..(3)……

…..(4)……

…..(6)……

1,30

mininimum
Cenuşa

raportată

la

…..(5)……

subst.uscată,% max
Aciditatea,grade

2,2

…..(7)……

4

14,5

14,5

…..(8)……

maximum
Umiditatea,

%

mininimum

14 puncte
3. În imaginea de mai jos este prezentată schiţa utilajului folosit în industria panificaţiei.

16 puncte
Cerinţe :
a. Identificaţi utilajul
b.Denumiţi reperele : 1,2,3,4;
c.Precizaţi rolul reperului 2;
d.Specificaţi două avantaje ale utilizării
acestui cernător.

SUBIECTUL V

30 puncte

1. Precizaţi câte două avantaje şi dezavantaje ale metodei directe de preparare a aluatului.
8 puncte
2.Într-o fabrică pâine se realizează un amestec din două loturi de făină cu un conţinut de gluten 29% şi respectiv 24 %.
a.Stabiliţi în ce proporţie trebuie amestecate loturile respective pentru a obţine făină cu un conţinut de gluten de 26%.
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b.Calculaţi cantităţile de făină necesare din fiecare lot pentru a obţine 2000 kg de amestec.
22 puncte
Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 50 min
Barem de corectare şi notare
SUBIECTUL I………………………………………………………….

14 puncte

1-a; 2-d; 3-d; 4-c; 5-b; 6-d; 7-b;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2p;pentru răspunsul incorect sau lipsă acestuia 0 puncte .
SUBIECTUL II ………………………………………………………….. 10 puncte
1-A; 2-A; 3-F; 4-A; 5-F;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.
SUBIECTUL III……………………………………………………………6puncte
1-e; 2-d; 3-a; 4-f; 5-b; 6-c;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1puncte.
SUBIECTUL IV…………………………………………………………..30 puncte
1. (1) tehnologică; (2) auxiliare; (3)masă ;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2puncte.

2.

6 puncte

(1) 480; (2)1300; (3) 25 %; (4) 24%; (5) 0,48%; (6) 0,78%;
(7) 3 grade aciditate; (8) 14,5%.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1punct.
8 puncte
3. a. Cernător vibrator.
b. 1-racord alimentare; 2-ramă cu sită; 3-lamele elastice; 4-excentric;
c. realizează cernerea făinii
d .-construcţie simplă;
-control şi întreţinere uşoară;
-productivitate mare;
-gabarit redus
La punctul d, se acordă câte 2 puncte pentru oricare două din aceste răspunsuri.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2puncte.
16 puncte

209

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

SUBIECTUL V…………………………………………………………….30 puncte
1.Avantajele metodei directe de preparare a aluatului:
- număr mic de utilaje;
- număr mic de operaţii tehnologice;
Dezavantaje :
- calitatea inferioară a pâinii
- consum mare de drojdie;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2puncte

8 puncte

2.
2 părţi făină cu gluten 29%

29

26
2 puncte
24

3 părţi făină cu gluten 24%
5 părţi făina cu gluten 26%

Din lotul A se va lua 2*100/5 = 40% făină cu gluten 29 %.

5 puncte

Din lotul B se va lua 3*100/5 = 60% făină cu gluten 24 %

5 puncte

Cantitatea de făină (cu gluten 29 %)

5 puncte

= 2000*40/100 = 800 kg făină cu gluten 29 %
Cantitatea de făină (cu gluten 24%)

5 puncte

= 2000*60/100 = 1200 kg făină cu gluten 24 %
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
BUNESCU VIORELA
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
”TEREZIANUM ” SIBIU
Subiectul I

40 puncte

A.Scrie pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:
1.

Funcția este:
a.

activitate aducătoare de venit

b.

activitate în ierarhia de conducere

c.

calificare obținută prin studii

d.

un sector al unei discipline științifice

2. Din categoria surselor inepuizabile de energie fac parte:
a.

lemnul;

b.

energia nucleară;

c.

energia geotermică;

d.

combustibilii fosili.

3. Pe litoral se desfașoară preponderant activități din domeniul:
a. tehnic;
b. vocațional;
c. servicii;
d. tehnic și vocațional.
4. Pentru a deveni cercetător, trebuie să fii:
a.

absolvent al școlii de maiștri;

b.

absolvent al liceului tehnologic;

c.

absolvent al școlii profesionale;

d.

absolvent al învațământului superior;

5. Element al CV-ului:
a. relaţiile de muncă;
b. experienţă profesională;
c. atribuţii;
d. responsabilităţi.
6. Ospătarul (chelnerul) face parte din familia ocupațională:
a. comerț și servicii;
b. alimentație publică și turism;
c. sănatate și protecție socială;
d. finanțe, administrație publică.
7. In Delta Dunării ocupația de bază este:
a.

horticultor;

b.

piscicultor;
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c.

silvicultor;

d.

ospătar.

8. Profesia este:
a. activitate aducătoare de venit;
b. activitate de conducere;
c. activitate într-o ierarhie de execuţie;
d. calificarea obţinută prin studii.
9. Ospătarul are ca sarcină servirea clienților în funcție de:
a. structura meniului;
b. dispoziția șefului de sală;
c. directiva patronului;
d. posibilitățile bucătarului.
10. Muncitorul calificat este absolvent al învațământului:
a. profesional
b. liceal
c. gimnazial
d. gimnazial și profesional
B. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos. Transcrie pe foaia de concurs cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi
notează în dreptul ei litera A dacă apreciezi că enunţul este adevărat şi litera F dacă îl consideri fals.
(10 p)
1. Munca depusă pentru efectuarea unei lucrări se numește manoperă.
2. Contactele electrice permanente se desfac in timpul funcționării.
3. Activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie de conducere sau execuţie este funcția.
4. Materialele izolatoare sunt caracterizate de proprietatea de a nu conduce curentul electric.
5. Familia ocupațională “turism şi alimentaţie publică” face parte din domeniul mecanic.
C. Stabiliţi legătura dintre coloana A şi coloana B
A (meserii)

(10 p)
B (domeniu economic)

1. lacatus

a. industrie alimentară

2. brutar

b. juridic

3. comerciant-vanzator

c. sănătate

4. asistent

d. comert

5. avocat

e. mecanică
f. turism

Subiectul II

30 puncte

Completează spaţiile libere din enunţurile următoare, astfel încât ele să devină corecte din punct de vedere ştiinţific:
1. Sistemul energetic reprezintă complexul tuturor ...............(1)............... în care se produce, se transformă și se
consumă ...............(2)...............sub diferitele ei forme.;
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2. Incandescența este ...........(3)............... unui corp care datorită temperaturii .............(4)............. la c are se află emite
lumină.
3. Carcasele de .. .............(5)..............ale aparatelor și izolațiile ..................(6)................ să nu fie deteriorate.
4. Circuitul .............(7)............. reprezintă un ansamblul de surse, aparate.............(8)......... şi conductori prin care circulă
un curent electric.
5. Cv-ul cronologic prezintă într-un mod secvențial ......(9)......... cele mai recente și continuă cu cele mai ......(10) ....... în
timp.

Subiectul III

20 puncte

Realizează un eseu cu tema ,,Ospatarul" după următoarea structură de idei:
a.

descrierea ocupației de ospătar (chelner);

b.

echipa de lucru într-o unitate de alimentație;

c.

instrumentele de lucru utilizate în sala de servire;

d.

dotarea sălii de servire.

Notă:


Se acordă 10 puncte din oficiu.



Timpul efectiv de lucru este de 1 ora.

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE

SUBIECTUL I

TOTAL: 40 puncte

A. 1-b; 2-c; 3-c; 4-d; 5-b; 6-b; 7-b; 8-d; 9-a; 10-a.
(20p)
Se acordă câte 2 puncte, pentru fiecare răspuns corect.
Pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit se acordă 0 puncte.
B. 1-A; 2-F; 3-A; 4-A; 5-F.
(10 p)
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare alegere corectă.
Pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit se acordă 0 puncte.
C. 1-e; 2-a; 3-d; 4-c; 5-b.

(10 p)

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare asociere corectă.
Pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit se acordă 0 puncte.

SUBIECTUL II

TOTAL: 30 puncte

1. (1) instalațiilor; (2) energia;
2. (3) starea; (4) ridicate;
3. (5) protecție; (6) conductoarelor;
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4. (7) electric; (8) electrice;
5. (9) activitățile, (10) îndepartate.
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare informaţie corectă.
Pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit, se acordă 0 puncte.

SUBIECTUL III

(20 puncte)

a. Ospatar (chelner) este ocupatia prin care se realizeaza, intr-o unitate de alimentație publică servirea consumatorilor cu
preparate culinare, produse de cofetărie și băuturi.
-

Sarcinile de servici sunt: efectuează aranjamentele decorative ale sălii de servire;

-

prezintă clienților informații legate de oferta de produse;

-

realizează servirea clienților în funcție de tipul mesei și structura meniului;

-

aplica regulile de comportament civilizate ale procesului de servire;

-

execută debarasarea obiectelor folosite la servire și a produselor alimentae nefolosite;

-

rezolvă eventualele reclamații ale consumatorilor.

Se acordă 8 puncte pentru răspuns corect și complet, 5 puncte pentru răspuns corect dar incomplet, se acordă 0 puncte
pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit.
b. Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect și complet, 3 puncte pentru răspuns corect dar incomplet, se acordă 0 puncte
pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit,.
c. Se acordă cate 1punct pentru fiecare element numit corect, maxim 4 puncte.
d. Se puncteaza fiecare element precizat, maxim 4 puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Disciplina Chimie
Clasa a VII-a
Autor: prof. Anca Tăbăcariu
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.
PARTEA I (40 de puncte)
1.

Notează în rubrica alăturată, starea de agregare, la temperatura camerei pentru:

Oxigen
Dioxid de carbon
Oțet
Nisip
Apa
Marmură
6 puncte
2.

Încercuiește litera corespunzătoare perechii care conține numai corpuri:

a. bancă din lemn, ciment;

b. inel din argint, marmura;

c. bancă din fier, sticla;

d. dop din plută, scaun din plastic.

3.

2 puncte

Încercuiește litera corespunzătoare enunțului care se referă la un fenomen fizic:

a. în procesul de fotosinteză, plantele absorb dioxidul de carbon din aerul atmosferic și îl transformă in oxigen, în
prezența luminii;
b. în corp, hrana se transformă în alte substanțe;
c. apa pură fierbe la 1000C;
d. zahărul se descompune în carbon de culoare neagră și vapori de apă, la temperatură ridicată.

4.

Ce masă are un cub de aluminiu cu l=0,1 cm?(ρ=2,7g/cm 3)

a.

0,027 g

b.0,27 g

c.0,0027 g

4puncte

d. Niciun răspuns corect
10 puncte

5.

Identificați instrumentul de măsură care poate măsura:
Valoarea numerică

10 puncte
Instrumentul de măsură folosit

200 secunde
5 cm
100 mL
25 oC
500 g
6. În următoarea listă sunt enumerate transformări de stare de agregare: condensare, solidificare, topire, vaporizare
(evaporare, fierbere). Completează, pe fiecare săgeată din schema de mai jos, denumirea transformării de stare
corespunzătoare:
GAZ

8 puncte
←

LICHID
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PARTEA a II-a (50 de puncte)
Pentru următorii itemi se cer rezolvările complete pe foaia de test.
1. O sârmă de oţel cu masa de 3g conţine 1,7% carbon. Masa de carbon conţinută în sârma este:
a. 0,51 g

b. 0,51 mg.

c. 51 mg.

d. 0,5 g.

10puncte

2.Un cub din plută are masa de 5,4g. Ce valoare are latura cubului?(ρ plută=200kg/m³)
a. 30cm

b.300cm

c.0,03m

d. 2cm

10 puncte

3. O probă de aer cu masa de 28,9 g ocupă, în anumite condiții, un volum de 22,4 L.
Calculează densitatea aerului, exprimată in kg/ m3, efectuând transformările necesare.

10 puncte

4. Două corpuri au V1=V2 şi ρ1=ρ2/2. Relaţia dintre mase este:
a. m1=m2/2

b. m1=2m2

c. m1=m2

d). m1=m22
20 puncte

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de
punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru test la
10.
PARTEA I (40 de puncte)
1.

5.
Valoarea numerică

Instrumentul de măsură folosit

200 secunde

Ceas

1p

1p

5 cm

Riglă

1p

Solid

1p

100 ml

Cilindru gradat

1p

Apa

Lichid

1p

25oC

Termometru

1p

Marmură

Solid

1p
500 g

Balanță

1p

Oxigen
Dioxid de carbon

Gaz
Gaz

1p
1p

Oțet

Lichid

Nisip

6* 1p =6puncte
2. d , 2 puncte
3. c, 4 puncte
4. c, 10 puncte

5* 2p =10puncte
6.Completarea, pe fiecare săgeată din schemă, a denumirii

transformării de
stare: evaporare – 4 puncte; solidificare – 4 puncte
PARTEA a II-a (50 de puncte)
1. Masa : 51 g (10p)
2. Volum: 27 cm3 (5p)
Latura cub: 3 *10-2 m(5p) 10puncte
3. ρaer = 1,29 kg/ m3 10 puncte
4. Relația corectă: m1=m2/2, 20 de puncte
10 puncte oficiu
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TEST DE EVALUAREINIŢIALĂ
Prof. CUDREVATI CRISTINA
Scoala: LTE DRAGOMIR HURMUZESCU DEVA
Anul şcolar 2020-2021
Limba engleză
Clasa a VI-a
Numele şi prenumele elevului: ___________________________________
Data susţinerii testului: __________________________
•Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă
10 puncte.
•Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute
PARTEA I (60 de puncte)
1. Fill in the gaps using the following words: arm, hair, ear, eye, neck, foot, head, nose, teeth, leg.
Peter broke his………..and couldn’t walk for a month.
I can’t see! I’ve got something in my………..
I tried on the shoe but my…………got stuck.
The teacher was carrying a lot of books under his………..
Gina has beautiful long………..
You bite with your………..
My ………..feels cold in winter, so I wear a hat.
A giraffe has got a very long ………
You smell with your……….
Our teacher’s words go in one………and aut the other.
(10×1p=10p)
2. Put the verbs in brackets into the Present Continuous or Simple Present:
1. Look! He (leave) the house.
2. Quiet please! I (write) a test.
3. She usually (walk) to school.
4. But look! Today she (go) by bike.
5. Every Sunday we (go) to see my grandparents.
6. He often (go) to the cinema.
7. We (play) Monopoly at the moment.
8. The child seldom (cry) .
9. I (not / do) anything at the moment.
10. (watch / he) the news regularly? (10×2p=20p)
3. Match the opposites:
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big interesting
early weak
boring expensive
strong late
cheap small
(5×2p=10p)
4. Write these words in the correct order:
1. often/She/cinema/goes/the/to
2. TV/Does/watch/evening/he/every?
3.going/Barcelona/are/weekend/this/to/They/visit
4. year/last/Where/go/holiday/on/you/did?
5. shop/works/This/she/is/where/the
(5×4p=20p)
PARTEA a II-a (30 de puncte)
Write about your best friend. Do not use more than 80 words.
Barem:
TEST DE EVALUARE INITIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Limba engleză Clasa a VI- a L1 BAREM DE EVALUARE SI
DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor.

punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Nu se acordă

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se

calculează prin împărtirea punctajului total acordatpentru test la 10. PARTEA I (60 de puncte) 1. 10 x 1p=10 points 1)
leg; 2) eye; 3) foot; 4) arm; 5) hair; 6) teeth; 7) head; 8) neck; 9) nose; 10) ear. 2. 10 x 2p= 20 points 1) is leaving; 2) am
writing; 3) walks; 4) is going; 5) go; 6) goes; 7) are playing; 8) cries; 9) am not doing; 10) Does he watch. 3. 5 x 2 p= 10
points a) big≠small; b) early≠late; c) boring≠interesting; d) strong≠weak; e) cheap≠expensive. 4. 5 x 4p=20 points She
often goes to the cinema. Does he watch TV every evening? They are going to visit Barcelona this weekend. Where did
you go on holiday last year? This is the shop where she works. PARTEA a II-a (30 de puncte) 6 points for correct
grammar structures and connectors 5 points for the use of appropriate vocabulary 10 points for covering the aspects
demanded by the task 5 points for a balanced structure 4 points for the general impression
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Fișă de lucru sumativă pentru studiu asincron
Clasa a IX a
Cutiuța imaginară
Profesor: Cimbrea Andrea Leona
Colegiul Economic ,,Partenie Cosma” Oradea

•

Elevii caută pe harta Google strada pe care locuiesc și construiesc o propoziție categorică pe baza imaginii pe care
o vizualizează pe internet.

•

Pornind de la această propoziție, stabilesc toate inferențele logice imediate pe care le-au studiat.

•

Pornind de la propoziția inițială, elevii vor elabora un scurt eseu argumentativ. (maxim o pagină)

•

Elevii vor justifica propoziția aleasă, construind câte un silogism valid, în figuri diferite, pe care le vor demonstra
apoi, prin una din metodele studiate (legile silogismului, metoda Venn sau metoda reducerii directe)

•

Elevii vor contrui cu termenii propoziției alese (S,P), 5 raporturi existente între termenii logici.

•

Elevii vor alege un citat, de pe citatepedia.ro, pe care îl vor interpreta succint, în caiete.

•

Vor alege din DEX online cinci cuvinte pe care nu le utilizează în mod cotidian și vor construi cu acestea propoziții
logice.

•

Pe baza sitului Wikipedia, realizați o succinta prezentare, în power point, despre un specialist în logică.
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Projet didactique
CIOBANU NICOLETA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILIE STĂNCULESCU RÂCA, ARGEȘ
Classe: VI-ème
Niveau CECRL: A2
Sujet de la leçon: Mon animal de compagnie
Type de leçon: évaluation
Compétences générales:
- réception de messages écrits simples;
- rédaction de messages écrits simples dans des situations de communication usuelle.
Compétences spécifiques:
3.1 Identification des informations dont on a besoin dans des listes ou des textes fonctionnels;

3.2 Identification des informations essentielles dans un texte clair et structuré;
4.2 Présentation d’une activité par écrit, utilisant des mots de liaison;
4.3 Participation à un échange de messages écrits sans peur d’échec.
Objectifs: a) linguistiques: les animaux de compagnie
b) communicatifs: décrire son animal de compagnie
c) socio-culturels: expressions de la langue française.
Stratégies didactiques: a) méthodes: le test

1. Regardez l'image et disez COMBIEN D'ANIMAUX EST-CE QUE TU VOIS DANS CETTE IMAGE ?
Nommez-les.
2.

5x0.20=1p

Regardez la vidéo et retrouve les animaux. Ensuite coche la case VRAI ou FAUX.
a.

Le chien n'est pas joueur.

b.

Le chien est grand.

c.

Il s'attache à son propriétaire.

d. Il n'est pas actif.
3.

4x0,25=1p

Complète avec les mots suivants : LE CHIEN, LA TORTUE, LE CHAT, LE PERROQUET, LE POISSON
ROUGE, L'OISEAU, LE HAMSTER :

4.

a.

Le…………………est le meilleur ami de l'homme.

b.

Le ……………..est très indépendant.

c.

Les………………..sont les animaux d'eau douce.

d.

La ……………….est très lente.

e.

Le………………..peut prononcer des mots.

f.

L'……………………de ma grand-mère est un canari.

Es-tu d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes :
a.

C'est bien d'avoir des animaux de compagnie.

b.

Je dois adopter un petit chien.

c.

Je préfère les animaux en liberté.
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d.

Je dois faire du sport.

e. Je dois avoir un chien et un chat à la maison.

5x0,50=2,50p

5. Après le modèle : 1. Tu as un chien à la maison ?, 2. As-tu un chien à la maison ?, 3. Est-ce que tu as un chien à
la maison ?
a.

Elle a un chien pékinois. (1)

b.

Tu as un chat persan. (2)

c.

Ils ont un perroquet. (3)

d.

Il est triste. (3)

e. Vous avez des poissons rouges. (2)

5x0,50=2,50p

221

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

Resurse educaționale destinate elevilor/ preșcolarilor
prof. Iancu Andra
Colegiul „Școala Națională de Gaz”, jud. Sibiu

Schule:

Lehrwerk:

Thema der Unterrichtseinheit:

Bibliografie:

Lehrer:

„Tangram. Deutsch

Modul 1

Bilder:

Lehrplanbereich: Sprache

als Fremdsprache.

Unterrichtsstunde: Hallo!

https://www.gograph.com/vec

und Kommunikation

Kursbuch”,

Wie geht`s?

tor-clip-art/goodbye.html;

Fach: Deutsch als

Ministerul Educației

Stundentypus: Festigung der

http://www.clipartpanda.com/

Fremdsprache (L3)

și Cercetării, Limba

erworbenen Kenntnisse

clipart_images/morgen-bild-

Klasse: a IX-a A

Germană - L3,

Feinziele: Die Schüler können

clipart-gratis-1627554;

Datum/ Uhrzeit:

Manual pentru clasa a

sich begrüßen und vorstellen

https://www.clipartmax.com/

IX-a, editura Hueber,

per Sie und per du; das

middle/m2i8i8Z5G6H7m2Z5_

2007.

Herkunftsland / den Wohnort

care-bears-clip-art-gute-nacht-

nennen; Zahlen von 1–100

ich-bin-m%C3%BCde/.

sagen; welche Sprache man

Hörtexte:

spricht; Adresse und

" Berliner Platz 1. Deutsch im

Telefonnummer angeben; W-

Alltag für Erwachsene. Lehr-

Fragen beantworten; Verben

und Arbeitsbuch1" von

im Präsens konjugieren und

Christiane Lemcke, Lutz

die Verbsposition im

Rohrmann, Theo Scherling,

Aussagesatz identifizieren.

Langenscheidt KG, 2002, S. 7/
Üb 1, 2.

ARBEITSBLATT
- „HALLO! WIE GEHT`S?” - Festigung der erworbenen Kenntnisse Fișă de lucru - „Hallo! Wie geht`s?”
- Consolidarea cunoștințelor 1. Ergänzen Sie die Begrüssungen:
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2. Ordnen Sie zu:
Alter, Wohnort, Herkunft, Familienname, Telefonnummer, Vorname

a. Anna = Vorname
b. 13 Jahre alt =
c. aus Rumänien =
d. in Mediasch =
e. Popescu =

2. Kreisen Sie die richtige Antwort ein:

1. Wie heißt du? ->

a. Ich bin fünf Jahre alt.

b. Ich komme aus Deutschland.

2. Woher kommen Sie? ->

a. Ich wohne in Sibiu.

3. Wo wohnst du? ->

a. Ich wohne in Mediasch.

c. Mein Name ist Paul.

b. Ich komme aus Kronstadt.
b. Ich heiße Anna.

c. Ich heiße Iris Weiß.
c. Ich bin vier Jahre

alt
4. Welche Sprachen sprichst du? -> a. Ich komme aus Ungarien.

b. Ich spreche Englisch und Deutsch

5. Wie alt sind Sie? ->

a. Mein Name ist Mimi Lila. b. Ich wohne in Dresden.

6. Wie geht es dir? ->

a. Ich bin vierzehn Jahre alt.

c. Ich bin vierundvierzig Jahre alt

b. Mir geht es ausgezeichnet.

c. Ich bin Otto.

3. Hören Sie und notieren Sie bitte die Handynummer.

a---------------------------b.---------------------------

4. Hören Sie die Dialoge und wählen Sie die richtige Antwort:

a. Wie heißen die Personen?
Dialog 1:

a. Jordan

b.Winter

c.Org

d.Sans

Dialog 2:

a. Jordan

b.Winter

c.Org

d.Sans

Dialog 2:

a. Jordan

b.Winter

c.Org

d.Sans

b. Woher kommen die Personen:
Winter kommt aus:

Org kommt aus:

a.Spanien

Sans kommt aus: a. Spanien

b. Korea

b. Estland

c. Schweden

c. Tschechien

a. Korea

Jordan kommt aus:

a. Korea

b. Estland

b. Spanien

c. Tschechien

c. Tschechien
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5. Lesen Sie den Text, bestimmen Sie ob die Sätze richtig (R) oder falsch (F) sind . Unterstreichen Sie die Verben

Hallo! Ich heiße Alexandra Jansen. Ich bin ein Mädchen. Ich bin sechzehn Jahre alt. Ich komme aus
Deutschland aber ich wohne in Mediasch. Medisch liegt in Rumänien. Ich bin Schülerin in der SNG-Schule. Ich mag
Tennis spielen und Bücher lesen.

a. Die Person ist ein Junge.
b. Das Mädchen heißt Alexandra.
c. Alexandra kommt aus Österreich.
d. Alexandra wohnt in Hermannstadt.
e. Medisch liegt in Rumänien.
f. Alexandra mag Bücher lesen und Tennis spielen.

6. Konjugieren Sie die fehlende Verbformen

sein

heißen

kommen

Ich bin

Ich

Ich komme

Du

Du heißt

Du

Er/ sie/es

Er/ sie /es

Er/sie/es kommt

Wir sind

Wir

Wir

Ihr

Ihr heißt

Ihr kommt

Sie/ sie

Sie/ sie heißen

Sie / sie

7. Schreiben Sie die Zahlen mit Ziffern/ Buchstaben:
15-

dreißig-

achtundzwanzig-

siebenundsiebzig –
48 –

91-

8.Ergänzen Sie den Steckbrief und schreiben Sie einen Text über sich selbst

Das bin ich...

STECKBRIEF
Vorname:
Familienname:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spitzname:
Herkunft:

-----------------------------------------------------------

Wohnort:

-----------------------------------------------------------

Alter:
Hobby:
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Test de evaluare
Prof. Mihalachi Anca Ionela
Școala Gimnazială „ Vasile Alecsandri “ Roman, Jud. Neamț

Subiectul I

40 puncte

Analizează cu atenție harta de mai jos şi precizează:
a.

numele peninsulelor marcate , pe hartă, cu numerele 1, 2 , 3 ,4 ;

b.

numele insulelor marcate, pe hartă , cu numerele 5, 6 , 7 , 8 ;

c.

numele golfului marcat , pe hartă , cu numărul 9 ;

d.

numele unităților de relief marcate , pe hartă , cu literele a, b , c, d , e ;

e.

numele mărior marcate, pe hartă , cu literele f și g ;

f.

litera cu care este marcat statul al cărui teritoriu ocupă Peninsula Scandinavă ;

g.

litera cu care este marcat statul care are ieșire la Marea Neagră ;

h.

numele unui vulcan din insula marcată , pe hartă , cu cifra 8 ;

i.

numele fluviului care traversează capitala statului marcat , pe hartă , cu litera C.

Sursă : https://s2.thingpic.com/images/fn/hDFyVoHvMw1LUgmMkFFeUS4F.png
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Subiectul II

15 puncte

Citește cu atenție enunțurile de mai jos și stabilește dacă sunt adevărate sau false. Dacă apreciezi că un enunț este
adevărat, scrie pe foaia de concurs litera A, iar dacă apreciezi că este fals, scrie litera F.
1.

Din platforma continentală a Mării Nodului se exploatează uraniu.

2.

Cea mai mare insulă din Europa este Marea Britanie.

3.

Țărmul cu fiorduri este specific Norvegiei.

4.

Italia este situată în Peninsula Scandinavă.

5.

Limba franceză face parte din grupa limbilor romanice.

Subiectul III

15 puncte

1.

Insulele Sicilia și Sardinia aparțin statului european______________________________________________

2.

Singura maimuță europeană se găsește în peninsula______________________________________________

3.

Cel mai mare lac ca suprafață din Europa estr lacul ______________________________________________

4.

Bazinul carbonifer Donețk se află în statul numit _______________________________________________

5.

Latitudinal Europa este situată în emisfera _____________________________________________________

Subiectul IV

20 puncte

Imaginile de mai jos, marcate cu literele A, B și C, prezintă regiuni rurale din trei state europene. Analizați aceste
imagini și scrieți, pe foaia de concurs răspunsurile la cerințele următoare:

1. Precizați numele statului prezentat în fiecare imagine, știind că:
a.

imaginea A prezintă o regiune rurală din statul vest-european care are ieșire la Marea Nordului , la Marea
Mânecii , Marea Irlandei și la Oceanul Atlantic ;

b.

imaginea B prezintă o regiune rurală din statul sud-european în care a apărut teatrul;

c.

imaginea C prezintă o regiune rurală din statul central-european care are ieșire la Marea Nordului și Marea
Baltică .

2. Precizați :
a.

tipul de așezare rurală specifică statului marcat pe hartă litera B

b.

tipul de așezare rurală specifică statului marcat pe hartă cu litera C

Din oficiu se acordă 10 puncte.
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TEST PAPER -PRESENT SIMPLE
Rusu-Moruz Mirela
PALATUL COPIILOR BRAILA
1.

WRITE THE 3RD FORM OF THE VERBS ( add –s, -es)

a.

fix-

b. try-

g. eat-

c. wash-

h. swim-

d. go-

e. cry-

i. make-

f. watch-

j. cut-

2. CORRECT THE MISTAKES:

1.
2.
3.
4.
5.

She don’t like fish.
Does he plays tennis?
Ann go to school every day.
I eat always cheese in the morning.
Sally don’t work.

3. PUT THE WORDS IN THE CORRECT ORDER:
1.

late / is / she / sometimes
………………………………………………………………

2.

home / they / get / six o’clock / usually / at
…………………………………………………………………..

3.

my /I /face /every /morning /wash
……………………………………………………………..

4.

cook/ your/ does/ mother/ spaghetti ?
…………………………………………………………..

5.

homework/ the/ doesn’t / evening/ his / Brian /do /in
………………………………………………………………

4. PUT THE ADVERB IN THE RIGHT PLACE:
1.

Susan is late for school. (never)
……………………………………………………

2.

We go on holidays. (twice a year)
……………………………………………………….

3.

My father is very busy. (always)
……………………………………………………

4.

I drink tea. (every morning)
..

5.

…………………………………………. ……

Mary rides her motorbike to work. (sometimes)
…………………………………………………….

5. CHOOSE THE RIGHT OPTION:
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1. a) Jim never is at work.
b) Jim is at work never.
c) Never is Jim at work
d) Jim is never at work.
2. a) We have usually lunch at 12 o’clock.
b) We usually have lunch at 12 o’clock.
c) We have lunch at usually 12 o’clock.
d) We have lunch at 12 usually o’clock.
3. a) She travels always by train.
b) Always she travels by train.
c) She always travels by train
d) She travels by always train.
4. a) They go out sometimes in the evening.
b) They sometimes go out in the evening.
c) They go out in sometimes the evening.
d) They go sometimes out in the evening.
6.

CIRCLE THE CORRECT WORD:

. Bob and Sarah do / does not sleep a lot.
b. The princess do / does not kiss frogs.
c. Do /Does you listen to your parents?
d. I do / does not create problems.
e. Do / Does snails move fast?
f. Do / Does camels drink a lot of water?
g. James do / does not wash the dishes.
h. Do / does we count the money?
i. You do /does not close the door properly.
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7. COMPLETE THE QUESTIONS AND WRITE THE SHORT ANSWERS:
1.

……….. I ………….

(to do) my homework? Yes,

.

2.

…………. he ………….

(to look) in a dictionary? Yes,

.

3.

……… you

4.

…….. she ………..

(to go) on trips? Yes,

5.

……….. it ………….

(to stand) on 2 leg? No,

………..

(to read) magazines? No,
.
.

8. COMPLETE THE SENTENCES WITH THE PRESENT SIMPLEFORM OF THE VERBS :
1. I …………………..
2. I

(to drink) coffee with milk every morning.

………………… (to sing) and you

(to draw) every afternoon.

3. We ……………………. (to walk) the dog in the park every Saturday.
4. We …………………… (to cook) lunch and you …………………. (to prepare) dinner.
5. They……………………. (to sleep) in a tent every summer.
6. He ………………………. (to run) 2 kilometres every morning.
7. He ……………………… (to open) the shop and she………………. (to close) it.
8. She……………………. (to watch) her favourite show every night.
9. He ……………………..
10. It

(to wash) his car every month.

……………………. (to jump) on Annie every time she ……………….

in.
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FIȘA DE LUCRU CLASA a VI-a
Prof.Veneticu Florentina
Școala Gimnazială Vitănești
Județul Teleorman
1.

Citiţi textul şi decideţi dacă propoziţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F) :

„Era rege, stăpânea peste tot ce mişca, se târa sau zbura din ţinutul judecătorului Miller, inclusiv peste oameni.
Tatăl său Elmo, un imens Saint Bernard, fusese tovarăşul de nedespărţit al judecătorului, iar Buck preluase atribuţiile
părintelui său. Nu era la fel de mare, cântărea doar o sută patruzeci de livre, adică vreo şaptezeci de kilograme, pentru că
mama lui, Shep, fusese din rasa ciobănesc scoţian.
Totuşi o sută patruzeci de livre, la care se adăuga demnitatea provenită din respectul pe care il arătau toţi, îl făceau să
se comporte ca un rege. Timp de patru ani, trăise ca un aristocrat. Se născuse cu o anumită mândrie. Chiar
era puţin egoist, ca un boier de la ţară, din cauza singurătăţii în care vieţuia.”
,, Chemarea străbunilor” de Jack London
1.

Personajul principal din acest text este judecătorul Miller.

2.

Câinele Buck se simțea ca un rege la casa judecătorului Miller. A / F

3.

Tatăl lui Buck a fost un terrier.

4.

Chiar dacă nu avea dimensiunile tatălui său, Buck era un câine impozant. A / F

5.

Mama lui Buck, Shep a fost din rasa SaintBernard. A / F

6.

Câinele Buck nu se simțea deloc respectat la casa judecătorului. A / F

7.

Buck era trist din cauză faptului că timp de patru ani a fost neglijat de stăpânii lui. A / F

8.

Câinele Buck era mândru de descendența sa.

9.

Față de ceilați nu avea o atitudine egoistă. A / F

A/F

A/F

A/F

10. Buck semăna cu un boier de țară, stăpân peste domeniul său. A / F
2.

3.

Scrie sinonime contextuale pentru următoarele cuvinte:
se târa-………………………………

atribuţiile- ……………………………

imens- …………………………….

demnitatea- ……………………………

aristocrat- ………………………

egoist- ……………………………….

Scrie antonimele cuvintelor și alcătuieste propozitii cu ele:
imens- ……………………
……………………………………………………………………………………………….
mândrie -…………………
………………………………………………………………………………………………
egoist- ………………….
……………………………………………………………………………………

4.

Identifică în text, două cuvinte care conțin diftongi și un cuvânt aflat în hiat.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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TEMA
1. Călătorie în timp. Imaginează-ți că te afli în apropierea câinelui Buck, în Yukon, în nordul Canadei, la
sfârșitul secolului al XIX-lea. Scrie un text de 40-60 de cuvinte despre felul cum te-ai comporta, cum i-ai vorbi,
ce ai simți, cum l-ai îngriji.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
2.Realizează un cvintet despre câinele Buck. Scrie în primul cadran/ rând, numele, pe rândul al doilea două însușiri,
pe cel de-al treilea trei verbe, pe al patrulea rând, o propoziție din patru cuvinte în care să sintetizezi ideea textului, iar
pe ultimul rând, o concluzie.
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FORMULAR DE APLICAŢIE
Proiect Judetean „O melodie de arpi neterminată....”- editia a X-a
An scolar 2020-2021
Celmare Mirela
Școala Gimnazială
„Aviator Alexandru Șerbănescu Colonești”
A.INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:
Adresa completă
Nr. de telefon/fax
Site şi adresă poştă electronică
Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de
contact)
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr.
total de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect

Şcoala Gimnazială “Aviator Alexandru Şerbănescu” Coloneşti
Str.Principală nr.13,Coloneşti, Olt, cod 237080
0349524090
scoala.colonesti@yahoo.com
Mirela Celmare, prof. matematică,
e-mail:mirela.celmare@yahoo.com,nr.telefon 0746102915
15/5
20

B.INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : „O melodie de arpi neterminată....”
B.2. Precizaţi tipul activităţii principale din cadrul proiectului: expoziţie
B.3.Domeniul în care se încadrează proiectul: CULTURAL ARTISTIC
B4: Ediţia: .a X-a
B5: Număr participanţi la proiect: 50
B6: Bugetul proiectului:
Buget total
Buget solicitat MEN
150
C.REZUMATUL PROIECTULUI

Contribuţie proprie/alte surse
150

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 50 elevi, 15 cadre didactice
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: școlari si elevi din clasele I-VIII, profesori, reprezentanţi ai comunităţii locale.
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
Activitatea nr. 1: Formarea echipei de proiect;
Activitatea nr.2: Selecţia elevilor participanţi la proiectul „O melodie de arpi neterminată....” din şcolile partenere, de
către profesorii responsabili din fiecare școală.
Activitatea nr. 3:Atelier de lucru
a.Creaţie plastică clasică – PICTURA, DESEN (acuarelă, creion, ceracolor);
b.Creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje simple sau mixte (orice tehnică), felicitări, mici decoraţiuni;
Activitatea nr. 4: Realizarea expozitiei
Activitatea nr. 5: Eliberarea diplomelor pentru elevii premiaţi.
Descrierea activităţii principale: Fiecare profesor din școlile partenere va face o evaluare a creatiilor
plastice/tehnologice, iar cele mai bune lucrari se vor trimite la scoala organizatoare: Şcoala Gimnazială “Aviator
Alexandru Şerbănescu” Coloneşti pentru realizarea expozitiei.
Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă:
- cultivarea sentimentului de respect şi preţuire pentru valori;
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- stimularea expresivităţii şi potenţialului creativ al copilului;
- manifestarea în mod artistic a sentimentelor de preţuire şi respectfaţă de eroii neamului.
A. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)
-de a păstra şi a transmite copiilor creaţii deosebite dedicate aviatorilor de autori iiluştri din diferite domenii : literatură,
muzică, pictură etc.
D.2. Scopul proiectului;
-este acela de a ne apropia de tineri şi de copii, de a-i face să înţeleagă cât mai multe despre trecutul istoric..
-de a păstra şi a transmite copiilor creaţii deosebite dedicate eroilor aviatori,
-de a cinsti prin creaţiile lor eroii neamului,
-de a se raporta la aviatori ca la nişte modele de viaţă.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;
-dezvoltarea dragostei şi a respectului pentru eroii neamului şi pentru istoria României;
-cultivarea sentimentului de respect şi preţuire pentru valori;
-stimularea expresivităţii şi potenţialului creativ al copiilor;
-manifestarea în mod artistic a sentimentelor de dragoste şi respect faţă de aviaţie şi aviatori.
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:
- scolari si elevi din clasele I-VIII, profesorii acestora.
D.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
-scolari si elevi din clasele I-VIII; părinţi; profesori; reprezentanţi ai comunităţii locale
D.6. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni); octombrie 2020-mai 2021
D.7. Descrierea activităţilor
D.8. Diagrama Gantt a activităţilor:
Nr.
crt.

Obiectiv specific

Activitate

Formarea echipei de
proiect

Constituirea unei baze de date cu profesorii
participanţi la proiect

1.

2.

Selecţia elevilor
participanţi la proiectul „O
melodie de arpi
neterminată....”
Atelier de lucru

3.

4.

Realizarea expozitiei

5.

Eliberarea diplomelor
pentru elevii premiaţi

Luna
Responsabili
1 2 3 4 5 6 7

Incheiere acorduri de parteneriat
Alegerea profesorilor responsabili din
fiecare scoala care participa la proiect.
In fiecare scoala profesorul responsabil va
alege elevii care participa la proiect.
Transmiterea rezultatelor selectiei
organizatorului principal
Creaţie plastică clasică – PICTURA,
DESEN (acuarelă, creion, ceracolor)
Creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje
simple sau mixte (orice tehnică), felicitări,
mici decoraţiuni;
Selectia lucrarilor care vor fi trimise la
expozitie
Primirea lucrarilor care vor participa la
expozitie de la scolile partenere
Expunerea lucrărilor
Evaluarea lucrarilor expozitiei, scrierea
diplomelor si eliberarea acestora
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D.9. – Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului
1. PRIVIND ELEVII:- îmbunătăţirea tehnicilor de lucru la creatiile plastice; ilustrarea temelor prin tehnici variate;
dezvoltarea spiritului de echipă şi a capacităţilor de relaţionare. Participare a minim 50 de elevi.
2. PRIVIND CADRELE DIDACTICE: -familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului
pentru istoria patriei; abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educaţional care să motiveze
copilul în cadrul procesului instructiv –educativ. Profesori implicati in concurs minim 15.
3. PRIVIND PĂRINŢII ŞI ALŢI FACTORI EDUCAŢIONALI DIN COMUNITATE:-conştientizarea părinţilor
şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii privind necesitatea formării şi dezvoltării interesului pentru eroii
neamului şi istoria patriei; implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii; implicarea autorităţilor locale
şi a altor factori în vederea susţinerii financiare a proiectului.
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
• Respectarea termenelor de înscriere şi de trimitere a protocolului de colaborare;
• Realizarea materialelor pentru toate activităţile propuse în calendar şi transmiterea lor în timp util la şcoala iniţiatoare;
Standarde (minimale): Participarea a minimum 4 elevi de la fiecare din şcolile implicate;
Indicatori cantitativi: -minim 15 profesori şi 50 descolari si elevi din clasele I-VIII; membri ai comunităţii locale
dispuşi să se implice în realizarea proiectului:
Indicatori calitativi:-creşterea numărului de elevi participanţi la secţiunile proiectului; implicarea elevilor în
realizarea compozitiilor plastice; creşterea calităţii lucrărilor realizate, atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi în ceea ce
priveşte modul de expunere
Indicatori de participare:-îmbunătăţirea cadrului de colaborare între şcoli.
Lista nominală a participanţilor, sondaj de opinie.
Evaluarea produselor: fotografii, CD-uri; portofolii; diplome pentru elevi; diplome de participare pentru cadrele
didactice
D.11. Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului
Proiectul va putea fi continuat prin atragerea cât mai multor şcoli în realizarea de parteneriate la nivel judetean,
prin efortul financiar propriu al partenerilor şi/sau sponsorilor. Prezentul proiect urmează să se dezvolte în anii şcolari
următori: 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării proiectului
-ISJ Olt; în şcolile colaboratoare prin prezentarea activităţilor desfăşurate în cadrul comisiilor metodice; CD-uri
cu aspecte din activităţile desfăşurate; publicarea în revista Școlii Gimnaziale “Aviator Alexandru Şerbănescu” Coloneşti
”Zbor spre nemurire”.
D.13. Parteneri implicaţi în proiect/descrierea parteneriatului:
-Şcoala Gimnazială “Aviator Alexandru Şerbănescu” Coloneşti, Școala Gimnazială „Nicolae Coculescu”
Scorniceşti, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popescu” Mărgineni-Slobozia, Şcoala Gimnazială Bărăştii de Vede, Şcoala
Gimnazială Tătuleşti, Şcoala Gimnazială Optaşi, Şcoala Gimnazială Bircii, Şcoala Gimnazială „Florian Diţuleasa”
Vităneşti, Școala Gimnazială „Neda Marinescu” Grădinile, Școala Gimnazială Topana.
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OLIMPIADA DE LIMBĂ FRANCEZĂ
CLASA a VIII-a, L2
Prof. dr. Laura Pătru
Şcoala Gimnazială « Vintilă Brătianu » Ştefăneşti, Argeş
Lisez attentivement le document ci–dessous:
De: antigone.degou@gmail.com
A: michelle06@gmail.com
Objet: Invitation de vacances
Coucou Michelle!
Je t’écris pour t’inviter à passer un été inoubliable dans ma ville, Nauplie, une petite ville pittoresque du
Péloponnèse. Il y a beaucoup de choses qu’on pourrait faire! Tout d’abord on visitera la forteresse de «Palamidi», et
pourquoi ne pas monter les escaliers extérieurs pour admirer une vue splendide sur Nauplie! Puis on se promènera dans
les rues pavées de la vieille ville et on passera par l’église de St. Spyridon, le bâtiment de la première École Militaire de
Grèce et la bibliothèque «Palamidis», pour arriver à la place Syntagmatos et s’asseoir à un des cafés de la place qui ont
vue sur la vieille horloge de la ville. On continuera avec une visite au musée archéologique ou au musée folklorique et
puis le port de Nauplie est tout près pour prendre le bateau jusqu’à la forteresse «Bourtzi » qui se trouve sur une île au
milieu du golfe d’Argolida. Si on veut faire de la natation, la plage d’«Arvanitia» n’est pas loin. On doit prendre la rue
piétonne sous les rochers d’«Akronafplia » pour y arriver!
Je t’attends !
Bises,
Antigone
(http://www.bonjourdefrance.com/exercices/nauplie-vous-invite-.html)

I.

Compréhension / 30p

A. Vrai/Faux. Cochez (x) la case correspondante ! / 10p
Vrai
1.
2.
3.
4.

On doit prendre le bateau pour aller à «Bourtzi »
Nauplie est un village pittoresque du Péloponnèse
La plage d’ « Arvanitia » est loin de la ville
L’église de St. Spyridon se trouve dans la vieille ville.

B. Complétez avec les mots correspondants du texte: /10p
1. Pour arriver à la plage d’«Arvanitia» on doit prendre …………………………………
2. Le pays où habite Antigone est …………………………………………………………
3. Les deux musées à visiter à Nauplie sont ……………………………………………….
4. «Palamidis» est …………………………………………………………………………

C. Répondez aux questions suivantes: /10p
1.

Où est invitée Michelle pendant les vacances d’été ?

2.

Quels monuments se trouvent dans la vieille ville de Nauplie ?

3.

Comment est-ce qu’on peut arriver à la plage d’«Arvanitia», pour faire de la natation ?
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4.

Comment est-ce qu’on peut admirer une vue splendide sur Nauplie ?

II. Vocabulaire et grammaire /20 p
1.

Donnez l’antonyme du mot loin et utilisez-le dans un énoncé. /2p

2.

Identifiez le pronom relatif de la construction prendre le bateau jusqu’à la forteresse «Bourtzi » qui se trouve

sur une île au milieu du golfe d’Argolida et utilisez-le dans une phrase à votre choix. /3p
Mettez les verbes soulignés à l’imparfait, au futur simple et au futur proche : /15p

3.
a.

Ils habitent une ville pittoresque du Péloponnèse.

b.

J’y vois des monuments impressionnants.

c.

Nous allons en vacances chez nos cousins, à l’étranger.

d.

Vous pouvez vous faire beaucoup d’amis pendant les vacances d’été.

e.

Tu es en visite chez ton amie, Antigone.

III. Expression écrite /50 p
Vous vous appelez Michelle et vous avez reçu le courriel ci-dessus de votre amie Antigone qui vous invite à
passer vos vacances d’été dans la ville de Nauplie. Rédigez une réponse à ce courriel en parlant des activités que vous
aimeriez y dérouler pendant les vacances ! (130-150 mots).
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

I.
A.

Compréhension / 30p

Vrai/Faux. Cochez (x) la case correspondante ! / 4 x 2,5p = 10p
1 – vrai ; 2 – faux ; 3 – faux ; 4 – vrai.

B. Complétez avec les mots correspondants du texte: / 4 x 2,5p = 10p
1. la rue piétonne sous les rochers d’«Akronafplia»
2. le Péloponnèse
3. le musée archéologique et le musée folklorique
4. une bibliothèque

C. Répondez aux questions suivantes: /4 x 2,5p = 10p
1.

Pendant les vacances d’été Michelle est invitée au Péloponnèse.

2.

Dans la vieille ville de Nauplie on trouve la forteresse de «Palamidi», l’église de St. Spyridon, le bâtiment de la
première École Militaire de Grèce et la bibliothèque «Palamidis».

3.

Pour arriver à la plage d’«Arvanitia» on doit prendre la rue piétonne sous les rochers d’«Akronafplia».

4.

Pour admirer une vue splendide sur Nauplie on doit monter les escaliers extérieurs de la forteresse de «Palamidi».
II. Vocabulaire et grammaire /20 p

1.

loin ≠ près /1p

; utilisation correcte dans un énoncé /1p

2.

qui /1p

; utilisation correcte dans un énoncé /2p

3.

a. habitaient /1p ; habiteront /1p ; vont habiter /1p
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b.

voyais /1p ; verrai /1p ; vais voir /1p

c.

allions /1p ; irons /1p ; allons aller /1p

d.

pouviez /1p ; pourrez /1p ; allez pouvoir /1p

e.

étais /1p ; seras /1p ; vas être /1p

III. Expression écrite /50 p
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 10p
Capacitatea de a relata / 15p
Corectitudinea morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale, fraza complexă) şi corectitudine
lexicală şi ortografie lexicală / 5p
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 10p
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FIȘĂ NUCLEUL
clasa IX
Prof. FRĂȚILĂ MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂRPINIȘ
com CRASNA, jud. GORJ
1.

Completați schema de mai jos, folosindu-vă de banca de cuvinte.

BANCĂ DE CUVINTE: periferie, membrane nuclear, nucleoli, cromatina, cariolimfa, central, fragment AND, nucleosom,
miez proteic, ribozomi.
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2.

Completați schema de mai jos, folosiți banca de cuvinte:

BANCA DE CUVINTE: cromozom, cromatina, cromatide, centrozom.
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Fișă de evaluare sumativă - Grupa mică
Educarea limbajul

PROFESOR VERBA ILDIKO
GRĂDINIŢA P. P. NR. 2 LUGOJ
1. Colorează personajul care apare în povestea ,,Mănușa” .

2. Încercuiește cu albastru jocul de iarnă preferat .

3. Încercuiește cu roșu pe cel care aduce cadouri de Crăciun .
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FIȘĂ DE LUCRU- clasa a VI –a
Prof. Mureșan Ana Dana
Nume elev.............................................................................
1. Completați ciorchinele cu informația corespunzătoare:

Aspecte geografice
(relief, climă,
vegetație……………….

Denumiri/Împărțire (cele 3
provincii)……………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

…………………………
……………………..……
…………………………
…………………………

Orașe
importante

Aspecte privind viața
socială (locuințe,
ocupații)

……………………
……………………
……………………
……………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Evenimente legate de
patimile și învierea
Domnului………………
…………………………
…………………………
…………………………

Evenimente legate de
nașterea și copilăria
Domnului Iisus Hristos
……………………………
……………………………
……………………………
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,,Să scriem corect ortogramele”
Şcoala Gimnazială nr.1 Băneasa
Învățător: Covrig Rodica

1. Alcătuiţi enunţuri cu următoarele grupuri de cuvinte: ( oral )
n-ai timp , n-am fost , n-ai citit , n-ai spus , n-aţi aflat

2. Transformaţi după model şi completaţi corect: ( la tablă )

Eu am mure.

Eu nu am mure .

Eu n-am mure.

Tu ai mere

---------------------------------

El / ea are prune.

---------------------------------

Noi avem pere.

---------------------------------

---------------------------------

Voi aveţi vişine.

---------------------------------

--------------------------------

Ei / ele au caise.

---------------------------------

-----------------------------------------------------------------

--------------------------------

3. Completați propozițiile cu unul dintre cuvintele dintre paranteze : ( individual )

Alina cântă frumos la……( n-ai / nai ) .
Aș dori să cumpăr un ……( c-aș / caș ) .
De ce ………..mâncat tot din farfurie , Andrei ? ……( n-ai / nai ) .
Părinții ……..ar dori ………. cumpere o bicicletă. ……( să-i / săi ) .

4. Alcătuiți mini-dialoguri folosind ortogramele n-ai , n-am , săi , să-i , n-au etc. în care să adresați o întrebare și
să răspundeți negativ la aceasta. ( în perechi )
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Secțiunea : Limba Franceză
Exemple de subiecte pentru examene
Subiecte PROBA ORALĂ – Admitere Liceu Bilingv Francez - Clasa a IX-a
POPA MIRELA ALINA,
COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI, JUD. ALBA
BILET NR. ……………
Lisez le texte:

Bonjour!
Je m'appelle Charlotte Copé. J'ai quatorze ans. J'habite à Lyon, France. J'ai une grande famille.
Mon père s'appelle Marc. Il a quarante-cinq ans. Il est architecte. Ma mère s'appelle Claire. Elle a
quarante-six ans. Elle est professeur d'anglais. J'ai un frère. Il s'appelle Julien. Julien a seize ans. J'ai aussi
deux soeurs. Michèle a douze ans et Onélia a neuf ans. Mon chien s'appelle Azor. Azor a trois ans. Il est
noir et blanc. Il adore jouer au parc.
Ma meilleure amie s'appelle Annie. Elle est de Londres! Elle a quinze ans. Moi, j'adore écouter de la
musique rock, danser et jouer au tennis. Et toi? Qu'est-ce que tu aimes faire?
Écris-moi vite!
À bientôt!
Charlotte,
Mon adresse est:
97, allée d'Italie
69364 LYON
FRANCE

(Source: http://www.lepointdufle.net)
Répondez aux questions :
1.

Où habite Charlotte?

2.

Quelle est la profession de sa mère ?

3.

Qu’est-ce que Charlotte adore faire?

4.

Décris ta famille?
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BILET NR. ……………
Lisez le texte:

Maison à vendre
Jolie maison rénovée à vendre. Située à Péronne, un petit village pittoresque, près de SaintQuentin. À une heure et quart au nord de Paris. Cette maison confortable se trouve° dans une rue
tranquille et sympathique.
Intérieur: Il y a une grande cuisine aménagée avec réfrigérateur et cuisinière à gaz. La cuisine
est peinte en bleu et jaune. La jolie salle à manger est à côté. Elle est peinte en bleu et elle a trois
grandes fenêtres qui donnent sur° la terrasse. Le salon, peint en bleu, a une jolie cheminée de
pierre. Les toilettes et les placards sont dans le couloir. La salle de bains rénovée a une machine
à laver et un sèche-linge. En haut, il y a trois chambres avec placards. La première chambre est
peinte en jaune et vert. La deuxième chambre est peinte en rose et blanc. La troisième chambre,
la plus grande, est peinte en bleu et vert. Les deux fenêtres de la chambre donnent sur le jardin.
Les toilettes sont dans le couloir.
Extérieur: Il y a un garage à droite de la maison. Le grand jardin devant la maison a beaucoup
de fleurs (tulipes et jonquilles au printemps, roses en été). Il y a deux grands arbres devant la
maison. La terrasse est derrière, protégée par des arbres.
Surface habitable 250 m2. Terrain: 800 m2.Prix de vente: 96.000 euros.

Tél. 03.22.76.45.06

(Source: http://www.lepointdufle.net)
Répondez aux questions :
1.
Où se trouve la maison?
2.
Quel type de fleur est-ce qu'il y a dans le jardin en été?
3.
De quelle couleur est la cuisine?
4.
Décris ta maison/ton appartement?
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BILET NR. …………
Lisez le texte:

Tamaris les Bains, le 15 septembre 2012
Chers amis,
Je vous écris cette lettre de France où je passe trois semaines de vacances.
Il fait un temps magnifique. La plage
est très près de mon hôtel, à seulement cinq minutes à pied.
Je vais me baigner tous les matins, c'est le rêve! Le midi, en général, je déjeune dans un petit restaurant. J'aime bien
la cuisine locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes. Après le déjeuner, je prends un
café à la terrasse d'un petit bar. Je connais maintenant le patron. Il aime bien bavarder avec les clients... Je fais des
progrès en français. Demain, je pars à la campagne en bicyclette avec des amis autrichiens et nous allons faire un
pique-nique. Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici.
Je vous embrasse,
Anne
Cette lettre est envoyée à l'adresse suivante:
John & Mary Dalton
225 Stinchcomb Drive #6 Columbus,
Ohio 43202 U.S.A.

(Source: http://www.lepointdufle.net)
Répondez aux questions :
1.

Combien de semaines reste Anne en vacances en France?

2.

Qu’est-ce qu’Anne mange beaucoup au restaurant?

3.

Pourquoi Anne doit finir la lettre?

4.

Aimes-tu les vacances?
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Fișă de lucru, clasa a VIII-a
Manea Roxana-Maria
Scoala Gimnaziala "Nicolae Crevedia"
Crevedia Mare, Giurgiu
1.

Dacă 6 𝑘𝑔 de pere și 4 𝑘𝑔 de mere costă cât 4 𝑘𝑔 de grapefruit, iar 3 𝑘𝑔 de pere și
2 𝑘𝑔 de mere costă 18 𝑙𝑒𝑖, atunci:

a)

Este posibil ca prețul unui kilogram de grapefruit să coste 9 𝑙𝑒𝑖? Justificați răspunsul!

b) Câți lei vor costa, în total, 9 𝑘𝑔 de mere și 6 𝑘𝑔 de pere?

2.

Se știe că 2𝑥 + 5𝑦 = 64 și 𝑥 + 4𝑧 = 22, unde 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝜖 ℝ.

a)

Aflați rezultatul calculului, 3𝑥 + 10𝑦 − 4𝑧

b) Pentru ce valori ale lui 𝑧 numărul 𝑦 este natural?

3.
a)

Se consideră expresia: 𝐸(𝑥) = (

4𝑥−3
16𝑥 2 −8𝑥−3

+

𝑥 2 +2𝑥
4𝑥+1

1 3

) ∙ (𝑥 + 1)−2 , 𝑥 ∈ ℝ − {−1, − , }
4 4

2

Arătați că 16𝑥 − 8𝑥 − 3 = (4𝑥 − 3)(4𝑥 + 1), 𝑥 ∈ ℝ

b) Determinați 𝑛 ∈ ℚ∗ , pentru care 𝐸(𝑛) ∈ ℤ.

4.

Se consideră funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = √3𝑥 − 3√3.

a)

Aflați valoarea produsului, 𝑃 = 𝑓(1) ∙ 𝑓(2) ∙ … .∙ 𝑓(2020)

b) Determinați măsura unghiului format de graficul funcției 𝑓 cu axa absciselor.

5.

Se consideră funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 5.

a)

Determinați numărul real 𝑎 știind că punctul 𝐴(6; −𝑎) aparține graficului funcției 𝑓

b) Aflați aria triunghiului format de graficul funcției cu axele de coordonate.
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LUCRARE SCRISĂ LA BIOLOGIE
SEMESTRUL I
CLASA A XII-A
BARBU NICOLAE HORIA
COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI
Subiectul I

3

puncte
A. Completați spațiile libere cu noțiunile corespunzătoare:

0,4p

Pielea, ...................................... si ................................................ sunt organe de simț.
B. Numiți cele două tipuri de substanță din sistemul nervos central. Asociați fiecărui tip numit o caracteristică
specifică.

0,6p

C. Alegeți răspunsul corect. Este corectă o singură variantă.
1.

Este o afecțiune a sistemului nervos:
a)

2.

1p

meningita

b) nefrita

c) hepatita

d) enterocolita

Rodopsina:
a) este responsabilă pentru vederea nocturnă;
b) se găseste în celulele cu conuri
c) este responsabilă pentru vederea diurnă
d) se găsește în pata oarbă

3.

Mușchi al gâtului este:
a) bicepsul
b) tricepsul
c) deltoidul
d) sternocleidomastoidianul

4.

Creșterea oaselor în lungime este stimulată de:
a) STH

5.

b) ADH

c) ACTH

d) TSH

Mixedemul este cauzat de:
a) hiposecreția de STH
b) hipotiroidism la adult
c) hipertiroidism la adult
d) hipersecreția de STH

D. Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi în dreptul cifrei
corespunzătoare afirmaţiei litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi în dreptul cifrei
corespunzătoare afirmaţiei litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.
1p
1. Receptorul transformă energia stimulului în impulsuri nervoase.
2. Prin denaturare se formează legăturile de H între nucleotidele complementare ale ADN-ului.
3. Tiroida este o glandă mixtă, localizată în partea anterioară a gâtului.
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Subiectul al II-lea

3

puncte
A. Materialul genetic este reprezentat de acizii nucleici.
a) stabiliți două asemănări și două deosebiri între ADN și ARN.

1p

b) definiți codul genetic și explicate caracteristicile acestuia.

1p

c) o moleculă de de ADN bicatenar are 6000 de nucleotide ce intră în structura exonilor. și 1000 de nucleotide ce intră în
alcătuirea intronilor. Stabiliți:
- numărul de nucleotide cu citozină, știind că 900 sunt cu timină

0,2p

- numărul de nucleotide din ARN mesager precursor

0,2p

- numărul de AA codificați în urma transcrierii secvenței în ADN

0,2p

c) Completați problema de la punctul b) cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe care ați propus-o.
0,4p

Subiectul al III-lea

3 puncte

1. Glanda hipofiză este numită și creierul endocrină.
a) precizați un hormon glandulotrop și acțiunea acestuia

0,4p

b) denumiți bolile produse de hipo- și hipersecreția de ADH și prezentați câte o caracteristică a fiecărei boli.
0,4p
c) construiți două anunuri afirmative utilizând limbajul științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informații referitoare la
următoarele conținuturi:

0,8p

- nanism hipofizar
- acromegalie
2. Digestia este una dintre funcțiile fundamentale ale organismului uman, realizată de sistemul digestiv.
a) Enumerați componentele intestinului subțire.

0,4p

b) Alcătuiți un minieseu intitulat “Digestia gastrică”, folosind informația științifică adecvată. În acest scop, respectați
următoarele etape:
- enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme

0,4p

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim 3-4 fraze, folosind corect și în corelație
noțiunile învățate.

0,6p

248

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

Fișă de lucru
Înmulțirea când unul din factori este 2
Giura Ioana-Clara
Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu-Alba-Iulia
1.

Calculează!
2x3=
2x0=
7x2=
2x6=
9x2=
2x5=
2x9=
2x8=
2 x 1 x2 =
2x3x2=
2x2x2=
2x1x4=

2.

3.

Completează spațiile libere!
2 x ..... = 2

..... x 2 = 4

3 x ..... = 6

...... x 2 = 8

Află:
a.

Numerele cu 2 mai mari decât 7 , 9 , 10.

b.

Numerele de două ori mai mari decât 5 , 9 , 3.

c.

Dublul numerelor 2 , 4 , 8.

d.

Îndoitul numerelor 7 , 6 , 1.

4.

La suma numerelor 81 și 26 adaugă dublul numărului 7.

5.

La produsul numerelor 5 și 2 adaugă diferența numerelor 38 și 16.

6.

Într-un coș sunt 8 mere și de două ori mai multe pere.
Câte fructe sunt în total?

7.

Alina are 7 portocale, Ioana are de 2 ori mai multe iar Mihai are cât cele două fete la un loc. Câte portocale au
împreună?

8.

Mama cumpără din piață 2 kg roșii și 7 kg de cartofi. Câți lei plătește dacă 1kg de roșii costă 4 lei iar unul de
cartofi costă 2 lei?

9.

Ionela cumpără 2 cărți și 6 creioane. Un creion costă 2 lei iar o carte costă 9 lei. Câți lei a cheltuit?

249

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

FINAL TEST - CONDITIONALS- LEVEL:
UPPER INTERMEDIATE B2/ ADVANCED C1
ANA PUSCAS
LICEUL TEORETIC ,,JOSEPH HALTRICH''
SIGHISOARA- JUD. MURES
I. Put the verbs in brackets into the correct form:
1.

It (be)................................................ better if you had waited.

2.

If I (be)........................................... you, I would go home immediately.

3.

I (answer) ..........................................your question if I can.

4.

He (tell) ..............................................you if you had asked him.

5.

If you (not drive) .....................................carefully, you would have an accident.

6.

Unless the child is good, he (not get)................................... a bar of chocolate.

7.

He would be at the airport in time if he (leave).............................. now.

8.

If I (see)....................................... him, I would have spoken to him.

9.

Unless he had written a letter to me, I (not
answer).................................................................... it.

10. You (be)..................................................... sick if you ate so much.
11. What would you do if he (resign)…………………… tomorrow ?
12. I’ll do it if he (ask)…………………………………… me.
13. I wouldn’t have been so upset if Judy (write)…………………… to me earlier.
14. I (not look after)…………………….. the bags unless you carry the children.
15. Unless it (rain)…………………….., we’ll go out.
16. I (show)………………………… you how to do it if I knew myself.
17. I should have come yesterday if I (have)………………………. nothing to do.
18. It would have broken unless you (catch) …………………………it.
19. If I had known you were in hospital, I (visit) ……………………………you.
20. I (repair)………………………… the roof if I had had a long ladder.
II. Rewrite the sentences, so that the meaning stays the same, using the beginning:
1. They don’t drink coffee because they don’t like it.
If...................................................................................................................... ..
2. Tom didn’t visit me because he didn’t know my address.
If....................................................................................................................
3. If he phones later, tell him the truth.
Should............................................................................................................
4. I will come tomorrow if the weather is fine.
Unless..............................................................................................................
5. She didn’t break the vase because she was careful.
If....................................................................................................................

250

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

6. He broke into a house. He is in prison now.
If................................................................................................................... ..
7. I studied hard. I am playing the piano well now.
If................................................................................................................
8. They didn’t buy that car because they didn’t like it.
If........................................................................................................................
9. Write a letter to him if he gives you his address.
Should……………………………………………………………………….
10. She doesn’t drive because she doesn’t have a driving licence.
If …………………………………………………………………………
11. He will phone tomorrow if he isn’t too busy.
Unless.............................................................................................................
12. They didn’t catch the bus because they didn’t hurry.
If.....................................................................................................................
13. He committed a crime. He is arrested now.
If.....................................................................................................................
14. I arrived early home. I am doing my homework now.
If................................................................................................................

III. Put the verbs in brackets into the correct form:
1.

I (call)..........................later today if I (have) ..............................some free time.

2.

The children (not eat)................................the whole cake yesterday if their mother (be).....................at
home.

3.

If my neighbours (not be).................................now, we (not be able ).................................to start the
meeting.

4.

What (you do) ..............................last week if your friends (not come) .........................on time?

5.

Unless the weather ( be) .........................fine tomorrow, we (not have) .......................the picnic.

6.

(call) .......................me if you (need) ....................any help next week.

7.

(I be)..................................more careful yesterday, they (not notice) ................................the mistake.

8.

(she tell) .........................................you the truth last week if she (not be stopped)..........................?

9.

The student (not fail ) .......................the exam next month if he (work).........................really hard.

10. I (never take) .......................the exam last year if I (not study) .............................so much.
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La journée de Julie
Prof. Porojan Nicoleta Loredana
Școala Gimnazială “Buică Ionescu”-Glodeni
I.

Associe les images aux phrases:

b.

a.

c.

1. Elle a cours de guitare. ............

3. Elle se brosse les dents. ..........

2. Elle fait ses devoirs. ...............

4. Elle joue avec son chien. .........

II.

d.

Regarde la vidéo et coche Vrai ou Faux:
https://www.youtube.com/watch?v=4-87RPFyltc&feature=youtu.be

Les phrases

Vrai

Faux

Julie se réveille tôt.
Elle va à l'école en bus
Julie a cours jusqu’à 13 h.
Elle a cours de karaté
Julie a un chat.
Alice se couche tard.

III.

Choisis la forme correcte:

prend le petit-déjeuner, s’habille, se réveille

Le samedi, Julie.................................... à 9h. Elle prend sa douche et ............................................ dans sa chambre.
Elle ..........................................avec ses parents et sa soeur Élise. Après le petit-déjeuner, Julie, Élise et Daniel vont dans
le parc pour faire du roller.

IV.

Décris l’après-midi de Julie en utilisant: jouer au tennis, lire des BD, prendre un goûter, regarder un film
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OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
Etapa judeţeană / Buzău
4.03.2017
CLASA a XI-a
PROBA PRACTICĂ
Prof. VOINEA RALUCA RODICA
o Timpul de lucru este de 1 oră. Toate subiectele sunt obligatorii.
o Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I

36 puncte

Imaginile de mai jos prezintă 2 tipuri de hazarduri naturale care se produc în județul Buzău.
Fig.1

Fig.2

a)Pentru fig.1 precizați:
1.Denumirea hazardului și categoria (procesul) în care este încadrat.
2.Trei efecte negative ale hazardului pentru mediu și pentru societatea omenească.
3.Numele unei unități de relief din județul Buzău care se confruntă cu un astfel de hazard.
b)Pentru fig.2 precizați:
1.Denumirea hazardului și a unei unități de relief din județul Buzău unde se produce acesta.
2.Două cauze naturale care conduc la producerea acestui hazard.
3.Doua măsuri de prevenire sau de stopare a hazardului.
SUBIECTUL II

(34 puncte)

Identificați plantele din imaginile de mai jos și precizați pentru fiecare in parte:
Fig. A

Fig. B

1.denumirea corectă

253

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

2.tipul de mediu geografic în care se dezvoltă aceste plante
3.numele unităților de relief din județul Buzău în care se întâlnesc aceste specii de plante
4.caracterizați mediul geografic in care se dezvoltă planta din figura A, precizând: patru caracteristici climatice, trei
specii de vegetație, trei specii de faună și un tip de sol.
SUBIECTUL III

(20 puncte)

Identificați pe harta județului Buzău rezervațiile naturale marcate cu cifre de la 1 la 8. Redactați patru
norme de comportament pentru turiști într-o arie naturală ocrotită.

5 6 7

3
8
4
2
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BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
SUBIECTUL I (36 puncte)
a) Pentru fig.1 se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1.Seceta – 3p;

Hazard climatic 3p

2.Se acordă 9 p ( 3x3p=9p ) pentru precizarea corectă a trei efecte negative ale secetei pentru mediu și pentru societatea
omenească.
3.Se acordă 3 p pentru precizarea corectă a unei unități de relief din județul Buzău care se confruntă cu fenomenul de
secetă
b)Pentru fig.1 se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. Prăbușirile – 3p, o unitate de relief-3p
2. Se acordă 6 puncte (3x 2p=6p) pentru precizarea corectă a două cauze cauze naturale care conduc la producerea
prăbușirilor
3. Se acordă 6 puncte (3x 2p=6p) pentru precizarea corectă a două măsuri de prevenire a prăbușirilor.
SUBIECTUL II (34 puncte)
1.Se acordă cate 2 p pentru identificarea corectă a fiecarei specii de plante ( 2x2p=4p)
2. Se acordă cate 2 p pentru precizarea corectă a tipului de mediu geografic în care se dezvoltă fiecare plantă( 2x2p=4p)
3. Se acorda cate 2 p pentru precizarea corectă a numelui unităților de relief din județul Buzău în care se întâlnesc aceste
specii de plante ( 2x2p=4p)
4. Se acordă 22 puncte astfel:
- patru caracteristici climatice- 4x2p=8p
-trei specii de vegetatie-3x2p=6p
-trei specii de fauna-3x2p=6
-un tip de sol-2p
Ex. Mediul pădurilor de conifere/ taiga. Climatul rece de iarnă, cu geruri puternice ș i zăpezi de lungă durată
alternează cu veri relativ calde, mai scurte, ale căror temperaturi variază între 12-20 °C. Temperatura medie a lunii celei
mai reci coboară sunt -40°C. Îngheț ul este posibil și în sezonul cald. Speciile vegetale dominante sunt: molidul
european, molidul finlandez, molidul siberian, pinul european, pinul laponic, bradul siberian, bradul alb în amestec cu
foioase (mesteacăn). În acest tip de mediu apar frecvent mamifere, cum ar fi: elanul siberian, renul de pădure, căprioara,
ursul brun, jderul. Soluri puternic podzolite, acide și slab fertile.
Subiectul III (20 puncte):
- se acordă câte 2 puncte pentru fiecare arie protejată denumită corect ( 8x2p= 16p )
1.Balta Albă
2.Blocurile de calcar de la Bădila
3.Chihlimbarul de Colți
4.Dealul cu Lilieci-Cernătești
5.Focul viu-Lopătari
6.Platoul Meledic
7.Piatra albă « La Grunj »-Mânzălești
8.Vulcanii Noroioși
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- se acordă câte 4 puncte pentru redactarea a patru norme de comportament pentru turiști într-o arie naturală ocrotită. (
4x1p=4p)
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total General: 90 puncte + 10 puncte din oficiu = 100 puncte
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Test de evaluare
Prof. GEORGIU MĂDĂLINA-MARIA

Subiectul I
Completează, pe foaia de testare, spaţiile punctate pentru a obţine propoziţii adevărate:

1. Succesorul numărului 345 213 411 este egal cu.................. .
2. Cel mai mare număr impar de trei cifre distincte este egal cu ................................ .
3. Suma numerelor 257 si 828 este egală cu ............................. .
4. Aproximarea prin lipsă la ordinul sutelor a numărului 123 456 este egală cu .................. .
5. Jumătate din dublul lui 330 este egală cu .................... .
6. Produsul numerelor 142, 10 si 2 este egal cu .................... .
7. În două ore şi jumătate sunt ....................... de minute.
8. Câtul numerelor 3 456 şi 9 este egal cu .......................... .
Subiectul II
Scrie rezolvările complete:
1. Calculează:

a) 22 + 31 + 49 + 78;
b) 600 – 18 : 3 ·60;
c) 5 · 5 + 8 · [108 – 100 : ( 9 - 4 )] - 4.
2. Împărţind un număr la 9, obţinem câtul 31 şi restul mai mare decat 7. Află numărul.
3. Andrei se gândeşte la un număr care va fi egal cu numărul 14 600, dacă va fi rotunjit la sute. Află care este cel mai mic
număr la care se putea gândi Andrei.
4. Suma a trei numere naturale este egală cu 3 258. Primul număr este de două ori mai mare decât al doilea. Ştiind că al
treilea număr este mai mare cu 24 decât triplul celui de-al doilea număr, aflaţi cele trei numere.
Timp de lucru: 50 de minute
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EXEMPLE DE SUBIECTE PENTRU EXAMENE, CONCURSURI LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ
Aneta Chiriac, profesor de educaţie fizică,
grad didactic superior, Chişinău, R.Moldova

1. Numiţi exerciţiile cu caracter aplicativ:__________________________________________
Răspuns: mers, alergări, sărituri, escaladări, căţărări, tracţiuni, târîri.
2. Scrieţi 5 varietăţi de mers ca exerciţii cu caracter aplicativ: _________________________
Răspuns: mers obişnuit, pe călcîi în ritm lent şi rapid, înainte și înapoi; cu pas de manevră, de front, cu pas accentuat pe
dreptul, pe stângul, succesiv; cu paşi neaccentuaţi, cu ridicarea genunchilor; cu diverse poziţii ale braţelor, peste obstacole,
cu obiecte şi greutăţi, mers sportiv.
3. Scrieţi 5 varietăţi de alergări ca exerciţii cu caracter aplicativ: ______________________
Răspuns: alergări obişnuite, cu balansarea picioarelor, cu ridicarea genunchilor, cu pas saltat, cu pas alăturat, cu săritură,
cu spatele înainte, cu întoarceri, cu paşi mari, cu accelerare, şerpuită, cu viteză în ocolire, din diferite poziţii.
4. Scrieţi 5 varietăţi de sărituri ca exerciţii cu caracter aplicativ: ______________________
Răspuns: sărituri pe ambele, pe un picior, cu întoarceri, laterale, înapoi, peste obstacole, în adâncime, în lungime, în
înălțime.
5. Scrieţi 5 varietăţi de escaladări/treceri ca exerciţii cu caracter aplicativ:_____________________
Răspuns: escaladări/treceri peste banca de gimnastică, peste capră, peste cal în înălţime, peste bârnă, peste banca înclinată.
6. Scrieţi 5 varietăţi de căţărări ca exerciţii cu caracter aplicativ:_____________________
Răspuns: căţărări pe scara fixă – în sus, în jos, în cerc, în şerpuit, căţărare pe odgon în trei timpi, în doi timpi, fără ajutorul
picioarelor, cu ajutorul picioarelor.
7. Scrieţi 2 varietăţi de tracţiuni ca exerciţii cu caracter aplicativ:_____________________
Răspuns: tracţiuni cu ambele braţe, priza barei deasupra, cu un braţ priza barei deasupra, cu ambele braţe, priza barei de
jos, cu ambele braţe, priza barei de jos.
8. Scrieţi 5 varietăţi de târîri ca exerciţii cu caracter aplicativ:_____________________
Răspuns: Tâîrîri pe mîini şi picioare, pe sub obstacole, cu faţa în sus şi pe spate, pe genunchi şi antebraţe, din culcat: cu
sprigin pe antebraţe, culcat înainte, cu transportarea greutăţilor.
9. Completaţi enunţul:
„Întoarcerile la dreapta, stânga, împrejur se pot executa din ______________________
Răspuns: din mers şi din alergare.
10. Completaţi enunţul:
„Întoarcerile de pe loc se execută prin umărul ___________ la comanda ___________.
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Răspuns: prin umărul stâng, comanda „la stânga ”, la stânga împrejur”.
11. Daţi exemple (3,4,5) de exerciţii de dezvoltare fizică generală fără obiecte pentru formarea ţinutei corecte:
_________________________________________________________
Răspuns:
•
•
•
•

P.i stând cu spatele la perete, ceafa, omoplaţii, muşchii fesieri şi călcîiele alipite de perete;
Mâinile la mijloc, coatele alipite de perete;
. P.i stând cu spatele la perete, ridicarea braţelor în sus prin lateral;
4. P.i stând cu spatele la perete, înclinări spre stînga, dreapta cu diferite poziţii ale braţelor şi mâinilor. Omoplaţii şi
bazinul se departează de perete;
• 5. P.i stând cu spatele la perete, balansări cu dreptul, stângul spre stânga şi dreapta paralel cu peretele. Balansări
succesive înainte cu dreptul şi cu stângul;
• 6. P.i stând cu spatele la perete, genuflexiuni fără întreruperea spatelui de la perete cu diverse poziţii ale braţelor;
• 7.Stând pe vârfuri, picioarele pe o linie, cu diverse poziţii ale mâinilor şi braţelor;
• 8. Genuflexiuni cu picioarele încrucişate;
• 9. Mers şi varietăţi de mers cu trunchiul la verticală;
• 10.Exerciţii coreografice la bară şi pe sol cu acompaniament muzical şi fără muzică.
12. Daţi exemple (3,4,5) de exerciţii de dezvoltare fizică generală cu obiecte pentru formarea ţinutei corecte:
____________________________________________
Răspuns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.i stând, bastonul jos, apucat de capete. Bastonul înainte-jos. P.i;
P.i stând, bastonul jos, apucat de capete. Bastonul sus. P.i;
P.i stând, bastonul jos, bastonul înainte, bastonul la piept, bastonul înainte. P.i;
P.i stând, bastonul sus, bastonul înainte-sus, p.i. Bastonul înainte, p.i.;
P.i stând, bastonul după cap, apucat de capete. Înclinare spre stânga, p.i. Înclinare spre dreapta, p.i.;
P.i stând, bastonul sus, semiaplecare înainte, p.i. Extensie, p.i.;
P.i stând, bastonul înainte, genuflexiune, bastonul sus, p.i.;
Bastonul pe sol. Sărituri peste baston, înainte şi înapoi;
Bastonul pe sol. Stând cu partea dreaptă spre baston. Sărituri laterale cu ambele picioare peste baston;
P.i stând, bastonul sus, picioarele mult depărtate, înclinări în stânga, p.i., înclinări în dreapta, p.i..
P.i stând, coarda în patru, apucat de capete. Coarda înainte, coarda la piept, coarda înainte, p.i.;
P.i stând, coarda înainte, apucat de capete. Coarda jos, coada sus, p.i.;
P.i stând, coarda sus, apucat de capete. Coarda pe umeri, p.i. Coarda înainte, p.i;
P.i stând depărtat, coarda pe umeri, apucată de capete. Înclinare spre stânga, coarda sus, p.i. Înclinare spre dreapta,
coarda sus, p.i.;
P.i stând depărtat, coarda înainte, apucat de capete. Alergare înainte, cu atingerea solului, p.i. Extensii, coarda sus,
p.i;
P.i stând depărtat, coarda pe umeri. Întoarcerea trunchiului spre dreapta, coarda sus, p.i. Întoarcerea trunchiului spre
stânga, coarda sus, p.i.
P.i stând, coarda desfăşurată, apucat de capete. 8-10 sărituri pe ambele (stângul, dreptul, pe piciorul drept, celălalt
îndoit, pe piciorul stâng, celălalt îndoit) peste coardă, p.i.;
P.i stând, 8-10 sărituri peste coadă cu pendulare succesivă a picioarelor întinse, p.i.;
P.i stând, 15-20 sărituri pe ambele cu întoarceri succesive la 360 de grade spre dreapta, apoi spre stânga, p.i.;
P.i stând, sărituri cu coarda pe ambele la timp (30 sec., 60 sec., 90 sec.) p.i.;
P.i stând la banca de gimnastică, mers obişnuit lângă banca de gimnastică, p.i.;
P.i stând la banca de gimnastică, mers cu un picior pe bancă cu celălalt pe sol;
P.i stând la banca de gimnastică, mers pe banca de gimnastică;
P.i stând la banca de gimnastică, mers păşind peste banca de gimnastică;
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•
•
•
•
•

P.i stând la banca de gimnastică, mers în stând depărtat de-a lungul băncii;
P.i stând la banca de gimnastică, mers cu picioarele semiîndoite, până la atingerea bazinului de bancă;
Sărituri pe bancă şi coborîre pe cealaltă parte cu întoarcere la 90, 180, 360 grade;
P.i stînd cu faţa la bancă, piciorul drept pe bancă, braţele sus, aplecări înainte şi înapoi;
P.i stînd cu partea stângă (dreapta) la bancă, stângul (dreptul) pe bancă, braţele lateral, înclinări spre stânga şi
dreapta, braţele sus;
• P.i stînd cu faţa la bancă, aplecări înainte cu atingerea suprafeţei cu palmele;
• P.i stînd ghemuit lîngă banca de gimnastică, apucat de margine cu ambele mâini. Cu bătaia ambelor, sărituri peste
cu picioarele îndoite în stînd ghemuit;
• P.i stînd cu faţa la scara de gimnastică, apucat de bară la nivelul umerilor, braţele întinse. La 1 braţele sus, la 2 p.i.
Din aceiaşi poziţie, îndoirea şi dezdoirea braţelor, cu alipirea coşului pectoral de bară, executând extensie;
• P.i stând, picioarele lîngă bare, apucat de bară. Reapucarea succesivă a braţelor în jos, deplasînd corpul înapoi fără
a mişca picioarele din loc. În timpul alipirii braţelor de coşul piectoral de executat extensie, capul înapoi;
• P.i stând pe şipca de jos cu faţa la perete, apucat de bară. La unu, desprindem mâna dreaptă de bară şi întoarcem
trunchiul spre dreapta. Revenimîn p.i. Aceiaşi acţiune se execută spre stânga;
• P.i stînd cu faţa la bară pe şipca de jos, genuflexiuni, ţinînd bara cu ambele mâini. Tot aceiaşi, ţinând bara cu o
mîină;
• P.i sprigin ghemuit, cu spatele la bară, de ridicatun picior, apoi altul pe şipca a 2,3,4-a şi deplasare înainte în sprigin
culcat. Revenire la p.i;
13 .Scrieţi poziţiile iniţiale din care pot fi executate exerciţiile de dezvoltare fizică generală cu obiecte şi fără obiecte:
_______________________________________
Răspuns: stând, stând pe genunchi, aşezat şi culct, în formaţie strânsă, în coloană, mai multe coloane şi în linie pe un rând,
în formaţie desfăşurată; cerc etc.
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MODEL DE TEST PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ – CLASA A VIII-A

AUTOR: PROF.DR. STEJEREAN NICU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „L.BLAGA” JIBOU, JUD.
SĂLAJ
Subiectul I_____________________________________________________

70 de puncte

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.
TEXTUL 1
Pe sub coastele Bucegilor, pe dinaintea celor mai înalte și mai frumoase vârfuri, se deschide de la miazănoapte
spre miazăzi Valea Prahovei – pustietăți și întunecimi de codru acum două sute de ani – astăzi valea cea mai locuită și
mai bogată din țară. Pornește de la hotar, din dâmbul Predealului – și se lasă-n cotituri trăgănate printre munți până
dincolo de Câmpina, unde-și topește malurile în largul neteziș al șesului.
Cum intri din Transilvania, pe frumoasa șosea ce s-așterne pe vale, ai, în stânga, clădirile mari ale gării ș-ale
vămii, în drepta – o cascadă de vile ce se revarsă pe sub poalele codrului în jos pe tăpșanul verde, întins ca un covor la
soare. Aici e Predealul, sat mare, așezat în curmătura munților, pe unul din cele mai înalte podișuri din marginea țării.
De-aici țâșnesc de pe sub maluri izvoarele care, mai la vale, se adună într-o singură albie și dau ființă Prahovii. Șoseaua
se lasă pe sub clăbucetul Taurului, pe lângă schitul Predeal, taie satul Azuga, căruia îi dau o înfățișare de oraș
numeroasele fabrici ce-și înșiră înaltele coșuri, înnegrite de fum, de sub coasta muntelui Sorica până în matca Prahovii.
Păduri nesfârșite se ridică de o parte și de alta. În lungul apei aleargă zgomotoasele trenuri, unele gâfâind la deal, altele
repezite la vale, în goană amețitoare, desfundând munții și-nfiorând codrii cu șuierul mașinilor și cu uruitul asurzitor al
roților.
Din Azuga șoseaua face o îndoitură largă spre dreapta, înconjură tunelul drumului-de-fier și dă în Bușteni. Aici
valea se mai deschide. Poieni întinse, stropite cu flori, s-aștern între izvoare. Case frumoase, vesele – un adevărat orășel
de munte – se răsfață la soare pe tăpșanul din stânga, în fund codru de brazi, iar din întunericul codrului se ridică, vinete
și prăpăstioase, crestele Bucegilor, cu brâie albe de zăpadă și cu țancuri ascuțite, pe care numai vulturii și norii le ating.
De nicăieri nu se văd așa de bine și de aproape uriașii gemeni din fața Zamorii, stâncoșii Jepi ce stau ca două străji la
meterezele Bucegilor. Sub poalele Jepilor, din deal de Poiana – Țapului, e frumoasa cădere de apă, vestita Urlătoare,
unde pârâul se aruncă de sus, de pe o prispă de piatră, și cade drept, de la o înălțime de 15 metri – un sul lucitor de
cristal, ce se sparge cu zgomot în volbura de jos.”

(Al. Vlahuță,

România pitorească)

TEXTUL 2
Valea Prahovei reprezintă una dintre cele mai importante zone turistice din România. Și-a câștigat acest statut
înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, fiind locul de petrecere a verii pentru aristocrația românească. Astăzi,
datorită distanței relativ mici, aproximativ 100 de km față de București, a legăturilor de transport rapide și a serviciilor
turistice diversificate, popularitatea zonei este foarte mare în rândul tuturor categoriilor de turiști.
Cele mai importante stațiuni de pe valea Prahovei sunt: Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal, Comarnic și Breaza.
Aici, râul Prahova își face loc între munții Bucegi și munții Baiului, separând Carpații Meridionali de cei Orientali.
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Din punctul de vedere al faunei, cel mai des întâlnite animale sunt ursul, capra neagră, căprioara și veverița.
Climatul subalpin, cu veri răcoroase și cu ierni nu foarte friguroase, oferă cele mai bune condiții de petrecere a timpului
liber și de tratament, în toate anotimpurile anului.
Presiunea atmosferică este scăzută și atmosfera putenic ionizată, cu un aer curat, fără praf și alți agenți alergici.
Există numeroase izvoare cu ape minerale sulfuroase, bicarbonate, calcice, cu magneziu și oligominerale. Toate acestea
favorizează tratamentul neuroasteniei, a reumatismului cronic degenerativ, a tulburărilor circulatorii periferice, a
hipertensiunii arteriale stadiul I, a tulburărilor aparatului digestiv, a tulburărilor hepatobiliare, endocrine, respiratorii,
precum și a rahitismului și tulburărilor de creștere la copii.
Pe lângă tratament, odihnă și recuperare, Valea Prahovei oferă turiștilor o varietate de trasee montane, pârtii de
schi sau pârtii de sanie cu grade diferite de dificultate.
(Petre Mihăescu, Valea Prahovei, pe www.tititudorancea.com)
A. Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul dat.
1. Selectează un reper temporal și un reper spațial din textul literar.

2 puncte

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. În urmă cu 200 de ani, Valea Prahovei era :
a.

populată de oameni, ca și în prezent;

b.

acoperită de păduri întunecoase;

c.

o vale stâncoasă, fără păduri;

d.

o vale străbătută de ape, fără păduri;

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

2 puncte

3. Primul text este:
a.

narativ literar;

b.

informativ nonliterar;

c.

descriptiv literar;

d.

explicativ nonliterar;

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

2 puncte

4. Numește două tipuri de izvoare cu proprietăți curative de pe Valea Prahovei:
____________________________________________________________________________________ 2 puncte
5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe
informațiile din text.
Enunț

CORECT

a. În prezent, Valea Prahovei este vizitată doar de turiștii bogați.
b. Urlătoarea este o peșteră celebră aflată pe Valea Prahovei.
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c. Depresia este una din bolile care se tratează cu ape curative de pe Valea Prahovei.
d. În regiunea Văii Prahovei, iernile nu sunt foarte reci.
e. Venind dinspre Transilvania, când intri pe Valea Prahovei, gara se află în partea
dreaptă.
f. Azuga este o localitate ce se află pe Valea Prahovei.

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare din fragmentele de mai jos:
6 puncte
a.

„Astăzi, datorită distanței relativ mici, aproximativ 100 de km față de București, a legăturilor de transport
rapide și a serviciilor turistice diversificate, popularitatea zonei este foarte mare în rândul tuturor categoriilor de
turiști”

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

b.

„Poieni întinse, stropite cu flori, s-aștern între izvoare. Case frumoase, vesele – un adevărat orășel de munte…”

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între cele două textefragmentul extras din opera „România pitorească” de Al.Vlahuță și textul extras de pe site-ul
www.tititudorancea.com.

6 puncte

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. Consideri că vizitarea locurilor frumoase din țara noastră sau din alte țări reprezintă o activitate utilă sau este doar o
activitate recreativă? Justifică-ți răspunsul, în 50-80 de cuvinte, valorificând informațiile din cele două texte.
6 puncte
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
9. Asociază fragmentul din opera „România pitorească” de Al. Vlahuță cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură
suplimentară, în 50-80 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire dintre ele.
6 puncte
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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B. Scrie răspunsul pentru fiecare din cerințele de mai jos.

1. Încercuiește cuvintele care conțin câte două semivocale din următoarea listă: șoseaua, Taurului, zgomotoase,
miazănoapte.

2 puncte

2. Sunt compuse toate cuvintele din seria:
a.

astăzi, miazăzi, Valea Prahovei;

b.

miazănoapte, subalpin, friguroase;

c.

de pe, satul Azuga, Carpații Meridionali.

d.

hipertensiune, Poiana – Țapului, nesfârșite.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

2 puncte

3. Formulează două enunțuri pentru a demonstra polisemia verbului „a intra”.

4 puncte

______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Transcrie, din fragmentul de mai jos, trei substantive aflate la cazuri diferite, pe care le vei preciza: Aici e Predealul,
sat mare, așezat în curmătura munților, pe unul din cele mai înalte podișuri din marginea țării.
6 puncte
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Transformă construcția activă din secvența: Climatul subalpin, cu veri răcoroase și cu ierni nu foarte friguroase,
oferă cele mai bune condiții de petrecere a timpului liber și de tratament, în toate anotimpurile anului. într-o
secvență pasivă.

6 puncte

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul „munți” să îndeplinească funcția sintactică de atribut substantival și
un enunț interogativ în care substantivul „satul” să îndeplinească funcția sintactică de complement indirect.
6 puncte
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Completează spațiile libere din textul de mai jos cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze:
În acei …………….. (codru secular – numărul plural), cândva, trăiau lupi fioroși, dar și alte animale impresionante,
…………… (care – caz acuzativ), azi, le vedem doar în cărți.
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Subiectul al II-lea________________________________________________

20 de puncte

Imaginează-ți că, recent, ai fost într-o excursie la munte. Elaborează un text de cel puțin 150 de cuvinte, care să
cuprindă prezentarea emoțiilor trăite în cadrul excursiei, alături de secvențe narative și descriptive, utilizate
pentru a prezenta întâmplarea și pentru a surprinde cadrul natural în care s-au petrecut întâmplările.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte;
• redactarea compunerii – 8 puncte;
(marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct;
corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct;
respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvine și
dezvoltă subiectul propus.
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SECȚIUNEA I – Resurse educaționale destinate elevilor/preșcolarilor
Prof. Miheștean Mihaela-Pușa
Liceul Tehnologic "Grigore Moisil"- Bistrița

Logaritmi. Ecuaţii logaritmice.
1.

Să se scrie următoarele egalităţi sub formă logaritmică:

a) 25 = 32; b) 104 = 10000; c) 3−4 =

1
1
1
; d) 60 = 1; e) 2−6 =
; f) 252 = 5.
81
64

2. Să se scrie următoarele egalităţi sub formă exponenţială:
a) log10 0,1 = −1; b) log1
2

1
8

= 3; c) log3 27 = 3 d) log2

1
128

= −7; e) log1 625 = −4.
5

3. Calculaţi:
a) log2

1
64

5

5

; b) log1 √49; c) log1 √128 ; d) log3 (log2 (log2 256)) ; e) 3log3 4 ; f) 16− log2 3 ;
7

2

1

f)log4 (log3 (log3 27)) ; g) log1 (log3 (2log2 243 )); h) (2log2 6 )3 ; i) 252

log5 3

; j) 42−log2 2 ;

5

k) 21+log2 3 − 33−log3 4 .
4. Să se calculeze, aplicând proprietăţile logaritmilor:
1
2
3
999
27
a) lg + lg + lg + ⋯ + lg
; b) log 3 3 − 2 log 4 64; c)2log3 5 − 5log3 2 ;
2
3
4
1000
√3
d) log 3 2 ∙ log 4 3 ∙ log 5 4 ∙ ⋯ ∙ log16 15 ; e) log 2 3 ∙ log 3 4 ∙ log 4 5 ∙ ⋯ ∙ log1023 1024 ;
f) log 2 √2 + log 2 √2 + √2 + log 2 √2 + √2 + √2 + log 2 √2 − √2 + √2 ;
h) (log a b + log b a + 2)(log a b − log ab b) log b a − 1; i)

1
1
1
+
+
.
log a n log a2 n log a3 n

g)log33 √33 + log33 √6 + √3 + log33 √3 + √3 + √3 + log33 √3 − √3 + √3 ;
5.
x

a) Dacă x, y > 0, x > 2y şi 2lg(x − 2y) = lg x+ lg y, să se calculeze .
y

b) Să se calculeze raportul

x
3
dacă2 lg x − lg y = lg (x + y) , x, y > 0;
y
4

c) Fie x, y > 0, 2x > 3y. 𝑆ă se determine

x
1
, dacă lg(2x − 3y) = (lg x + lg y);
y
2

3
d)Ştiind că x, y > 0, xy > 3 şi 2lg (x − ) = lg 4x − lg y. Calculaţi xy.
y
6. Să se calculeze:
a)

log 2 24 log 2 192
log 3 135 log 3 45
log 5 45
log 5 9
−
; b)
−
; c)
−
.
log 96 2
log12 2
log 75 3
log 675 3
log 225 5 log1125 5
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7. Să se calculeze:
a) lg 25, dacă lg 2 = a; b) log3 18, dacă log3 12 = a; c) log6 16, dacă log12 27 = a;
d) log12 18, dacă log2 3 = a; e) log15 225, dacă lg 5 = a şi lg 3 = b, f) log24 96, dacă lg 2 =a şi lg 3 = b.
8.
a) Să se arate că dacă log12 18 = a, log24 54 = b, atunci ab+5(a−b) = 1.
b)Arătaţi că, dacă log45 75 = a şi log135 375 = b, atunci ab+5(a−b) = 1.
9. Demonstraţi că:
3

a) 2 ∈ (log3 4 ; √5); b) log2 3 ∈ (1;2); c) < log2 3 < 2; d) log3 4 > log4 3.
2

10. Să se calculeze:
a) [log2 500]; b) [log3 73]; c) [log5 213]; d) [log3 431].
11. Să se rezolve ecuaţiile:
a) log2 (x − 1) = 3; b) log3 (x2 − 10x + 9) = 2; c) log5 (x2 + 11x + 43) = 2;
d) log2x−1 3 = 1; e) log3x+1 16 = 2; f) log2x−1 (4x2 − 3x − 1) = 2; g) logx (3x2 − 5x) = 1;
h) logx−1 (x2 − 5x + 7) = 1; i) logx+1 (3x2 + 2x − 3) = 2.
12. Să se rezolve ecuaţiile:
a) log2 (x − 1) = log2 (x2 − x − 16) ; b) log2 (x2 − x − 1) = log2 (2x − 1) ;
x+2

c) log5 (2x − 5) = log5 (x + 7) ;d) log1 (
5

e)

10

2

) = log1 (x+1) ;
5

2 lg x
2 lg x
= 1; f)
= 1.
lg(5x − 4)
lg(5x + 6)

13. Să se rezolve ecuaţiile:
a) log2 x + log2 (x + 2) = log2 (5x − 2) ; b) log3 (2 − x) + log3 (8 − x) = 3;
c) 1+log2 x + log2 (x − 1) = log2 (3x − 2) ; d) log4 x − 1 = log4 (2 − x) − log4 (x + 3) ;
e) log7 (x − 2) − log7 (x + 2) = 1 − log7 (2x − 7) ; f) log2 (3 − x) + log2 (1 − x) = 3;
1

g) lg (x + 6) − 2 = lg(2x − 3) − lg 25; h) log5 (3x − 11) + log5 (x − 27) = 3 + log5 8.
2

14. Să se rezolve ecuaţiile:
a)

1 2
1 1
lg x = − lg x; b) 3lg 2 (x 2 ) − lg x − 1 = 0; c) 2lg 2 (x 3 ) − 3 lg x − 1 = 0;
12
3 4
2

d) (log2 x) − 3 log2 x + 2 = 0; e) log2 x ∙ log2 2x = 3 − log2 x ;
f)log3 x +

1
log3 x

=

10
3

2

; g) 4(log3 5x) − 7 log3 15x + 7 = 0.

15. Să se rezolve ecuaţiile:
a) log2 (log3 (x − 1)) = 2; b) log2 (log3 (log3 x)) = 0; c) log2 (2 log3 (3 log5 x)) = 1;
d) log2 (log4 (log8 (3x − 1))) = 0.
16. Să se rezolve ecuaţiile:
x

a) log16 x + log4 x + log2 x = 7; b) log2 − log4 x + log2 x2 = 4; c) log9 x + log3 x2 = 1;
2
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d) log2x 4x + log4x 16x = 4; e) logx 2x + log2x 4x = ; f) logx 3 ∙ log3x 3 = log9x 3 ;
2

3

g) log3 x2 − 2 log−x 9 = 2; h) log3x ( ) + log23 x = 1; i) log3 (2x + 1) = 1 + 2 log2x+1 3 ;
x

5

j) logx+2 x + logx (x + 2) = ; k) 2log4 x + 2 logx 4 = 5; l) 2logx 25 − 3 log25 x = 1.
2

17. Să se rezolve ecuaţiile:
a) log2 (2x − 3) + x = 2; b) log2 (12 − 2x ) = 5 − x; c) lg 2+lg(4x−2 + 9) = 1 + lg(2x−1 + 1) ;
d) log2 (9x−1 + 7) = 2 + log2 (3x−1 + 1).
18. Să se rezolve ecuaţiile:
a)x 2+log2 x = 256; b) x log3 x+4 = 243; c) x1+log3 x = 9x 2 ; d) x log3 (3x) = 9;
4

lg x+7

e) 25logx 5 ∙ x log5 x = 125; f) ( √x)

= 10lg x+1 ; g) 9logx 3 ∙ x log3 x = 27.

19. Să se rezolve ecuaţiile:
a) 2x + log2 x + x = 7; b) log3 x = 4 − x; c) log1 x = x − 3; d) x+log3 x + 3x = 31
2
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FIȘE DE LUCRU – METODA CUBULUI
Clasa a X – a
Conținut: Mulțimea numerelor complexe
Prof. Chiriță Elena
Liceul Tehnologic „Ion Ghica” Oltenița, jud. Călărași
Fișa „Descrie”
1.

Completați spațiile punctate:
Fie 𝑧 ∈ ℂ. Forma alegbrică a lui z este ......................, iar forma sa trigonometrică este .................................

2.

Se consideră numărul complex 𝑧 = −2 − 3𝑖. Determinați 𝑧̅, −𝑧, −𝑧̅, 𝑅𝑒(𝑧), 𝐼𝑚(𝑧), |𝑧|, 𝑧 ∙ 𝑧̅, 𝑧 + 𝑧̅,
𝑧 + (−𝑧).

3.

Se consideră numerele complexe 𝑧1 = −8 − 3𝑖 ş𝑖 𝑧2 = 3 − 5𝑖.
𝑧

Arătați că: 𝑧1 ∙ 𝑧̅1 = |𝑧1 |2 , |𝑧1 ∙ 𝑧2 | = |𝑧1 | ∙ |𝑧2 | ş𝑖 | 1 | =
𝑧2

|𝑧1 |
.
|𝑧2 |

Fișa „Asociază”
Se consideră 𝑧 = 1 − 𝑖. Asociați noțiunile din coloana stângă A cu rezultatele corespunzătoare din coloana B.

A

B

−𝑧

|𝑧|

1+𝑖
𝜋
𝜋
−√2 (𝑐𝑜𝑠 + 𝑖𝑠𝑖𝑛 )
4
4

Re(z)

√2

Im(z)

−1 − 𝑖

𝑧𝑡𝑟𝑖𝑔

1

|̅𝑧|

−1 + 𝑖

𝑧100

√2 (𝑐𝑜𝑠

7𝜋
4

+ 𝑖 𝑠𝑖𝑛

−250
-1
−√2
250
unde 𝑧𝑡𝑟𝑖𝑔 reprezintă forma trigonometrică a numărului 𝑧.
Fișa „Compară”
Se consideră 𝑧 = 1 + √3𝑖. Calculați 𝑧6 :
a) Utilizând forma algebrică a numărului;
b) Utilizând forma trigonometrică a numărului.
Calculați 𝑧2022 . Ce metodă veți folosi?
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Fișa „Argumentează”
1.

Argumentați faptul că dreptele 𝑀𝑁 ş𝑖 𝑃𝑄 sunt paralele, unde 𝑀(2 + 2𝑖), 𝑁(1 + 𝑖), 𝑃(−1 + 3𝑖), 𝑄(−3 + 𝑖).

2.

Se consideră 𝑧𝐵 = 2 + 𝑖, 𝑧𝐶 = −3𝑖, 𝑧𝐷 = 1 − 𝑖. Arătați că punctele B, C, D sunt coliniare.

Fișa „Analizează”
1.

Determinați partea reală și partea imaginară a numărului 𝑧 =

2.

Fie 𝑧 ∈ ℂ. Demonstrați că (𝑧 − 𝑧̅)(𝑧̅ − 𝑧) ∈ ℝ.

3.

Determinați numărul complex z știind că:

1−2𝑖
2−𝑖

.

|𝑧| − 8𝑖 = 3𝑧 − 𝑧̅.
Fișa „Aplică”
1.

Se consideră numerele 𝑧1 = −5 + 6𝑖, 𝑧2 = −3 + 𝑖. Calculați 𝑧1 + 𝑧2 , 𝑧1 ∙ 𝑧2 , |𝑧1 ∙ 𝑧2 |, 𝑧1 − 𝑧2 ,

2.

Se consideră numerele: 𝑧1 = 2 (cos + 𝑖𝑠𝑖𝑛 ) și 𝑧2 = 2 (cos

𝜋

𝜋

𝜋

4

4

12

𝑧1100 .
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= 𝑖𝑠𝑖𝑛

𝜋
12

). Calculați 𝑧1 ∙ 𝑧2 ,

𝑧1
𝑧2

𝑧

, | 1 |.

𝑧1
𝑧2

𝑧2
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Fișă de lucru experimentală- Scripete
Prof. TOADER GINA
Scopul lucrării
În această lucrare experimentală vom investiga comportamentul tipurilor de scripeți.
Materiale necesare
-

scripete mobil și fix

-

aplicația explorelearning.com, pulley lab

Mod de lucru
A. Aplicația este configurată inițial cu un scripete fix
1.

Trage încet și uniform de dinamometru până când corpul începe să urce cu viteză constantă

2.

Cum se numește forța indicată de dinamometru?

3.

Notează valorile celor două forțe în tabelul următor
Forța rezistentă (N)

4.

Forța activă (N)

Comparați forța activă cu forța rezistentă. Cum sunt ele în acest caz?

B. Schimbați scripetele fix cu un scripete mobil și unul fix.
1.

Trage încet și uniform de dinamometru până când corpul începe să urce cu viteză constantă

2.

Notează valorile celor două forțe în tabelul următor
Forța rezistentă (N)

Forța activă (N)

3. Comparați forța activă cu forța rezistentă. Cum sunt ele în acest caz?

-

Compară rezultatele obținute în cele două cazuri investigate, în ceea ce privește valorile forțelor.

-

Notează concluziile în caseta de mai jos
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Model- Examenul de bacalaureat national
Prof. Ana-Maria Micle
Liceul Pedagogic “Gheorghe Șincai” Zalău
Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
Subiectul I

(30 de puncte)

1
+ 3 − 2 2 este natural.
5p 1. Arătaţi că numărul a =
3− 2 2
5p 2. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x ) = 3x − 2 . Determinaţi mulţimea soluţiilor inecuaţiei f ( 2m + 9)  f ( m) .

(

)

2
5p 3. Rezolvaţi ȋn mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + 5 − log 2 ( 4 x + 1) = 0 .

5p

5p

4. După o scumpire cu 20%, urmată de o reducere cu 10%, pretul unui obiect este de 216 lei. Aflaţi preţul
initial al obiectului.
5. In reperul cartezian xOy se consider punctele A ( 5, 4) , B (1,0 ) şi C ( −3, 4 ) . Arătaţi că triunghiul ABC
este dreptunghic isoscel.

5p 6. Arătaţi că cos 2 300 + sin 2 600 − cos 600 = 1 .
Subiectul al II-lea

(30 de puncte)

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x o y = 2 xy − 6 x − 6 y + 21 .
5p 1. Arătaţi că 3 o ( −1) = 3 .
5p 2. Demonstraţi că x o y = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice numere reale x şi y.
5p 3. Demonstraţi că legea de compoziţie “ o ”este asociativă.
5p 4. Determinaţi numărul real a pentru care

x o a = a o x = a , pentru orice număr real x.

5p 5. Arătaţi că dacă x, y  3, + ) , atunci x o y  3, + )
5p 6. Să se rezolve ecuaţia 3x o 9 x = 3 .
Subiectul al III-lea

(30 de puncte)

 1 3x 
 x 0  şi
 2 −4  , cu x, y  R .
Fie matricele A = 
, B=
 C =

0
2
y
0
1




 1 −1 
5p 1. Arătaţi că det ( C ) = 2 .
5p 2. Să se determine matricea M = AB − BA .
5p 3. Să se determine valorile parametrului real x, pentru care det ( B − C ) = 0 .
5p 4. Pentru y = 1 , să se determine

A−1 , unde A−1 este inversa matricei A .

5p 5. Pentru x = y = 1 , să se rezolve ecuaţia A  X  B = C .
5p 6. Să se determine perechile de numere reale

( x, y ) , pentru care relaţia
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului
indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
1.

2.

3.

4.

a=

(30 de puncte)

3+ 2 2
+3− 2 2
9−8

3p

a = 3+ 2 2 + 3− 2 2 = 6 N

2p

f ( 2m + 9)  f ( m)  3 ( 2m + 9 ) − 2  3m − 2  3m  −27

3p

 m  −9  m  ( −, −9

2p

(

)

log 2 ( x 2 + 5 ) − log 2 ( 4 x + 1) = 0  log 2 x 2 + 5 = log 2 ( 4 x + 1)  x 2 + 5 = 4 x + 1  x 2 − 4 x + 4 = 0

3p

 x = 2 , care convine

2p

Preţul după scumpiere este 216  100 = 240 lei
90

3p
2p

Preţul iniţial este 240  100 = 200 lei
120
5.

6.

AB = BC = 4 2  triunghiul este isoscel

3p

AC = 8 şi aplicănd RTP rezultă triunghiul este dreptunghic isoscel

2p

cos300 = sin 600 =

2p

3
1
, cos 600 =
2
2
2

2

 3  3 1 3 1
cos 30 + sin 60 − cos 60 = 
 + 
 − = − = 1
 2   2  2 2 2
2

0

2

0

0

SUBIECTUL al II-lea
1.

2.

3.

3p

(30 de puncte)

3 o ( −1) = 2  3  ( −1) − 6  3 − 6  ( −1) + 21 =

3p

= −6 − 18 + 6 + 21 = 3

2p

x o y = 2 xy − 6 x − 6 y + 18 + 3 =

2p

= 2 x ( y − 3) − 6 ( y − 3) + 3 = ( 2 x − 6 )( y − 3) + 3 = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3 ,pentru x, y  R

3p

( x o y ) o z = ( 2xy − 6x − 6 y + 21) o z = 4xy −12xy −12xz −12 yz + 36x + 36 y + 36z − 105 ,

2p

x, y, z  R

x o ( y o z ) = x o ( 2 yz − 6 y − 6 z + 21) = 4xy − 12xy − 12xz − 12 yz + 36x + 36 y + 36z − 105 ,

3p

x, y, z  R , deci legea de compoziţie „ o ” este asociativă
4.

x o a = 2 ( x − 3)( a − 3) + 3 = 2 ( a − 3)( x − 3) + 3 = a o x, x  R
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2 ( x − 3)( a − 3) + 3 = a  2 ( x − 3)( a − 3) − ( a − 3) = 0  ( a − 3)( 2 x − 7 ) = 0 
5.

6.

3p

x  3 şi y  3 , deci x − 3  0 şi y − 3  0

2p

( x − 3)( y − 3)  0  2 ( x − 3)( y − 3) + 3  3  x o y  3 , pentru x, y 3, +)

3p

x
x
3x o 9 x = 3  2 ( 3x − 3)( 9 x − 3) + 3 = 3  ( 3x − 3)( 9 x − 3 ) = 0  3 = 3 sau 9 = 3

3p
2p

1
x = 1 sau x =
2
SUBIECTUL al III-lea
1.
2 −4
det ( C ) =
= 2  ( −1) − 1 ( −4 ) =
1 −1

2.

3.

4.

(30 de puncte)
3p

= −2 + 4 = 2

2p

 x 3x 2  ;
 a 3x  ,
AB = 

 BA = 
 0 2y
0 2y 

3p

 0 3x − 3x 2 
M = AB − BA = 

0 
0
 x 0   2 −4   x − 2 4 
B −C = 
−
=

 0 1   1 −1   −1 2 

2p

det ( B − C ) = 0  2 ( x − 2) − 4  ( −1) = 0  2 x = 0  x = 0

3p

Pentru y = 1 , matricea A =  1 3 x  , det ( A) = 2  0  A este inversabilă


0 2 

2p

2p



1
 2 −3x  , atunci −1
1
A* = 
A =
 A* = 

0 1 
det ( A )
0



−

3x 
2  , x  R .

1 

2 

3p



1 3
1 0
1 − 2  ,
,
ambele
matrice
sunt
inversabile,
−1
=
I
 şi B = 
 2
A =

0 2
0 1
1 


5.

3

Pentru x = y = 1 , A = 

0



2 

2p

B −1 = I 2 .
In acest caz soluţia ecuaţiei matriceale vafi

6.

1

X = A C  B = A C =  2
1

2
−1

−1

−1

5
− 
2

1
− 
2

3p

2
Conform rezultatului obtinut la 1. Aveam AB =  a 3x  , BA =  x 3x  . Identificând elementele din




 0 2y
0 2y 

egalitatea AB = BA se obţin relaţiile 2 y = 2 y şi 3 x = 3 x 2  x 2 − x = 0 

3p

 x ( x − 1) = 0  x1 = 0, x2 = 1 şi y  R . Perechile căutate sunt ( 0, y ) , (1, y ) , pentru y  R .

2p
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Sfânta Scriptură şi rolul ei în viaţa creştinului- Fişe de lucru interdisciplinare
Prof. Micle Calin Adrian
Liceul Pedagogic “Gheorghe Șincai” Zalău
Fişă de lucru (nr. 1)

1. Marcaţi (cu culoarea albastru) cursurile râurilor ce izvorau din gradina Edenului, conform Facere 2, 10-14
2. Trasaţi (cu culoarea roşie) drumul parcurs de Avraam, împreună cu tatăl său Terah şi cu nepotul său Lot, menţionat în
Facere 11, 31.
Obs. Localitatea din care au pornit cei trei este considerat primul mare oraş din bazinul fluviilor Tigru şi Eufrat.
3. Subliniaţi (cu culoarea verde) numele oraşului în care Profetul Iona a fost trimis să propovăduiască, conform Iona 1, 12.
Obs. Oraşul este ultima capital a Imperiului Asirian. Maxima inflorire atingând-o în secolul al VII-a î. Hr.
4. Trasaţi (cu culoarea mov) cursul apei la care face referire prorocia din Isaia 19, 5-7.
Obs. Fluviul are lungimea de 6583 km. La revarsare formează o deltă în care locuiesc 85% din populaţia tării respective.
5. Haşuraţi (cu culoarea galben) marea care are mai multe specii de corali (peste 200 de specii), menţionată în Facere 14.
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Fişă de lucru (nr. 2)

1. Trasează (cu culoarea verde) drumul omului, căzut în mâna tâlharilor, despre care se vorbeşte în Evanghelia după Luca
10, 30-37.
2. Subliniaţi (cu culoarea albastru) numele localităţii în care Mântuitorul îl întâlneşte pe vameşul Zaheu, localitate
menţionată în Luca 19, 1-2.
Obs. Localitatea este cea mai veche aşezare din lume.
3. Incercuieşte (cu culoarea mov) numele localităţii în care s-au născut regale David şi Mântuitorul Iisus Hristos, conform
Matei 2,1.
4. Subliniaţi (cu culoarea roşie) numele oraşului a cărui locuitori l-au supărat pe Mântuitorul, prin viaţa şi credinţele lor,
conform Matei 11, 23-24.
Obs. Oraşul a fost populat timp de nouă secole, între anii 150 î. Hr şi 750 d. Hr.
5. Incercuiţi (cu culoarea galben) numele localităţii din care provenea omul care a cerut trupul Mântuitorului pentr a-L
îngropa, conform Matei 27, 57-60.
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Rebus
Completaţi rebusul următor pentru a descoperi pe verticală numele “scrisorii adresată de Dumnezeu omenirii”.
1. Conform Matei 20,28, Fiul Omului a venit în lume să………………….
2. Cine la făcut cunoscut pe Dumnezeu? (potrivit Ioan 1,18.)
3. Cum este numită cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi în textul de la Ioan 15, 26?
4. In cartea Leviticului 19, 2, Dumnezeu se numeşte pe sine…………………
5. Care este atributul lui Dumnezeu menţionat în Facere 17, 1?
6. In cartea profetului Isaia 6, 3 îngerii îl numesc pe Dumnezeu……………..
7. Ce se spune despre Biblie, în 2 Timotei 3, 16?
8. Prin cine a vorbit Dumnezeu? (potrivit Epistolei către Evrei 1, 1.)
9. Conform Evangheliei după Ioan 5, 39, scripurile mărturisesc despre………………
10. Ce fac credincioşii din Bereea cu cuvântul lui Dumnezeu? (Fapte 17,10-11)
11. Care este primul dar al Duhului Sfânt? (Isaia 11, 2)
12. Potrivit 1 Timotei 1,15, Hristos a venit în lume să-I măntuiască pe………………
13. Ce păzesc credincioşii potrivit Psalmului 118, 17?
14. Cum sunt cei care îndeplinesc cuvântul lui Dumnezeu? (Luca 11, 28)
15. Ce este legea? (potrivit Epistolei către Galateni 3, 24)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Test
Morar Ioana Loredana
Școala Gimnazială ”Matei Basarab”
comuna Brebu, jud. Prahova

1. Adevărat sau fals? (notează cu A dacă enunțul este adevărat sau F dacă este fals):
•

Substantivul este partea de vorbire care denumește ființe, lucruri sau fenomene ale
naturii.

•

Substantivul are trei numere.

•

Substantivul casă este la genul feminin.

•

În enunțul ”M-am plimbat prin Constanța”, cuvântul Constanța este substantiv propriu.

•

Următoarele cuvinte sunt toate substantive: zborul, blândețe, istețime, mersul, cititul.

2. Scrieți forma de plural a substantivelor:
alee

copil

parfum

iubire

ochi

ploaie

tablou

zeu

omidă

3. Scrieți genul următoarelor substantive:
floare

tablou

elev

cocoș

frunză

buzunar

4. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru:
copac

pădure

prieten

ramură

potecă

palat
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5. Alege cuvântul potrivit pentru fiecare enunț: miau, mi-au, cel, ce-l.
•

Povestea aceasta mi-a plăcut

•

Ei

•

De afară se aude

•

De

•

Este

mai mult.

cumpărat o carte de ziua mea.

.

superi?

mai bun prieten al meu.
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PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ, Cls. a IV-a
Unitatea de învățare: Vorbim pe săturate
Prof. Bălănescu Camelia Leontina
Șc. Gimn. Nr. 2 Reșița, Caraș-Severin
1.

Completează spațiile punctate:

Cuvintele care au formă diferită și înțeles asemănător se numesc __________________________ .
Cuvintele care au formă diferită și înțeles opus se numesc

__________________________ .

Cuvintele care au formă asemănătoare și înțeles diferit se numesc __________________________ .
Cuvintele care au aceeași formă și înțeles diferit se numesc

2.

__________________________ .

Formează cuvinte cu înțeles opus, adăugând în fața cuvântului:

ne

in

a

competent ≠ _______________

răbdător ≠ __________________

credibil ≠ __________________

complet ≠ ________________

normal ≠ ___________________

lămurit ≠ __________________

comod ≠ _________________

atent ≠ _____________________

3.

Folosind silabele

des

sau

liniștit ≠ __________________

dez , vei obține cuvinte cu înțeles opus. Scrie-le!

împădurit ≠ ________________

îngroapă ≠ ___________________

nădejde ≠ _________________

îmbracă ≠ ____________________

4.

prinde ≠ __________________
împletește ≠ _______________

Încercuiește sensul opus pentru expresiile:
a fi înțepat
a sta ca pe ace

a-și da duhul

neștiutor

a fi nerăbdător

era necopt la minte

a fi răbdător

aștepta

a învia

a sta

a dărui

a tăia frunze la câini

a muri
5.

deștept

a lenevi
a munci

Alcătuiește propoziții cu două din expresiile de mai sus.

_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6.

Schimbă o literă în cuvintele subliniate, pentru a obține altele care să se potrivească.

La sfârșitul prepoziției se pune punct. _______________________
Pentru a proveni accidentele trebuie să fii atent. _____________________
În țările calde au plecat storuri de rândunele. ______________________
Pronumele meu este Maria. _____________________________

280

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

7.

Completează cu forma corectă:

Am efectuat acest exercițiu __________________. (oral / orar)
Medicul mi-a _____________________ un medicament. (proscris / prescris)
Selectează din acest fragment o ________________________ . (impresie / expresie)
Românii _______________________ din neamul dacilor. (previn / provin)
8.

Alcătuiește câte o propoziție folosind perechea de cuvinte: aliniat – alineat.

_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9.

Se dau cuvintele: liliac, pui, minte. Folosește-le în propoziții ca omonime.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Găsește sinonime pentru cuvintele:
să suporte - ____________________

a se întâmpla - ___________________

a schimba - _____________________

distractiv - _______________________

realizări - _____________________

conștiincioasă - ___________________

11. Realizează corespondența între expresiile din stânga și sinonimele lor, din dreapta.
▪

a fi nevoit

■ a divulga

▪

a-și da seama

■ a trebui

▪

a o lua la sănătoasa

■ a exagera

▪

a da de gol

■ a nimeri rău

▪

a face din țânțar armăsar

■ a fugi

▪

a pune la cale

■ a plănui

▪

când face plopul mere

■ a observa

▪

a nimeri ca nuca în perete

■ niciodată

12. Alcătuiește „familiile” următoarelor cuvinte: cald, bătrân.
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ
Secțiunea 1
Trandafir Silvia Georgiana
Şcoala Sfântul Nicolae
1. Ce este substantivul?

2. Formați adjective din următoarele substantive:
portocala -………………………

bucurie -………………………….

frig - ………………………………
vișină -…………………………….

frică -……………………………..
răcoare…………………………………………

3. Găsiți adjective care au sens opus celor date:
neastâmpărat -…………………….

amar -…………………………

util -…………………………….

apropiat -…………………….

înnorat -………………………

îngrijit -………………………

4. Analizează pronumele personale din următoarele anunțuri:
Împreună cu el îmi doresc să câștig concursul.
Noi nu vom participa mâine la festivitate.
Dacă tu vrei, ptem merge să ne plimbăm prin parc.
5. Construiește două propoziții în care cuvântul ”voinic ” să fie ca parte de vorbire, mai întâi, substantiv
și apoi adjectiv.
6. Alcătuiește enunțuri în funcție de cerință:
Verbul ”a merge”, pers. I, singular, timp prezent
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Verbul ”a prinde”, pers. a II-a, plural, timp trecut
……………………………………………………………………………………………………………………………
Verbul ” a participa” pers. a III a, singular, timp viitor
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Școala online
Simion Didina Georgiana – prof. înv. primar
Școala Gimnazială Mircea Vodă
Calitatea educației este o cerință a instituției școlare, un ansamblu de acțiuni și programe capabile să satisfacă
așteptările beneficiarilor și standardele de calitate, în funcție de relitățile complexe economice ale unei țări în context
european.
Pentru a atinge aceste standarde , în perioada pandemiei, cadrele didactice au trebuit să-și folosească la maxim
creativitatea în mediul online, pentru a le capta atenția elevilor și a-i implica în diverse activități, atât în timpul orelor cât
și în realizarea temelor. Creativitatea constituind cea mai importantă valoare umană, socială și educațională. Ea
reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena și a polariza toate celelalte nivele de conduită,
toate însușirile psihice ale unui individ.
În primul rând, creativitatea nu trebuie văzută ca un proces necesar doar la vârsta școlară sau adultă. Necesitatea
sitmulării creativității trebuie conștientizată încă din faza preșcolară, aceasta asigurând premisele accederii cu succes la
treptele superioare din viață. Profesorii trebuie să se adapteze la ideile copiilor fără a încerca să le structureze , dacă
acestea nu se potrivesc cu cele ale adulților.
Strategia didactică este responsabilă, în mare parte, de stimularea potențialului creativ al copilului, pornind de la
grădiniță. Copilul este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozități, a freamătului permanent pentru a
cunoaște tot ceea ce se petrece în jurul său.
Astfel în perioada de pandemie, în cadrul activităților online, creativitatea umană a depins de tehnologie. Aceasta
devenind parte din viața noastră, ba chiar din viața școlii. Predam online, învățam online și făcem chiar și teme online.
Însă la un moment dat acestea devenise plictisitoare , până când am participat la diverse cursuri de formare, unde am
făcut schimb de idei , unde am aflat noi metode interactive ce se pot aplica online, am descoperit noi platforme care ne
făceau activitățile mai atractive și am putut imobiliza elevii în căutarea unor soluții noi.
În contextul școlii moderne, profesorul este nevoit să-și pună întrebări pentru a construi strategii flexibile de
adaptare la schimbările spectaculoase petrecute, într-un ritm alert, atât pe plan intern , cât și pe plan extern.
Folosirea internetului, a resurselor online, a bibliotecilor virtuale, a comunicării online, poate reprezenta și orientarea
procesului de instruire către interesele elevilor. Așadar introducerea tehnologiei în mediul educațional a îmbunătățit
considerabil procesul și distribuirea cunoștințelor, făcând învățământul să fie o experiență mult mai interactivă și plăcută.
Cu siguranță este cel mai mare impact pe care îl are tehnologia asupra educației , prin schimbarea perspectivei.

Bibliografie
Bocoș, Musata, Catalano, Horațiu –,, Pedagogia învățământului preșcolar și școlar” , Cluj-Napoca, Presa Universitară
Clujeană 2008
Cojocariu, Venera- Mihaela - ,,Educație pentru schimbare și creativitate”, București, Editura Didactică și Pedagogică,
2008

283

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

EVALUARE SUMATIVĂ
Adunarea si scaderea nr.naturale 0-1000
Clasa a II-a
Pip,Hodoiu Daniela
Scoala Gimnaziala „Matei Basarab”,comuna Brebu
Judetul Prahova
1. Calculează și fă proba prin operație indicată!
438 + 291 =
864 – 454 =
273 + 585 =
+..............................

- ..........................

359 + 197 =

793 – 694 =

- ..............................

- ...........................

2.

Află termenul necunoscut!
a + 127 = 723
739- b = 228

972- 413=

+ ............................. - ..............................
165 + 157 =

836 – 295 =

- .............................. + ................................

346 + c = 609

d- 289 =

3. Află:
numărul cu 139 mai mic decât 627...............................................................................;
✓
✓
✓

diferența numerelor 321 și 39, mărită cu 389..............................................................;
ce număr scazi din 697 și obții 319.................................................................................;
numărul cu 275 mai mare decât diferența dintre 403 și 186......................................

4. Clasa a II-a A a reciclat 298 kg de hârtie. Clasa pregătitoare C cu 63 kg mai puține. Câte kg de hârtie s-au
adunat?

5. Compune o problemă după exercițiul 234 + 598 – 267 =
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FIȘĂ DE ACTIVITATE
LIVADA
Profesor : IONESCU CRISTINA
Școala Gimnazială ,, Ștefan cel Mare” Galați
1.

Completează spațiile libere cu termenii potriviți, astfel încât enunțurile să fie corecte :

a.

c.
d.
e.

Livada este un ecosistem .............................creat și controlat parțial de către ............................ cu scopul de a
obține ............................ folosite în alimentație.
În livadă sunt arbori cu rădăcini .................................., tulpini............................. și flori de culoare ...............sau
........................plăcut mirositoare.
Arborii din livadă aparțin grupei de plante numită ...............................
Florile pomilor fructiferi sunt polenizate cu ajutorul ...................................., în special al ..........................
După polenizare florile se transformă în ............................... care conțin ............................

2.

Recunoaște și notează în imagini fructele pomilor fructiferi :

b.

a

b

e

c

f

i

d

g

h

j

a.............................................

d.....................................

g............................. .... j..........................

b..............................................

e.....................................

h............................. .....

c.............................................

f.....................................

i...................................

3.

Încercuiește răspunsurile corecte ?
Care dintre următoarele fructe prezintă o singură sămânță ?

a.

măr

d. vișină

g. prună
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b.
c.

pară
cireașă

e. caisă
f. piersică

4.

Unește prin săgeți fiecare cuvânt din prima coloană cu unul sau mai multe cuvinte din a doua coloană :
Coloana A cuprinde factori abiotici
Coloana B cuprinde caracteristici ale factorilor abiotici
A
B
a. solul
1. ușor înclinat
b. curenții de aer
2. o anumită textură
c. terenul
3. umidiate moderată
d. apa
4. bogat în săruri minerale
e. lumina
5. să nu fie puternici
6. bine afânat
7. în cantitate suficientă

5.

Identifică viețuitoarele din imaginile de mai jos, notează denumirea în spațiile punctate și întocmește pe
baza lor, două lanțuri trofice dintr-o livadă:

a...........................

h. nectarină
i. nuca

b.............................

c...............................

e..............................

f...............................

g...............................

i...............................

j...............................

k..............................

d......... ......................

h.................................

l...... ...........................

Lanț trofic I...............................................................................................................................................
Lanț trofic II............................................................................................................... ...............................
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6.

Completând rebusul, vei obține pe verticala AB denumirea locului unde cresc pomii fructiferi.
A
1
2
3
4
5
6

B
1.

,,Un ........ pe zi ține doctorul departe”.

2.

Pom fructifer cu fructe mari, rotunde, zemoase și acoperite cu puf.

3.

Pom fructifer cu fructe mici, globuloase, de culoare roșie- purpurie și dulci acrișoare.

4.

Pom fructifer cu fructe cărnoase ce pot fi acoperite cu peri, de culoare galben- portocalie.

5.

Pom fructifer cu fructe albe sau negre și cu frunze ce constituie hrana viermilor de mătase.

6.

Pom fructifer cu fructe delicioase care seamănă cu piersica, dar nu are puf.

BIBLIOGRAFIE :
1.

Badea,T.,Geamănă, N.A., Nițuleac,M., 2017, Biologie-manual pentru clasa a Va , Editura Aramis, București

2.

Păcurar, I., Podar, D., 2017, Biologie-manual pentru clasa a Va, Editura Art, București

3.

Popescu, A.S., Barac,G.,Petrov, D., 2017, Biologie-manual pentru clasa a Va, Editura Didactica Publishing
House, București

4.

Stătescu, N.R., Broască,V., 2017, Biologie-manual pentru clasa a Va, Editura Intuitext, București

5.

Cîrstoiu,J., Grasu, A.D., 2017, Biologie-manual pentru clasa a Va, Editura Litera, București

Sursa imaginilor
https://ro.wikipedia.org/wiki
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MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ȘCOALA ONLINE
PROF. DRĂGILĂ OZANA COANITA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REȘIȚA

Clasa a IV-a A
Clasa Albinuțele vesele

PREDICATUL
Prof. înv. primar DRĂGILĂ OZANA COANITA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REȘIȚA

Activitate on-line
organizată prin aplicația
zoom.us
Durata: 45 minute
Participanți: 30 elevi
1 cadru didactic

MATERIALE ȘI
MIJLOACE UTILIZATE
-computer
-telefon mobil
-caiet de limba română
-caiet special de lucru
-creioane, culori etc.

ETAPE DE LUCRU
1. Asigurarea accesului la întâlnire
a tuturor participanților
2. Momentul organizatoric:
verificarea funcționării aparaturii
și pregătirea materialelor de lucru
3. Salutul participanților
4. Captarea atenției:
- ascultăm cu atenție Cântecul
culorilor și notăm timp de 1 minut
cuvintele ce le reținem

• Link-uri utilizate / accesate
- https://www.twinkl.ro/resource/cuvantulparte de propoziție

- clasamea.eu
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SARCINI DE LUCRU:
1. Elevii vor interveni pentru a pune
întrebări și pentru a descoperi
predicatele propozițiilor propuse
2. Își vor nota pe caiete definiția
predicatului verbal
3. Vor completa cu PREDICATELE
potrivite propozițiile date
4. Lucrăm împreună (solicitând
explicații sau ajutor la nevoie)
exercițiile propuse în caietul
special

- Concluzionăm împreună că noi
comunicăm cu ajutorul cuvintelor și
că formăm propoziții cu ele
- Aflăm că în propoziție
CUVÂNTUL devine PARTE DE
PROPOZIȚIE și că fiecare cuvânt
are un rol
- Am mai aflat din propozițiile
formulate că fiecare parte de
propoziție se descoperă cu ajutorul
unei întrebări

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII
FEED-BACK
- fiecare elev va alcătui o propoziție cu un
verb dat , dându-i rol de predicat verbal și
analizându-l oral (ex: PREDICAT VERBAL
exprimat prin verbul…., persoana….., timpul)
- elevii vor afișa pe ecranul întâlnirii
emoticoane, în funcție de cum s-au simțit
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ EVENIMENT INTERNAȚIONAL, 3 MARTIE 2021
„ȘCOALA ONLINE. DE LA INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE LA PERFORMANȚĂ”
PÎSLARU VERA – PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
LICEUL TEORETIC „ȘTEFAN ODOBLEJA” BUCUREȘTI
SECȚIUNEA 1. Resurse educaționale destinate elevilor/preșcolarilor:
-

Fișe de lucru pentru predare-învățare face to face, sincronă, asincronă sau mixtă.
Fișele de lucru sunt dedicate elevilor rezolvându-se fie la începutul lecțiilor, fie în timpul verificării lecției

anterioare, fie pentru a fixa cunoștințele predate.
Sarcinile se analizează frontal, rezolvarea fiind individuală. Realizarea feed-back-ului se realizează imediat, ceea
ce constituie un avantaj al acestei metode.
În continuare voi prezenta două modele de fișe de lucru pentru clasa a X-a, care pot fi folosite în cadrul lecției de
educație fizică și sport desfășurate online, pentru formare competențelor:
3.1. Aplicarea mijloacelor specifice dezvoltării calităților motrice; (fișa nr. 1)
5.2. Selectarea modelelor de reușită din lumea sportului. (fișa nr. 2)

Fișa de lucru nr. 1

FIȘĂ DE LUCRU
I. Fișa îți propune un program de exerciții fizice pentru dezvoltarea forței principalelor grupe musculare.
1.Sărituri cu
genuflexiune

6. Flotări cu desprindere și bătaie
din palme
Se lucrează 30 de
secunde la fiecare
atelier, cu 40 de
secunde pauză
între ateliere

2. Ridicarea simultană a trunchiului
și picioarelor din culcat dorsal
(echere)

3. Flotări

5. Extensia trunchiului din culcat
facial

4. Ridicări pe vârfuri
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Fișa de lucru nr. 2

FIȘĂ DE LUCRU
I. În tabelul de mai jos se regăsesc 10 nume de Campioni Olimpici români. Găsiţi-le şi încercuiţi-le!
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Rezolvare:
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O
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Înmulțirea numerelor naturale 0-100
Exerciții și probleme recapitulative
Husti Florentina-Ioana
Școala Gimnazială " Nichita Stănescu"
1.

Scrie ca sumă de doi termeni egali fiecare din numerele:
10 = _____________________________________________;
18 = _____________________________________________
12 = _____________________________________________;
14 = _____________________________________________;
16

2.

_____________________________________________

Scrie ca sumă de trei termeni egali fiecare din numerele:
6= _____________________________________________;
27 = ____________________________________________;
24 = _____________________________________________;
21 = _____________________________________________;
30

3.

_____________________________________________ .

Scrie sub formă de adunări ȋnmulţirile următoare şi efectuaţi calculele:
3 x 9= ____________________________________________;
6 x 39 = _____________________________________________;
4 x 28 = _____________________________________________;
5 x 19 = _____________________________________________;
6 x 25 = _____________________________________________.

4.

Completează următoarele tabele:

Factor

7

5

9

6

9

8

6

9

8

Factor

9

8

5

8

9

4

7

8

7

Produs

a

7

8

4

9

5

2

6

10

ax9
ax7
ax9+ax7
ax9-ax7
5.

Patru fete au fiecare câte 6 creioane colorate.
Câte creioane colorate au ȋmpreună cele patru fete?

6.

La produsul numerelor 9 şi 6 adaugă triplul lui 8 mărit cu cele mai mare număr par de trei cifre diferite.

7.

Suma a două numere este 100. Află numerele, ştiind că unul este triplul lui 9.

8.

Irina a început să citească o carte ce avea 100 de pagini. În prima zi a citit 9 pagini, a

doua zi de 5 ori mai multe, iar restul a citit a treia zi.
Câte pagini a citit Irina a treia zi?
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Test
Clasa a V-a
ȚUCULETE MARINELA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA
Se dă textul:
„O puternică suflare de vânt trecătoare şi iute se strecura printre frunzişuri,
mângâia cu adierea ei coroanele încercate ale copacilor şi se avânta cu putere
asupra câmpiei Bărăganului.”
1. Analizează cuvântul subliniat din text. (10p)
2.

Alcătuieşte enunţuri în care substantivul copac să fie: subiect și atribut

substantival . (6p)
3.

Pune la toate gradele de comparație adjectivul puternică: (16p)

4.

Alcătuiește două propoziții în care substantivul propriu din text să apară cu prepoziție și fără prepoziție. (4p)

5.

Identifică toate substantivele din textul dat şi precizează dacă sunt articulate

(cu ce fel de

articol) sau nearticulate. (20p)
6.

Scrie ce sentiment îți sugerează imaginea de la început.(4p)

7. Transcrie din text două figuri de stil diferite învăţate și precizează felul lor. (10p)
8. Scrie ideea principală a textului. (10p)
9. Corectează greşelile din enunţul următor: Rochile păpuşei lui Ana sau înălbit l-a spălat. (10p)
Se acordă 10p din oficiu
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Fișă recapitulativă-clasa a IV-a
Prof. Ciociu Laura-Carmen
Metoda grafică
I.Rezolvaţi următoarele probleme :
1.Doi elevi au rezolvat împreună 33 de probleme. Ştiind că unul a rezolvat cu 5 mai multe decât celălalt, aflaţi câte
probleme a rezolvat fiecare .
2.Doi frați au împreună 48 lei.Să se afle câţi lei au fiecare, ştiind că unul are de 3 ori mai mulţi lei decât celălalt.
3.Suma a trei numere consecutive este 333.
Aflaţi cele trei numere.
4. Suma a trei numere consecutive impare este 120.
Care sunt numerele?
5.Dan are cu 21 timbre mai mult decaât fratele său Edy.Ştiind că Dan are de 4 ori mai multe timbre decât Edy, să se afle
câte timbre au fiecare
6.În trei lădițe sunt 89 kg. de căpșuni. Aflați cantitatea din fiecare lădiță dacă în a doua sunt cu 4 kg. mai mult decât în
prima , iar în a treia sunt cu 6 kg mai multe decât în a doua.
7.Diferenţa a doua numere este 17. Dacă le împărţim obţinem câtul 4 şi restul 2
Să se afle cele două numere.
8.O gospodină pregătește dulceață din prune și mere. Cantitatea de prune este de 4 ori mai mare decât cea de mere, iar
diferența dintre cantități este de 45 kg.
Câte kg din fiecare fruct a folosit gospodina pentru dulceață?
9.Ana, mama şi tata au împreună 75 de ani. Mama are triplul vârstei Anei şi este cu 5 ani mai mică decât tatăl.
Să se afle câţi ani au fiecare.
10.Adunând trei numere am obţinut suma 273. Al doilea număr este de două ori mai mare decât primul, iar al treilea cu
33 mai mare decât al doilea.
Găsiţi cele trei numere.
11.Trei copii au 64 de baloane.. Primul sparge 2, al doilea 3, iar al treilea 5. Ei constată ca acum au un număr egal de
baloane.
Câte baloane au avut la început fiecare?
12. În curtea școlii sunt 241 de elevi. Elevii din clasa pregătitoare sunt cu 35 mai mulți decât cei din clasa întâi, cei din
clasa a doua cu 15 mai multi decat cei din clasa I, , cei din clasa a a treia,cât cei din clasa a doua, iar în clasa a patra sunt
56.
Aflați câți elevi din fiecare clasa erau în curte.
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Fișă de lucru, clasa a II-a
Gheorghiu Corina Ionica
Scoala Gimnaziala "Nicolae Crevedia"
Crevedia Mare, Giurgiu
1.

Mara a cumpărat 42 kilograme de nuci și cu 17 kilograme mai puține mere.
a)

Câte kilograme de mere a cumpărat Maria?

b) Câte kilograme de nuci și de mere a cumpărat, în total Maria?

2.

Magda a cumpărat 5 kilograme de pere la 10 lei kilogramul și 8 kilograme de vișine la 12 lei kilogramul.
a)

Câte kilograme de fructe a cumpărat în total Magda?

b) Cât au costat toate fructele cumpărate de Magda?

3.

La numărul 13 adunați răsturnatul numărului 94, apoi aflați diferența dintre cifra zecilor și cifra unităților pentru
numărul obținut.

4.

Dacă 8 lalele costă 24 de lei și 6 crizanteme costa 26 de lei, aflați:
a)

Câți lei vor costa 16 lalele?

b) Cîți lei vor costa 12 crizanteme?
c)

5.

Câți lei vor costa, în total 4 lalele și 3 crizanteme?

Aflați termenul necunoscut din următoarele egalități:
a)

2 x 3 + ...... = 7 x 6 +20

b) 5 x 4 + ...... = 2 x 3 +18
c)

6 x 9 + ...... = 120

297

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

Evaluation for 6th grade – Language and communication

Teacher: Alina Tomi-Sătmar
Liceul de Muzică “Tudor Jarda”
Subject : World Capitals
The City of London
The City of London is the biggest financial centre in Europe, and one of the world’s main financial centres – the other
two are Tokyo and New York. The city’s international activities are very important and the UK is the world’s largest
single market for international banking. Banks from more than eighty countries have offices in London. The world of
international banking is very exciting. The history of the City of London dates back to the year 50 AD (after the birth of
Jesus Christ), when the Romans built a city called Londinium, which had a wall all around it.
In the 1300s, money-lenders from Lombardy, in Italy, came to Londinium, or London, to do business in the area of the
walled city. There is still a Lombard street in the City today. There is no wall now, but the area is still called the City of
London and it’s the most important business centre in Britain. It’s still sometimes called “the square mile” and it has
hundreds of banks, insurance companies and financial centres. The Bank of England is in the City, in Threadneedle
Street. Another name for it is “The Old Lady”. The bank also prints British banknotes and it is the central bank of
Britain.
There are more than six hundred other banks in the City. During the day, there are about a million people who work in
the City, but during the night, it is very quiet. Fewer than ten thousand people live here.
(adapted from “British Life” by Anne Collins, 2008)
I. Associate the words that reflect the information presented. There is an extra word you do not need.
1. international
2. walled
3. insurance

a) city
b) companies
c) banknotes
d) banking

II. Write down two words or expressions that are connected to money.
III

Circle True/False, justifying your choice with sequences from the text:
1.

There are less than eighty countries which have offices in London. T/F
Justification

2.

The city of London is very busy during the night. T/F
Justification

IV. Continue the following sentence using information from the text.
The Bank of England is also called ……

298

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

V. Do you think London is a famous city? Why (not)?
Possible answers:
I.

International banking, (1-d) walled city (2-a) insurance companies (3 – b)

II.

Two of the following: financial, banking, bank, money, money-lenders, business, banknotes

III.

1 F - Banks from more than eighty countries have offices in London.
2 F - … but during the night, it is very quiet.

IV.

“The Old Lady”.

V.

A very good answer will involve at least two reasons why London if famous, with a fairly good level of
English.
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR LĂPĂDAT VIVIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.30 TIMIȘOARA

1. Scrieţi cu cifre :
a) trei sute treizeci şi cinci de mii - ............................
b) şase sute patru mii doisprezece - ............................
c) şase sute douăzeci de mii doi - ...............................
2. Scrieţi cu litere:
a) 239 700- ............................................................................................................................. ......
b) 35 614........................................................................................................................................
c) 100 016 .................................................................................................................. ............. .
3. Scrieţi numerele cuprinse între:
a) 2 099 şi 2105: ......................................................................................................... ............
b) descoperă regula şi continuă cu încă 3 numere:
26 520, 26 530, 26 540, ........................., ........................, ......................... .
c) numără de la: 5 206 la 5 224 din 3 în 3 : ............................................................................... .
4. Scrieţi
a) toate numerele de 4 cifre identice: ............................................................................
b) cel mai mare număr impar de 6 cifre care are cifra zecilor de mii 7 : ...................... ;
c) toate numerele de 4 cifre consecutive: .......................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Comparaţi şi completaţi:
a) 12 300 ... 120 000

a) .............. > 73 568;

b) 107 707 ...107 770

b) 8 890< .................

c) 155 500 ...155 050

c) 205 403= …..……..

6. După ce au încheiat jocul pe calculator, cei 4 verişori au obţinut punctajele din tabelul de mai jos:
Cine s-a clasat pe primul loc ?
Ioana

Marius

Alex

Mara

18 892

188 840

8 485

180 892

R: ............................. cu ................ puncte.
Ordonaţi descrescător aceste numere: ................................................................................................
7. Compuneţi numerele:

10 000 + 2 000 + 500 + 4 = …………………………….
100 000 + 40 000 + 9 000 + 60 + 1 = ……………………
100 000 + 9 000 + 300 + 50 + 3 = ………………………

8. Descompuneţi numerele: 134 847 = ……………………………………………..
100 043 = ……………………………………………..
65 782 = ……………………………………………..
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9. Rotunjiţi numerele:
a) la mii:5 397 ............................ ...............
b) la zeci de mii: 459 300................................
c) la sute de mii: 120 199 .....................................
Obiective operaţionale:

O1 să scrie cu litere sau cu cifre numere date;
O2 să ordoneze crescător şi descrescător numere date;
O3 să compare şi să completeze perechi de numere;
O4 să rotunjească numere date;
O5 să compună şi să descompună numere.

ITEMI
1.

2.

3.

4.

SUFUCUENT

BINE

scrie cu cifre 1 din 3 nr. date;

scrie cu litere 1 din 3 nr. date;

numără după reguli date -

FOARTE BINE

scrie cu cifre

scrie cu cifre 3 din 3

2 din 3 nr. date;

nr. date;

scrie cu litere

scrie cu litere

2 din 3 nr. date;

3 din 3 nr. date;

numără după reguli date

1 din 3 situaţii;

2 din 3 situaţii;

formează scriind nr. date:

formează

1 din 3 situaţii;

date:

scriind

numără după reguli
date - 3 din 3 situaţii;

nr.

formează scriind nr.
date: 3 din 3 situaţii;

2 din 3 situaţii;
5.

compară şi completează
2 2 din 6 numere;

compară şi completează

compară

4 din 6 numere;

completează

şi

6 din 6 numere;
6.

ordonează descrescător

ordonează descrescător

ordonează

2 din 4 numere date;

3 din 4 numere date;

descrescător
4 din 4 numere date;

7.

compune 1 din 3 nr. date;

compune 2 din 3 nr. date;

compune 3 din 3 nr.
date;

8.

9.

descompune 1 din 3 nr. Date

rotunjesc 1 din 3 nr. date;
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descompune 3 din 3 nr.

Date

date
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rotunjesc 3 din 3 nr. dat
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Lucrare de evaluare inițială - Limba și literatura română
clasa a III-a
Înv. Marc Aurica
Școala Gimnazială Câmpeni
1.

Se dă textul:

„ Degeţica era o fetiţă gingaşă şi drăgălaşă. Era mică de tot, cât un deget.
Într-o noapte, pe un ochi de geam, a intrat o broască mare, jilavă şi urâtă. Ea a furat-o pe Degeţica şi a dus-o în
mijlocul lacului.
Degeţica a rămas singură pe frunza cea verde. În jurul fetiţei s-au adunat toţi peştişorii din lac.
– Cine plânge aşa de tare? au întrebat ei.
– Sunt eu, Degeţica! Mă tem de broasca cea urâtă!
– Noi suntem prietenii tăi. Te vom ajuta să pleci de aici.
– Mulţumesc, dragii mei!”
(”Degețica”, de Hans Christian Andersen)
Completează enunţurile:
•

Titlul textului este ________________________________________________ .

•

Autorul textului este ________________________________________________ .

•

Personajele care apar în text sunt ___________________________________________________.

•

Pe un ochi de geam a intrat ___________________________________________ .

•

Broasca a dus-o pe Degeţica _________________________________________ .

•

Pe Degeţica s-au oferit să o ajute ______________________________________ .

2.

Transcrie din text:

a)

întrebarea adresată de peştişori fetei;

___________________________________________________________________________
b) enunţul care exprimă răspunsul fetei la întrebarea peştişorilor;
___________________________________________________________________________
c)

enunţul prin care Degeţica mulţumeşte prietenilor.
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3.

Selectează din text câte două cuvinte care conţin grupurile de litere ge, gi, ci.

Desparte-le în silabe.
ge

4.

gi

ci

___________________

____________________

__________________

___________________

____________________

__________________

___________________

____________________

__________________

___________________

____________________

__________________

Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru:

5. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru:

a zice = ______________________________

noapte = ______________________________

jilavă = _______________________________

prieteni = ______________________________

mirată = _______________________________

urâtă = _______________________________

6. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul „broască” să aibă sensuri diferite:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Scrie în caseta semnele de punctuaţie potrivite:
Peştişorii au întrebat-o curioşi pe Degeţica
De ce plângi
Mă tem de broasca cea urâtă
Să nu îţi fie frică

Te vom ajuta noi să scapi de broască

8. Completează cu „sa”/ „s-a”, ,, sau/s-au”:
•

Cu răsuflarea tăiată iepurașul_______ uitat speriat în jurul său. Blăniţa _______ avea culoarea ierbii.

•

Elevii_______ pregătit pentru drumeţie. _______ urcat voioşi în autocar. Pe drum _______ oprit în fiecare oraş
întâlnit. Fiecare băiat _______ fată îşi nota în agendă impresii despre ce au văzut.
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9. Scrie un bilet de mulţumire unui prieten:

______________________
___________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________________

Evaluare inițială la limba și literatura română

________________________
Competențe specifice

1.

1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază
Calificativul
C.s.

1.2

Itemul
Foarte bine

Bine

Suficient

I1 Completează enunțurile

Completează

completează

Completează

lacunare.

5-6 propoziţii

3-4 propoziţii

1-2 propoziţii

transcrie corect

transcrie

transcrie

3 enunţuri

2 enunţuri

1 enunţ

3-4 cuvinte

1-2 cuvinte

3 cuvinte

2 cuvinte

1 cuvânt

3 cuvinte

2 cuvinte

1 cuvânt

2 enunţuri, cu greşeli

un enunţ

I2 Transcrie selectiv enunțuri din
4.1

text.
I3 Selectează din text cuvinte care

1.3

conțin grupurile de litere ge, gi,

5-6 cuvinte

ci. Desparte în silabe cuvintele
4.2

I4 Scrie cuvinte cu înțeles
asemănător

4.2

I5 Scrie cuvinte cu înțeles opus

2.1

I6 Scrie enunțuri cu sensurile
diferite ale cuvântului dat

2 enunţuri corecte
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4.1

I7 Completează semnele de

Completează corect 7-8

punctuație într-un text dat

semne de punctuație

Completează corect

Completează

5-6 semne de

3-4 situații

punctuație

corecte

3-4 ortograme

1-2 ortograme

I8 Completează enunțuri cu
4.1

5-6 ortograme

cuvintele sau / s-au, s-a/ sa

4-5 greşeli de

2-3 greşeli de
4.2

I9 Scrie un bilet de mulțumire.

Respectă toate cerințele

punctuaţie, lipseşte

de scriere a unui bilet

un element al

punctuaţie, greşeli de
conţinut (lipseşte
mesajul, formula de

biletului

început, de încheiere)

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:
2.

Evaluare finală
ITEMI

CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral și corect 8 – 9 itemi

FOARTE BINE

Rezolvă integral și corect 5– 7 itemi;

BINE

incorect /parţial corect restul itemilor
Rezolvă integral și corect 2 – 4

itemi;

SUFICIENT

incorect /parţial corect restul itemilor

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Nr. elevi
Calificativ

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

C9

Cfinal

FB –%

FB

B –%

B

S –%

S

I –%

I

Observatii/interpretare:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Măsuri ameliorative:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________
Matrice de specificaţii
Nr.

Conţinuturi/competenţe

Cunoaştere

Înţelegere

Aplicare

Analiză

crt.
1.

1.2 Identificarea unor

x

informații variate dintr-un
text audiat
1.3. Identificarea unor
sunete, silabe, cuvinte în
enunţuri rostite cu claritate
2.

2.1. Formularea unor

x

enunțuri proprii în situații
concrete de comunicare
3.

4.1. Scrierea unor mesaje,

x

în diverse contexte de
comunicare
4.

4.2. Redactarea unor mesaje

x

simple, cu respectarea
convențiilor de bază
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
prof. Posedaru Teodora
Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău
M VI - Analiza instrumentală - clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică
Calificarea: Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Domeniul de pregătire profesională: Protecția mediului
Toate subiectele sunt obligatorii
Se acordă 2 puncte din oficiu
Timpul efectiv de lucru este de 45 minute

SUBIECTUL I

TOTAL: 3 puncte

I.1. Scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect:

(1p)

1. O metodă electrochimică de analiză este:
a.

refractometria

b.

electrogravimetria

c.

cromatografia pe coloană

d.

spectrofotometria

2. În cromatografia pe coloană, drept materiale adsorbante se folosesc::
a.

silicagel, alumină, alcool etilic

b.

hârtie de filtru, schimbători de ioni, benzen

c.

silicagel, alumină, cărbune activ

d.

cloroform, tetraclorură de carbon, acetonă

3. La determinarea electrogravimetrică a cuprului din alamă, pe suprafaţa catodului se depune cupru metalic de culoare:
a.

albastră

b.

portocalie

c.

roşiatică

d.

verzuie

4. Volumul de echivalenţă din curba de titrare pH-metrică acid tare cu bază tare se determină la pH:
a. 1
b. 4
c. 7
d. 10
5. Faza mobilă, care transportă proba prin coloană, poartă denumirea de:
a. adsorbant
b. fază fixă
c. eluant
d. fază staționară
I.2. Transcrieţi pe foaie literele corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul lor, litera (A) dacă
apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera (F) dacă apreciaţi că enunţul este fals.
a. Metodele colorimetrice vizuale sunt metode precise de analiză.
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b. Indicele de refracţie nu depinde de temperatură.
c. Etalonarea pH-metrelor se face cu soluții tampon.
d. Graficul de mai jos corespunde titrării pH-metrice a unei baze tari cu un acid tare

e. Agitarea soluţiei influenţează negativ electroliza
I.3. Stabiliţi corespondenţa dintre metoda de analiză înscrisă în coloana A şi principiul metodei prezentat în
coloana B
A. Metoda de analiză
1.

electrogravimetrie

2.

potențiometrie

3.

refractometrie

4.

spectrofotometrie

5.

cromatografie

(1p)
B. Principiul metodei
a.

măsurarea raportului a două mărimi spectrale, respectiv distribuția spectrală a
mărimilor caracteristice radiațiilor

b.

măsurarea tensiunii electromotoare a unei pile galvanice formată dintr-un electrod
indicator și un electrod de referință, cufundați în soluția de analizat

c.

măsurarea variației conductivității soluției de analizat ca urmare a unor reacții
chimice

d.

depunerea cantitativă, cu ajutorul curentului continuu, a unor ioni aflați în soluție

e.

separarea componentelor dintr-un amestec prin trecerea acestuia printr-un mediu
poros care adsoarbe în mod selectiv

f.

măsurarea indicilor de refracție ai substanței analizate

SUBIECTUL II

TOTAL: 1 punct

Scrieţi pe foaie informaţia corectă care completează spaţiile libere:

(1p)

a. Celula conductometrică se introduce în soluţia de analizat şi se conectează la bornele unui aparat numit ….(1)....
b. Intensitatea colorației crește cu ......(2)...... grosimii stratului de soluție.
c. Corpurile opace şi colorate în ......(3)....... absorb total radiaţiile luminoase.
d. Cromatografia pe hârtie s-a perfecționat continuu, trecându-se de la tehnica circulară la tehnica ....(4)...... si .......(5)
SUBIECTUL III

TOTAL: 4 puncte
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Se prezintă graficul alăturat:
a. Menţionaţi ce reprezintă figura prezentată.
b. Precizaţi ce mărime se determină din grafic
c. Scrieţi unităţile de măsură pentru mărimile de pe axele
de coordonate.
d. Enumeraţi ustensilele de laborator şi aparatura necesare
efectuării determinării
e. Dacă volumul probei de HCl este de 10 ml, iar
concentrația soluției de KOH folosită la titrare este 0,1 N,
să se calculeze concentrația probei.
f. Scrieți ecuația reacției chimice care are loc
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL I

(3 puncte)

I. 1. (1p)
1–b

2 –c

3–c

4–c

5–c

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,2 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
I. 2. (1p)
a–F

b–F

c–A

d–A

e–F

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,2 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
I. 3. (1p)
1–d

2–b

3–f

4 -a

5-e

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,2 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
SUBIECTUL II

(1 punct)

II.2. (1p)
(1) – conductometru
(2) – creșterea
(3) – negru
(4) – ascendentă
(5) – descendentă
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,2 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
SUBIECTUL III

(4 puncte)

a. graficul titrării conductometrice acid tare + bază tare / bază tare + acid tare

0,5p

Pentru răspuns corect se acordă 0.5 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
b. volumul la echivalență

0,5p

Pentru răspuns corect se acordă 0.5 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
c. V – în cm3 (ml)

0,5p

ϰ – în μS/cm
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,25 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
d. - conductometru

1p

- agitator magnetic
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- pahare Berzelius
- biuretă
- pâlnie
- pipetă
- pară de cauciuc
- cilindru gradat
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,125 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
e. cn HCl · VHCl = cn KOH · VKOH => cn HCl · 10 = 0,1 · 2,5 => cn HCl = 0,025 N = 2,5 · 10-2 N

1p

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,25 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p
f. HCl + KOH → KCl + H2O

0,5p

Pentru răspuns corect se acordă 0.5 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
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TEMĂ: MALADII GENETICE
FIȘĂ DE LUCRU
Clasa a IX-a
PROF. PETRIȘOR MIHHAELA
COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU”
GĂEȘTI, DÂMBOVIȚA
Grupa I
1. Numărul de cromozomi este constant pentru fiecare specie de viețuitoare.
a.

Caracterizați un sindrom în care numărul cromozomilor de sex (heterozomii) este modificat: denumire, tipul
de mutație care îl determină, manifestări.

b.

Clasificați mutațiile după efectele pe care le au.

c.

Definiți procesele de mutageneză și teratogeneză.

d.

Construiți patru propoziții afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific adecvat:
-

Influența mediului asupra eredității.

-

Mutații – clasificare.

2. Într-un cuplu, femeia este sănătoasă dar tatăl ei are hemofilie, iar bărbatul este daltonist. Care este probabilitatea ca
acest cuplu să aibă copii cu hemofilie.
3. Alcătuiți un minieseu intitulat ”Factori mutageni”. În acest scop, enumerate 6 noțiuni specifice temei și construiți cu
ajutorul lor, un text coerent, format din 3-4 fraze, folosind corect și în corelație noțiunile enumerate.
Grupa II
1. Factorii mutageni au rol în producerea mutațiilor la om.
a.

Precizați ce reprezintă mutațiile și clasificați mutațiile după cantitatea de material genetic afectat.

b.

Clasificați factorii mutageni: exemple și efecte.

c.

Caracterizați un sindrom în care numărul cromozomilor corpului (autozomii) este modificat: denumire, tipul

de mutație care îl determină, manifestări.
d. Construiți patru propoziții afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific adecvat.
Folosiți în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi:
- Hemofilia – cauze, manifestări.
- Sindromul Down – cauze, manifestări
2.

O femeie sănătoasă al cărei tată suferă de daltonism, se căsătorește cu un bărbat hemofilic. Care este probabilitatea
ca acest cuplu să aibă copii cu daltonism?

3.

Alcătuiți un minieseu intitulat ”Maladii genetice umane”. În acest scop, enumerate 6 noțiuni specifice temei și
construiți cu ajutorul lor, un text coerent, format din 3-4 fraze, folosind correct și în corelație noțiunile enumerate.
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TEMĂ: SENSIBILITATEA ÎN LUMEA VIE
FIȘĂ DE LUCRU
CLASA a X-a
Grupa I
1.

Realizați, printr-un desen, drumul parcurs de razele de lumină în globul ocular. Indicați, în ordine, numele
structurilor străbătute.

2.

Caracterizați defectul de vedere numit miopie, precizând: cauza, efectul și modul de corectare.

3.

Tropismele: definiție, exemple.

4.

Alcătuiți un minieseu intitulat ”Mecanismul auzului”. În acest scop, enumerați 6 noțiuni specifice temei și
construiți cu ajutorul lor, un text coerent, format din 3-4 fraze, folosind corect și în corelație noțiunile enumerate.

5.

Precizați chemoreceptorii olfactivi: tipul celulelor, localizarea lor și și rolurile lor.

6.

Descrieți cele două tipuri de receptori din urechea internă.

7.

Construiți patru propoziții afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific adecvat
Folosiți în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi.:
-

Pielea – organ de simț

-

Urechea externă

Grupa II
1.

Realizați, printr-un desen, drumul parcurs de undele sonore prin ureche. Indicați, în ordine, numele structurilor
străbătute.

2.

Caracterizați defectul de vedere numit hipermetropie, precizând: cauza, efectul și modul de corectare.

3.

Nastii: definiție, exemple.

4.

Alcătuiți un minieseu intitulat ”Aparatul optic și rolul său”. În acest scop, enumerați 6 noțiuni specifice temei
și construiți cu ajutorul lor, un text coerent, format din 3-4 fraze, folosind corect și în corelație noțiunile enumerate.

5.

Precizați chemoreceptorii gustativi: tipul celulelor, localizarea lor și și rolurile lor.

6.

Descrieți receptorii vizuali.

7.

Construiți patru propoziții afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific adecvat
Folosiți în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi.
-

Nasul – organ de simț

-

Urechea internă

TEMA- GLANDELE ENDOCRINE SI SISTEMUL LOCOMOTOR
FIȘĂ DE LUCRU
CLASA A XI-A
Grupa I
1.

Precizați localizarea glandei tiroide și numiți structurile care secretă hormonii tiroidieni.

2.

Numiți cele 3 categorii de hormoni secretați de corticosuprarenale și câte un reprezentant pentru fiecare categorie.

3.

Descrieți scheletul capului.

4.

Descrieții mușchii membrelor superioare.

5.

Definiți procesul de osteogeneză encondrală(de cartilaj) și trei exemple de oase formate prin acest proces.

312

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

6.

Aduceți un argument în favoarea afirmației următoare: ”În timpul contracției izometrice mușchii nu efectuează
mișcări.”

7.

Alcătuiți un minieseu intitulat ”Diabetul zaharat”. În acest scop, enumerați 6 noțiuni specifice temei și construiți
cu ajutorul lor, un text coerent, format din 3-4 fraze, folosind corect și în corelație noțiunile enumerate.

Grupa II
1.

Precizați localizarea glandelor suprarenale și alcătuirea lor.

2.

Numiți cele 3 categorii de hormoni secretați de corticosuprarenale și câte un reprezentant pentru fiecare
categorie.

3.

Prezentați scheletul membrelor.

4.

Definiți procesul de osteogeneză desmală (de membrană) și trei exemple de oase formate prin acest proces.

5.

Descrieți mușchiimembrelor inferioare.

6.

Aduceți un argument în favoarea afirmației următoare: ”În timpul contracției izotonice mușchii efectuează
mișcări.”

7.

Alcătuiți un minieseu intitulat ”Disfuncții endocrine ale corticosuprarenalei”. În acest scop, enumerați 6 noțiuni
specifice temei și construiți cu ajutorul lor, un text coerent, format din 3-4 fraze, folosind corect și în corelație
noțiunile enumerate.
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Nr.1 Test formativ
limba și literatura română – clasa a X-a
Prof. Alina Andrei
„Cândva însă, nevastă-mea duse mâna la căpătâi, luă din tabacheră o ţigară, o puse în vârful unei ţigarete şi o
aprinse gânditoare, cu chibritul. Gestul acesta avea o eleganţă, acum naturală, dar la început trebuie să fi fost socotit de
ea, cu convingere, ca un semn de "distincţie". Acum nu era, mai aproape vorbind, decât un gest de acreală distinsă. Era
un gest absolut mărunt, dar parcă ar fi trecut un nor stupid peste toată voluptatea.Aş fi vrut să nu mi se întunece figura şi
nu puteam rezista.
În zilele noastre de dragoste adevărată, nevastă-mea n-avea niciodată, goală, poze de eleganţă studiată.
Frumuseţea ei era toată spontaneitate şi mişcare. Trântea cu picioarele în perne, se înghesuia sau se răsucea ca să-şi caute
ciorapii şi orice mişcare a ei crea o atitudine de nud în pictură, neasemănat de frumos, de care ea nu-şi dădea seama. Ca
să ia o ţigară ca acum, şi-ar fi răsucit mijlocul, sau ar fi întins amândouă braţele, sau ar fi făcut orice altă mişcare, dar
gestul acesta "distins" mă îmbolnăvea prin sugestiile lui. N-aveam nici o dovadă că mă înşela, dar aveam acum
certitudinea că acest gest vine dintr-o deprindere de a poza goală, de "a face impresie", de care ea nu-şi mai dă seama, şi
care era revelator pentru ceea ce nu ştiam eu. Pe urmă nevastă-mea se socotise, până la raidurile noastre mondene,
inferioară mie şi asta se simţea din modul în care se purta în faţa mea şi faţă de mine. Mai târziu, pare-se, a descoperit că
neştiinţa mea la dans e o inferioritate, că neglijenţa (relativă, foarte relativă) în îmbrăcăminte e un fel de dovadă de "lipsă
de rasă", când comparaţia se impunea cu cei pe care ea şi prietenele ei îi numeau între ele "tirés a quatre épingles".
Acum, în acreala blazată a gestului ei, în poza independentă cu care aprindea, cu degetele întârziat resfirate, chibritul,
vedeam o nouă întărire a bănuielii că sunt înşelat. În lumea ei, asemenea atitudini trebuie să fie foarte preţuite...”
(Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război)
Subiectul I
1. Identifică două tehnici ale analizei psihologice utilizate în fragmentul de mai sus și ilustrează-le. 10p.
2. Explică sensul sintgmei: „ mă îmbolnăvea prin sugestiile lui ” 10p.
3.Comentează fragmentul subliniat punând accentul pe trăirile și emoțiile personajului narator. 10p.

Subiectul II
1. Comentează , în câteva rânduri, incipitul operei. 15p.
2.Caracterizează, în minimum 180 de cuvinte, personajul masculin al romanului studiat punând accentul pe trei trăsături
morale și pe mijloacele de caracterizare. 30p.
SAU
2. Argumentează, în minimum 180 de rânduri, tipologia romanului „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”
30p.
10p. din oficiu și 10p. redactarea
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Nr.2 Test formativ
limba și literatura română – clasa a X-a
„Peste câteva zile am întâlnit-o în faţa chioşcului de ziare de la Independenţa. Ceruse o revistă de mode şi
tocmai o plătea, când a dat cu ochii de mine şi a înţeles că o aşteptam, oprit mai sus, la câţiva paşi. A avut o clipă de
plăcere, nu de bucurie. Şi-a muşcat, cu o satisfacţie vulgară, buza de jos, ca şi când ar fi spus, câştigând prinsoarea: "A,
domnule, în sfârşit!" Altfel întrevederea a fost frumoasă, cu lunecuşuri de ironie voit banală şi superficială, ca să pară
tandră şi indiferentă: "Speram că ai să te faci mai urâtă, departe de mine." "A... da... am avut eu azi-dimineaţă o
presimţire bună". "Ţi-ai oxigenat părul? Sau, nu, e din pricina soarelui." "După cât ştiu, nu. Se vede că e tot soarele". "A
reapărut şi el numai din cauza dumitale." "Ce vrei, când întâlnim încăpăţânaţi care vor să reziste, căutăm şi noi complici."
Dar, spre mirarea mea, tot ea vrea să ştie: "Ai mai sedus pe cineva?" şi îi tremura vocea de parcă era o actriţă la întâiul
pas pe scenă... "Vreau să iau o trăsură". Era ora 12 şi jumătate poate. Mătuşa ei sta pe strada Olari. Am pornit-o alături pe
jos; în dreptul Universităţii, la staţia de trăsuri, am fost bucuros că nu era nici una. Mi-a spus că are de gând să se înscrie
din nou pentru licenţă la Universitate, că a fost plecată la Vaslui, la bunica ei, trei săptămâni. Prin faţa Ministerului de
Domenii, am avut oarecare teamă, căci venea agale o trăsură goală, pe care ea n-a observat-o însă. "Asta-i rochia
albastră? dar parcă era mai puţin vie?" "Vai, mi-ai uitat rochiile?" Şi sufletele noastre pluteau deasupra cuvintelor, în
ezitări, fâlfâiri, fixări, şi iar mici zboruri, ca un roi de fluturi deasupra unei plante, care ar fi încet transportată pe drum.
La Rosetti, despărţirea era inevitabilă. Era staţie mare de trăsuri şi automobile. S-a oprit pe trotuar... şi în mine totul s-a
oprit... dar a lăsat, fără s-o vadă, o trăsură, a strigat prea încet alta şi pe urmă a întors capul să-mi spuie ceva. Am ajuns,
poate pe la două, în faţa casei mătuşii ei... dar parcă n-ar fi observat că am ajuns, am trecut înainte, apoi, de vreme ce se
crease un precedent, după vreo sută două de paşi ne-am întors, şi pe urmă iar, până la ceasul trei şi ceva. Poate că nici
unul, pentru nimic în lume, nu ar fi cerut însă celuilalt să mai rămâie. Eram aşa de grăbiţi şi ne vedeam în treacăt numai”
(Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război)
Subiectul I
1. Identifică tipul de narator din fragmentul de mai sus. Justifică-ți răspunsul. 10p.
2. Explică sensul sintagmei: „și în mine totul s-a oprit”. 10p
3.Comentează fragmentul subliniat punând accentul pe trăirile și emoțiile personajelor. 15p.

Subiectul al II-lea
1. Comentează , în câteva rânduri, finalul operei. 15p.
3. Alcătuiește un eseu, de minimum 180 de cuvinte, în care să caracterizezi personajul feminin al romanului studiat
punând accentul pe trei trăsături morale și pe mijloacele de caracterizare. 30p.
SAU
2.Alcătuiește un text argumentativ, de minimum 180 de cuvinte, în care să demonstrezi că una dintre temele romanului
studiat este războiul. 3p.” 30p.
10p. din oficiu și 10p. redactarea
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Test sumativ
Curente literare Clasa a XII-a
Prof. Rusu Ioana Nicoleta
Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Orăștie
1. Interesul pentru sentimentele umane, natură, istorie, mit și simbol definesc curentul literar numit:
a. romantism

b. realism

c. clasicism

d. simbolism

2. Poezia care cultivă simbolul, sugestia și sinestezia este caracteristica curentului literar numit:
a. realism

b. neomodernism

c. simbolism

d. modernism

3. Specificul național definit prin ortodoxism, păstrarea autohtonismului, viața rurală ca sursă de inspirație
ilustrează orientarea culturala numită:
a. simbolism

d. tradiționalism

b. neomodernism c. modernism

4. Descrierile care evidențiază legătura dintre om și mediu, personajele tipice, planurile narative complexe sunt
caracteristici specifice:
a. realismului

b. modernismului

c. clasicismului

d. simbolismului

5. Satira socială, conturarea tipologiilor, diversitatea tipurilor de comic reprezintă curentul literar:
a. realism

b. clasicism

c. modernism

d. postmodernism

6. Proza urbană, psihologică, poezia intelectuală, exprimarea universului interior, reflecția asupra marilor
probleme ale existenței ilustrează curentul literar numit:
a. modernism

b. realism

c. clasicism

d. simbolism

7. Cele doua direcții culturale manifestate în România interbelică sunt:
a. sămănătorismul și poporanismul b. modernismul și tradiționalismul
c. modernismul și suprarealismul d. sămănătorismul și tradiționalismul
8. Cele doua direcții culturale manifestate în Romania postbelică sunt:
a. modernismul și tradiționalismul b. neomodernismul și tradiționalismul
c. neomodernismul și postmodernismul d. avangardismul și tradiționalismul
9. Camil Petrescu, cel care afirma: "Eu nu pot vorbi onest decât la persoana I... Eu din mine însumi nu pot ieși",
este un reprezentant al:
a. modernismului

b. realismului

c. clasicismului

d. postmodernismului

10. "Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește cu poezia" - iată crezul
literar al lui Ion Barbu, reprezentant al:
a. realismului

b. modernismului

c. clasicismului
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FICHE DE TRAVAIL- L`indicatif présent
CLASA A V-A
PROF. PENU DANIELA
LICEUL TEHNOLOGIC « ION GHICA »
OLTENITA, JUD. CALARASI

L`indicatif présent

1.

Mettez les verbes au présent :
Je (travailler) pour mon pays, pour ma famille et pour moi. ● Tu (obéir) à ta famille et à tes professeurs. ● Il
(rentrer) plus tard. ● Nous (dire) tout le temps la vérité. ● On (mettre) les affaires en ordre. ● Ces ouvriers (faire)
leur travail. ● Elle (mettre) une belle robe. ● Je (admirer) la beauté du pays. ● Ils (partir) pour Londres. ● Nous
(venir) chez vous. ● Je (faire) mon devoir. ● Pierre (lire) ce beau roman. ● Les étudiants (passer) les vacances à
la montagne. ● Nous (être) vos voisins. ● Il n` (avoir) pas de fautes de grammaire dans son cahier. ● Tes parents
(recevoir) nos nouvelles. ● Il (boire) du café chez son amie. ● Vous (vouloir) venir chez nous. ● Vous (prendre)
de bonnes notes.

2.

Cochez la bonne case :
I. Tu ……… le temps de te préparer pour tes examens.

a) ai

b) as

c) aies

II. ………. –tu pour ou contre la politique ?
a) Est

b) As

c) Es

III. Claudine ……………….. les moyens de s`acheter une jupe du soir.
a) n’ait pas

b) n’a pas

c) ne pas avoir

IV. Nous ……………….. au mois de novembre.
1.

a) sont

b) sommes

c) somes

V. Est-ce que vous ……………….. la vendange en octobre ?
a) faites

b) faites-vous

c) vous faitez

VI. ……….-tu trop soif pour attendre encore un minut ?
a) A

b) Es

c) As

VII. Le vieillard …………… le médecin chaque jour.
a) appèle

b) appelle

c) appele

VIII. ………. ––vous ď accord avec nous ?
a) Êtez

b) Etes

c) Es

IX. Les rayons du soleil ……………….. tempérer l`atmosphère.
a) peut

b) peuvent

c) pouvez
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Test de evaluare sumativ la limba română
clasa a V-a
Prof. Milu Adriana
(Unitatea de ȋnvăţare 2-,,Fascinaţia cărţii”-manual editura CD PRESS)
I.(6p)Citeşte cu atenţie textul-suport pentru a rezolva cerinţele.
Îndată ce soarele scăpătă după culme, luna, alungată de pe tărâmul celălalt, ieşi în răsărit la marginea dumbrăvii.
Niciodată Lizuca nu văzuse lună aşa de aproape şi aşa de mare. O nelinişte i se furişă în suflet. Spre asfinţit, în fundul pădurii,
clipeau încă fire de jar sub spuză; într-acolo se strecurau nesimţit cele din urmă păsărele, dându-i bună-seara. Şi cu toate că spre
răsărit se înroşea luna şi creştea lumină peste pâcla ogoarelor, în pădure o umbră tainică şi deasă se întindea, izvorând din văi şi
cotloane necunoscute. Lizuca se simţi puţintel înfricoşată.
-Ce ne facem noi, Patrocle? întrebă ea pe căţel. Drumul nu se mai cunoaşte.
Prin uşoara întunecime viorie, căţelul îi atinse mâinile cu botul şi o privi amical. Cu Patrocle lângă dânsa, n-avea de ce se
teme. Asta o vedea foarte bine duduia* Lizuca.
-Patrocle, îi zise ea, eu ştiu că tu eşti căţel vrednic şi viteaz, dar ce ne facem noi dacă ne-om rătăci în pădure? Acu' ar fi bine să
cioplim o toacă* de lemn de tei şi s-o aninăm într-un vârf de copac. Când bate vântul, toaca sună şi bunicii ne caută şi ne găsesc.
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
*dumbravă=pădure

*duduie=fată, domnişoară

*toacă=obiect care produce sunet

CERINŢE:
1. Completează enunţurile de mai jos cu informaţii din text:

0.80p

Acţiunea textului se petrece(când?) …………………………..
Un indice spaţial(de loc) identificat în text este ,,……………………………”
Textul este unul literar narativ, deoarece………………………………………………………
O trăsătură a Lizucăi menţionată în text este ,,………………………”
2. Alege prin încercuire litera corespunzătoare răspunsului corect:
Tema textului citat este: a) natura; b) iubirea faţă de bunici; c)aventura
3. Două cuvinte-cheie din text sunt: …………………..

0.20p

……………………….

0.30p

4.
4. Stabileşte pentru următoarea situaţie de comunicare ,,-Ce ne facem noi, Patrocle? întrebă ea pe căţel. Drumul nu se mai
cunoaşte.” cine este:

0.60p.

b)receptorul:…………………………………………
a)emiţătorul: …………………………………………
c)mesajul(formulat de tine)……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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5. Formulează o idee principală şi două idei secundare corespunzătoare fragmentului/textului citat. 0.90p
Ideea
princ.
Ideea
sec.
1
Ideea
sec.
2

6. Scrie sinonime pentru cuvintele subliniate :
Lizuca se simţea…ȋnfricoşată=……………………

0.40p
;

Căţelul …o privi amical=……………………

7. Scrie câte un antonim pentru următoarele cuvinte subliniate:

0.40p

pădure…deasă=………………………. ; căţel vrednic şi viteaz= …………………..

8. Ordonează alfabetic următoarele cuvinte: culme, copac, caută, clipeau, cotloane, cunoaşte.
1………………

0.90p

2……………… 3……………… 4…………… 5……………… 6 ……………..

9. Transcrie, din text, trei cuvinte care aparţin câmpului lexical al naturii.

0.60p

10. Scrie A(adevărat) sau F(fals) în dreptul fiecărui enunţ .

0.90p

Cuvântul ,,vârf” este plurisilabic. ……………
În cuvântul ,,soarele”există trei vocale………….
Cuvântul,,cioplim” are 7 sunete…………………
În cuvântul,,toacă” nu există semivocală…………….
Ȋn cuvântul ,,bunicii”, grupul ,,ci” redă un singur sunet. ……………
În cuvântul,, luna” accentul cade pe prima silabă. ……………..
II. (2p) Pornind de la imaginea de mai jos, alcătuieşte un dialog de 7-10 replici, având în vedere următoarele acte de
limbaj: recomandarea şi exprimarea unei opinii.
+2p oficiu
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FICHE DE TRAVAIL – LES ARTICLES PARTITIFS

Prof. Fudulu Mariana
Școala Gimnazială” Alexandru Vlahuță”, Focșani, Vrancea
Limba franceză

1.Cochez la variante correcte:
a)

Elle a beaucoup de temps libre/ du temps libre/ des temps libre.

b) Vous ne mangez pas du poulet/ de poulet/ des poulet.
c)

Sur la table il y avait trois bouteilles de jus/ du jus/ des jus.

d) Marie porte des beaux/ des belles/ de belles robes.
e)

Ce ne sont pas d’amis/ des amis/ de les amis.

2.Répondez aux questions suivantes:

Quelle viande préfères-tu?
Qu’est-ce que vous prenez au petit-déjeuner?
Tu cuisines avec du beurre?
Combien de pain mange-t-il?
3. Complétez le texte par: du, de la, de, des, de l’ selon le cas:
La mère ……… enfant doit arriver. Les conseils…….. grands-parents sont utiles. Les livres……. élèves sont propres.
Les explications ……..professeur sont intéressantes. La robe …….. fillette est très belle. Les fenêtres ……maison sont
ouvertes. Les yeux …….. garçon sont verts. Les immeubles …….. quartier ont une belle architecture.
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FIȘĂ DE LUCRU
RESURSELE BIOSFEREI
Șerban Mariana
Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn Arad
•

Biosfera oferă omului o mare varietate de produse, atât de origine vegetală cât și de origine animală.

•

Resursele biosferei sunt regenerabile, dar exploatarea lor irațională conduc la scăderea accelerată a acestora.

•

Cele mai importante resurse vegetale sunt pădurile:
-

acum două milenii reprezentau .....% din uscat;

-

în prezent ocupă ..................%;

-

importanța pădurilor: au funcție.............................; ...................................;

-

pădurea a fost distrusă prin: ............................................................................................... ..;

-

consecințele

distrugerii

vegetației:

...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................
-

la

nivel

mondial

ponderea

suprafeței

ocupate

cu

pădure

este

următoarea

(vezi

doc

1

pag72)....................................................................................................................... .........................................
.............................................................................................................
măsuri

-

care

vizează

menținerea

pădurii:

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
•

O altă resursă importantă a biosferei este fondul funciar și culturile agricole:
-

fondul funciar include:........................................................................................................
.........................................................................................................................................
o importanță deosebită au .........................................sursa de hrană de bază pentru omenire;

•

Resursele biotice marine:
-

fitoplanctonul.....................................................................................

-

zooplanctonul.....................................................................................; resursele piscicole au ur mătoarea
repartiție ........................................................................................................
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FICHE DE TRAVAIL- LE PRÉSENT DE L'INDICATIF
ENSEIGNANT: ELENA ANAMARIA PETROVAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA

1. Ecoute la chanson et complète par les formes correctes des verbes au présent de l` Indicatif :

Sandy Jonquille
Elle (aimer)…………… bien la vie Sandy
Dans son joli pays Sandy
Avec tous ses amis Sandy
Elle (s'amuser)………………… elle (rire)…………., Sandy
Elle (rêver)…………., elle (espèrer)……………………..
Vivre heureuse avec le garçon qu'elle (préférer)………………………
Elle (être)…………………. toujours la première
Généreuse et sincère

Va Sandy,
Sandy sans doute
Va Sandy,
Tu (suivre)………… .ta route
Fais ton chemin et boucle tes valises
Pour que ton rêve (se réaliser)………………
Va Sandy
Sandy sans doute
Va Sandy
Tu (suivre)………… ta route
Pour que ton rêve (se réaliser)………………
Fais ton chemin, boucle tes valises
Si tu (vouloir)……………. gagner le bonheur
Ecoute ton cœur

Dans son jardin secret Sandy
(Faire)…………..pousser ses pensées Sandy
Elle (compter)………………..toujours Sandy
Sur son gros chien Tambour qui (suivre)………………
Elle (détester)…………………..la violence
Elle (préférer)…………… l'amitié et la confiance
Elle (être)…………..toujours la première
Généreuse et sincère.
Source de la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=tSjYQ3mixr8
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2.

Vrai ou faux :
a)

Sandy est un garçon;

b) Sandy a un jardin secret;
c)

Le chat de Sandy s`appelle Tambour;

d) Sandy est généreuse et sincère;
3.

Réponds aux questions suivantes :
a)

Sandy est-elle amoureuse?

b) Qu`est-ce que Sandy préfère?
c)

Fais le portrait psychique/moral de Sandy!

d) Qu’est)ce qu’elle doit faire pour gagner le bonheur?
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TEST DE EVALUARE, clasa a XI-a
Jurcovan-Vigh Melinda
Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad
1.

1,5p La secția de primiri urgențe a unui spital este adusă o persoană care a suferit un accident de circulație.
Aceasta este supusă unei intervenții chirurgicale și are nevoie de tranfuzie cu o cantitate mică de sânge. Spitalul
are rezerve de sânge aparținând grupelor O, B și AB. Știind că pacientul are grupa sanguină A, precizați
următoarele:
a.

aglutinogenul/ antigenul și aglutinina/ anticorpul caracteristice grupei sanguine a pacientului;

b.

grupa/ grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului;

c.

consecința în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al
sistemului Rh;

d.
2.

3.

realizați schema compatibilității grupelor sanguine la transfuzie cu cantități mici de sânge.

0,5p Precizați:
•

denumirea mușchiului inimii ....................

•

componentele sistemului excitoconductor: ............................., .............................. și ......................

•

proprietatea inimii determinată de sistemul excitoconductor ..........................

1p Alcătuiți câte 2 propoziții din următoarele teme:
a. Ciclul cardiac

4.

b. Sistemul excitoconductor

1p Înlocuiți spațiile punctate cu noțiunile corespunzătoare:
•

Valvele atrio-ventriculare se închid la începutul ............................................................. și au rolul
..............................

•

Valvele sigmoide se închid la începutul .............................................................................. și au rolul
..............................

5.

1p Realizați un minieseu cu titlul IMUNITATEA. Enumerați 6 noțiuni specifice temei și realizați cu ajutorul
acestora un text coerent format din 4 propoziții sau fraze.

6.

1p Realizați schema circulației mari

7.

1p Asociați noțiunile din cele 2 coloane:
1.

atriul stâng

a. arteră pulmonară

2.

atriul drept

b. vene pulmonare

3.

ventricul drept

c. arteră aortă

4.

ventricul stâng

d. vene cave

18.

; 2-

; 3-

; 4-

; 5-

.

1p a. Enumerați 2 vase de sânge care transportă sânge oxigenat
b. Precizați vasele de sânge implicate în circulația mică, precum și tipul de sânge transportat de acestea.

9.

1p Precizați o boală a sistemului circulator
-

denumire

-

cauză

-

simptom

-

mod de prevenire
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FIȘĂ DE EVALUARE NR.6
RESURSE EDUCAŢIONALE DESTINATE PREŞCOLARILOR
Prof.POPESCU MARIA
Şcoala Gimnazială Novaci,Gorj

1.Rezolvă operația de scădere și scrie în casetă cifra corespunzătoare

5-2=
6-1=
2.Desenează în casetă tot atâtea ouă cât este rezultatul adunării

+

=
+

=

3.Compune numărul 6

3
6
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Test de evaluare sumativă
Matematică-clasa a-II-a
Numerele naturale 0-1000
Prof.Înv.Primar:Briciu Olguța
Șc.Gimn.”Prof.Univ.Dr.Gheorghe Beleiu”,Poiana Vadului,
Școala Primară Coștești,Alba
1. Scrie :
cel

-

mai

mic

număr

de

trei

cifre :

………………………………………………………………………………………….....
-

cel

mai

mic

număr

de

trei

cifre

identice :

…………………………………………………………………………………....
cel

-

mai

mare

număr

de

trei

cifre :

……………………………………………………………………………………….......
-

cel

mai

număr

mare

de

trei

cifre

diferite :

……………………………………………………………………………………
-

cel

mai

mare

număr

par,

de

trei

cifre :

……………………………………………………………………………………….
2. Scrie numerele:
- de la 587 la 603: _______________________________________________________
- cuprinse între 433 şi 397: ________________________________________________
3. Descoperă regula şi completează, cu încă 4 numere, fiecare şir:
- 800; 795; 790; _____; _____; _____; _____;
- 250; 350; 450; _____; _____; _____; _____;
4. Scrie vecinii numerelor:
__ 391 __

__769 __

__ 453 __

__ 650 __

__ 666 __
__ 288 __

__ 777 __
__ 879 __

5. Scrie toate numerele naturale de trei cifre distincte care se pot forma din: 5, 8, 2.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………
6. Comparaţi perechile de numere: ( < , =, > )
334 __ 344

121 __ 145

805 __708

987 __ 798

246 __ 426

340 __ 430

550 __550

615 __ 651

7. Ordonează descrescător numerele:
407; 323; 556; 126; 650; 276; 100; 564; 999;989.
8. Încercuieşte cu roşu numerele pare şi cu albastru numerele impare:
325; 300; 884; 309; 717; 479; 516; 796; 243; 107.
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9. Rotunjeşte numerele:
a) la sute:

b) la zeci:

537

........

501

........

408

........

525

........

824

........

193

........

FELICITĂRI!!

Test de evaluare sumativă la matematică
Clasa: a-II-a
Unitatea de învăţare: Numerele naturale 0 – 1000
Conţinuturi evaluate:
Numerele naturale în concentrul 0-1000;
Formele de relief ;
Medii de viaţă;
Competenţe specifice:
1.1 Scrierea,citirea și formarea numerelor naturale până la 1000;
1.2 Compararea numerelor naturale în concentrul 0-1000;
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări,
rotunjiri;
3.1 Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau
regularităţi din mediul apropiat;
Descriptori de performanţă:

Item

Foarte bine

Bine

Suficient

1

Scrie corect 4-5 numere după

Scrie corect 3 din numere

Scrie corect 1-2 numere după

cerințele specificate;

respectând cerințele

cerințele impuse.

specificate;
2

Numără crescător și

Numără crescător și

descrescător în concentrul 0-

descrescător cu unele erori .

Numără doar crescător .

100.
3

Completează corect cele două

Greşeşte 2-3 numere;

Completează corect un şir;

Găsește vecinii numerelor

Găsește vecinii in 5-6 cazuri

Găseşte vecinii a cel putin 3

date.

date.

numere date.

şiruri de numere;
4
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5

Scrie toate numerele posibile

Scrie 4 numere naturale

Scrie cel puțin trei numere

formate după regula dată.

respectând cerința dată.

naturale respectând cerința
dată.

6

7

8

Compară corect toate perechile

Compară corect șase din cele

Compară corect patru din cele

de numere date.

opt perechi de numere date.

opt perechi de numere date.

Ordonează descrescător

Ordonează parțial

Ordonează descrescător cu

numerele.

descrescător numerele.

multe erori numerele date.

Sesizează corect toate

Greşeşte 2-3 numere.

Greşeşte 4-5 numere.

Rotunjeşte corect cele 6

Rotunjeşte corect 4-5 numere

Rotunjeşte corect 2-3 numere

numere date.

date.

date.

numerele pare şi impare.
9

Barem de apreciere:
ITEMI

CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral şi corect 10-11 itemi

FOARTE BINE

Rezolvă integral şi corect 7-8 itemi;
incorect /parţial corect restul itemilor

BINE

Rezolvă integral şi corect 4-5 itemi;
incorect /parţial corect restul itemilor

SUFICIENT

Înregistrarea rezultatelor:
Nr.crt.

Numele
prenumele
elevului

şi

I1

I2

I3

I4

I5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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FIȘA DE LUCRU
Sfântul Ierarh Nicolae(DOS) – Grupa mijlocie
Pruteanu Simona
Gpp nr 2 , Iasi.

Sfântul Nicolae s-a născut într-o familie de oameni credincioși. A
devenit preot, după care episcop. De mic s-a adâncit în rugăciune, post
și învățături sfinte. Era bun și blând, iar în loc să primească daruri de
ziua lui, el oferă. Este prietenul copiilor, ocrotitorul familiilor, al fetelor
necăsătorite, al călătorilor, al pescarilor, al celor acuzați pe nedrept și în
special al săracilor. Era foarte milostiv cu cei nevoiași.
Se spune că în orașul în care trăia erau trei fete foarte sărace, orfane
de mamă. Ele nu se puteau căsători pentru că nu aveau zestre. Sfântul
Nicolae a aflat acest lucru și s-a strecurat noaptea pe furiș, a aruncat un
săculeț de aur pentru prima fată fără ca cineva să-l vadă. Întâmplarea sa repetat și pentru a doua fată. Tatăl dorea să-i mulțumească
binefăcătorului, dar nu știa cine este. Când fata cea mică a ajuns la vârsta
căsătoriei, a stat noaptea de veghe. În acea noapte l-a văzut pe episcop
lăsând al treilea săculeț de aur. Așa s-a aflat cine făcea daruri. Sfântul
Nicolae l-a rugat pe tatăl fetelor să păstreze secretul, dar acesta a uitat
de rugămintea Sfântului și a povestit peste tot cât bine i-a făcut Sfântul
Nicolae.

Sarcini de lucru:
• Despre cine se vorbește în text?
• Descrie-l pe Sfântul Nicolae!
• Cine dorește să-i mulțumească acestuia?
• Ce ne învață Sfântul Nicolae?
• Coloreaza imaginea Sfantului Ierarh Nicolae!
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Fișe de lucru clasa a VIII-a: OCHIUL
Prof. Narcisa Petrescu
Școala Gimnazială nr. 49 București

Grupa 1 – Fişa de lucru nr.1

Alcătuirea anatomică a ochiului:
Fig. 1
Ochiul ca sistem optic:
Fig. 2

Cerinţe:

1.

Stabileşte analogia între părţile componente ale ochiului din fig. 1 cu cele din fig. 2 şi completează spaţiile libere din
casete.
Iris

Pupilă

Cristalin
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2.

Descrie comparativ rolul fiecărei părţi componente:

•

Iris......................................................................................................................... ....................................................................
.....................................................................

•

Pupila....................................................................................................................... .................................................................
.....................................................................

•

Cristalin.................................................................................................................... .................................................................
.....................................................................

•

Retina....................................................................................................................... .................................................................
.....................................................................
Grupa 2 – Fişa de lucru nr.2

1.

Trasează mersul razelor de lumină pentru obţinerea imaginii obiectului AB în lentila convergentă şi precizează
caracteristicile acesteia.

Imaginea este:........................................................................................................................
2.

Folosind modelarea grafică din fig 1, obţine imaginea obiectului aflat în faţa ochiului din fig 2.

3.

Compară cele două imagini obţinute și formulează o concluzie.
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................
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Grupa 3 – Fişa de lucru nr.3
Precizaţi caracteristicile ochiului în următoarele situaţii:
1.

Ţineţi manualul în poziţie verticală şi aşezaţi-l faţă de ochi astfel încât:

a)

Să puteţi vedea cele mai multe detalii. Completaţi fraza: Distanţa la care ochiul vede cele mai multe detalii, cu
acomodare, se numeşte distanţa vederii optime şi are valoarea d = ....

b) Să vedeţi cât mai clar cel mai mic punct de pe pagină. Completaţi fraza: Distanţa la care ochiul vede clar, cu
maximum de acomodare se numeşte punctum proximum şi are valoarea d pp = .....
2.

Priviţi pe geam. Care este cel mai îndepărtat corp pe care îl puteţi vedea? Completaţi fraza: Cel mai îndepărtat corp
pe care îl pot vedea este ................... ............................... şi estimez că se află la o distanţă, numită punctum
remotum, dpr = ...........

Grupa 5 – Fişa de lucru nr.5
Materiale: cutie paralelipipedică cu un perete translucid (ecran) şi orificiu cu diametru reglabil pe peretele opus, lanternă,
corp opac (creion, cretă, etc).
Mod de lucru:
-

Aranjează aceste materiale astfel încât să obţii pe ecran o imagine asemănătoare cu cea de pe retină.

-

Precizează ce operaţii ar trebui să faci pentru a obţine o imagine cât mai clară. Reia experimentul folosind şi lentila
convergentă.
Formulează şi completează:
Observaţii:.................................................................................................................. ...............................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Concluzii:................................................................................................................... ...............................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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Exemplu de fișă de lucru- Sunetul și litera T
Profesor de psihopedagogie specială Murariu-Diaconescu Alexandra
Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași

Aria curriculară: Limbă și Comunicare; Disciplina: Abilități de Comunicare și Limbaj
Clasa a V-a, elevi cu deficiențe mintale severe, profunde și/ sau asociate

TIGRUL DOARME.

TI - GRUL

T
•

Încercuiți imaginile care conțin sunetul „T”și alcătuiți propoziții orale simple cu acestea.

•

Colorați căsuța corespunzătoare poziției literei „T” din următoarele cuvinte (la începutul, la mijlocul sau la
sfârșitul cuvântului).

Exemplu:
TIGRU
•

ACTOR

CORT

TAUR

Încercuiți litera „T” din următorul tabel:

T

R

U

T

F

T

O

T

E

B

T

T

A

R

E

T

N

Z

H

A

T

I

J

T

K

M

E

T

T

V

C

G

T

V

N

L

D

G

A

O

T

V

N

I

T

A

O

T

A

T

E

R

T

T

N

I
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•

Folosește plastilina pentru a modela litera „T” în chenarul de mai jos.

•

Scrie litera „T”.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

•

Completează următoarele cuvinte cu litera „T”.

TREN

RAC

SA

COR

OR

OR

AC
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Subiecte Bacalaureat –Tema 5-6
Prof. Dinu Elena Loredana
Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu,Târgovişte Dâmboviţa
SUBIECTUL I (30 de puncte)

Citiţi cu atenţie sursele de mai jos:

A. „La 22 aprilie 1964, plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român adoptă Declaraţia cu
privire la poziţia P.M.R. în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, prin care comuniştii români,
profitând de disensiunile grave dintre partidul comunist din Uniunea Sovietică şi cel din R. P. Chineză, încearcă să se
emancipeze de sub tutela [Moscovei]. Această nouă atitudine impune însă schimbarea Constituţiei Republicii Populare
Române din 24 septembrie 1952, care consacra în textul ei dependenţa României de U.R.S.S. De aceea, se fac alegeri la 7
martie 1965 pentru Marea Adunare Naţională, care adoptă la 21 august 1965 o nouă constituţie, ce proclamă [...]
«Republica Socialistă România» (art.1), considerând că s-a ajuns la un înalt stadiu de dezvoltare în drumul spre
comunism, cu o economie socialistă (art.5), cu o proprietate socialistă (art.6), ca bază a oricărei proprietăţi, şi cu
monopolul statului asupra comerţului exterior (art.8). Pentru a se sublinia independenţa ţării, se renunţă la menţionarea
Uniunii Sovietice în Constituţie [...]. Rolul conducător al Partidului Comunist este reliefat şi mai pregnant, el apărând
acum printre principiile călăuzitoare ale Constituţiei [...].” (E. Focşeneanu, Istoria constituţională a României (18591991)
B. „O povară în plus pentru economia României era prezența copleșitoare a Uniunii Sovietice. Plata despăgubirilor de
război, în care se includeau alimente și materii prime de toate felurile, pradă de război, în special echipament industrial și
obligația de a furniza armatelor sovietice din teren tot felul de bunuri au secătuit țara de resurse de care avea mare nevoie
pentru propria redresare economică. În prima jumătate a anului 1947, Partidul Comunist a acționat pentru a-și mări
controlul asupra tuturor ramurilor economiei. Planificarea și conducerea centralizată erau la ordinea zilei și toate măsurile
pe care le-a luat s-au dovedit a fi doar faza pregătitoare în vederea naționalizării industriei și colectivizării agriculturii. La
5 aprilie, un nou Minister al Industriei și Comerțului, care combina atributele a numeroase alte agenții de stat, și-a asumat
puteri largi în strângerea și distribuția bunurilor agricole și industriale de consum, alocarea materiilor prime pentru
industrie [...] și în controlarea creditelor. Transformarea economiei românești în conformitate cu modelul sovietic a fost
însoțită de integrarea ei în blocul sovietic.” (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, S.Papacostea, P.Teodor, Istoria
României)
Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Numiţi instituția care „combina atributele‟ unor agenții de stat, precizată în sursa B.

2 puncte

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la prevederile Constituției din 1965.

2 puncte

3. Menţionaţi formațiunea politică și un spațiu istoric la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că schimbarea legii fundamentale este impusă de
modificarea atitudinii față de Moscova.

3 puncte

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste
informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte
6. Prezentaţi două practici politice utilizate în Europa de Est, în a doua jumătate a secolului al XX-lea. 6 puncte
7. Menţionaţi o caracteristică a regimului politic din România, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. 4 puncte
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:
„În atmosfera generală de rezistență, când luptau pentru libertate mai multe popoare (sârbii, grecii, italienii), românii au
trecut și ei la acțiune. În fruntea mișcării revoluționare s-a situat Tudor Vladimirescu [...]. Profitând de moartea domnului
fanariot Alexandru Șuțu, la București (ianuarie 1821), Tudor [Vladimirescu] și oamenii săi încep acțiunea în Oltenia,
unde aveau organizate locuri fortificate. [...] Tudor [Vladimirescu] pornește cu oastea sa spre București, unde ajunge în
martie 1821 și preia puterea. Programul mișcării revoluționare din 1821, cuprins în câteva documente, prevedea: dreptul
poporului la rezistență în fața opresiunii, principiul suveranității naționale, renunțarea la averile rău agonisite, abolirea
dominației străine, desființarea privilegiilor feudale, ocuparea funcțiilor pe bază de merit și nu de avere, ocuparea
funcțiilor prioritar de către români și nu de către fanarioți, reforma justiției, a administrației, reforma școlară, formarea
unei armate naționale, reforma fiscală, desființarea vămilor interne, respectarea deplină a autonomiei țării. [...] Mersul
mișcării revoluționare din Țara Românească a fost oprit de câțiva factori, cum au fost încercarea grecilor eteriști de a-și
subordona lupta celorlalte popoare, neputința grecilor de trece Dunărea și a pătrunde în Balcani și Grecia, pierderea
sprijinului Rusiei, [...] intervenția trupelor otomane la nord de Dunăre. [...] Revoluția de la 1821 nu a fost zadarnică. Ea a
transformat problema românească în subiect de discuție între marile puteri [...]. Ca urmare a mișcării, începând cu anul
1822, domnii fanarioți au fost înlocuiți cu domni români în Țara Românească și Moldova, ceea ce a marcat o mare
victorie a partidei naționale.‟ (I. A. Pop, Istoria românilor)
Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1.Numiţi statul românesc în care se desfășoară mișcarea revoluționară din 1821, precizat în sursa dată. 2 puncte
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.

2 puncte

3. Menţionaţi, din sursa dată, conducătorul mișcării revoluționare și o acțiune desfășurată de acesta până la preluarea
puterii.

6 puncte

4. Menţionaţi, din sursa dată, doi factori care au dus la oprirea mișcării revoluționare din 1821.

6 puncte

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la programul mișcării revoluționare din 1821, susţinându-l
cu două informaţii selectate din sursă.

10 puncte

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul român se consolidează, în plan intern, prin
măsuri adoptate în primul deceniu după unirea Principatelor Române din 1859. (Se punctează prezentarea unui fapt
istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)

4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român modern (secolele al XVIII-lea – al XIX-lea), având în
vedere:
- prezentarea unui proiect politic referitor la statul român modern, elaborat în ultimele trei decenii ale secolului al XVIIIlea;
- menționarea a trei prevederi înscrise în proiectele politice referitoare la statul român modern, elaborate/prezentate în
prima jumătatea a secolului al XIX-lea;
- precizarea unei acțiuni desfășurate de români în 1859 și menționarea unei consecințe a acesteia;
- formularea unui punct de vedere referitor la evenimentele politice desfășurate în anul 1866, în plan intern şi susţinerea
acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect,
elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea
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şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu
precizată.
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MOROMETII
SCENA CINEI
FIȘĂ DE LUCRU
Prof. NEAGOIE AURELIA MARIANA
LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU, BLAJ
Citește textul și răspunde cerințelor formulate:
Cât ieșeau din iarnă și până aproape de sfântul Niculaie, Moromeții mâncau în tindă la o masă joasă și
rotundă, așezați în jurul ei pe niște scăunele cât palma. Fără să se știe când, copiii se așezaseră cu vremea unul lângă
altul, după fire și neam. Cei trei frați vitregi, Paraschiv, Nilă și Achim, stăteau spre partea dinafară a tindei, ca si când
ar fi fost gata în orice clipă să se scoale de la masă și să plece afară. De cealaltă parte a mesei, lângă vatră, jumătate
întoarsă spre străchinile și oalele cu mâncare de pe foc, stătea întotdeauna Catrina Moromete, mama vitregă a celor trei
frați, iar lângă ea îi avea pe ai ei, pe Niculae, pe Ilinca și pe Tita, copii făcuți cu Moromete. (…)
Moromete stătea parcă deasupra tuturor. Locul lui era pragul celei de-a doua odăi, de pe care el stăpânea cu
privirea pe fiecare. Toți ceilalți stăteau umăr lângă umăr, înghesuiți, masa fiind prea mică. Moromete n-o mai
schimbase de pe vremea primei lui căsătorii, deși numărul copiilor crescuse. El ședea bine pe pragul lui, putea să se
miște în voie și de altfel nimănui nu-i trecuse prin cap că ar fi bine să se schimbe masa aceea joasă și plină de arsurile
de la tigaie.
Paraschiv, Nilă și Achim nu erau din firea lor niște copii tăcuți, moi ori lipsiți de veselie. Totuși, ca totdeauna,
ei se așezară la masă absenți, uitându-se în gol, oftând, parcă ar fi trebuit nu să mănânce, ci să ridice pietre de moară.
Moromete se așeză și el pe prag, făcând în același timp câteva cruci repezi și închizând o clipă, evlavios, ochii. Niculae,
care nu avea scaun, se așeză turcește pe pământ.
— Du-te, mă, și ia-ți o pernă, dosăditule, de câte ori să-ți spui? Că ăștia nu sunt în stare să facă măcar un
scaun, zise femeia, uitându-se la cei trei care așteptau, tăcuți și plictisiți, mâncarea.
— Tu de ce nu faci? zise Achim, ai cărui ochi clipiră ascuțit, înfigându-se din golul în care erau pierduți mai
înainte, în cei ai mamei vitrege.
Moromete, care tocmai își făcuse cruce, se uită la femeie cu gura căscată mirare.
— Taci, fa, din gură, n-auzi?! zise el, apucând lingura de lemn între degete.
— N-auzi ce zice colțatul? răspunse femeia, ștergându-se de sudoare, fără să-i pese de privirea bărbatului.
— De ce colțat?! întrebă moale Paraschiv, apucând și el lingura într-un fel anumit, vrând să spună că vrea să
mănânce mai repede.
— Taci, mă, din gură! zise și Nilă cu un glas și mai moale decât al fratelui, aproape șoptit.
— Cine vă întrece? răspunse Catrina. Așează-te masă, ridică-te masă. Abia se mișcă, abia se așează, cleafcleaf, parcă i-ai da să mănânce otravă.
— Pui, fa, mâncarea-aia o dată?! zise Moromete liniștit, dar în glas cu fire de amenințare. (…)
— Da’ brânză nu e? șopti Niculae indignat, uitându-se la maică-sa.
— Du-te de-o ia din burta lui Duțulache! răspunse mama.
— Da’ ce! Ce Duțulache? Mie să-mi dai brânză, zise iar Niculae, trântind lingura pe masă.
— Parcă spuneai că să le mănânce lupii de oi, îngână femeia mai moale, cu un glas nepăsător.
— Mănâncă, mă, acilea și nu te mai miorlăi, puturosule! Te găsi brânza. Când e, te uiți chiondărâș la ea, zise
tatăl nepăsător și el, înghițind un dumicat mare.
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Niculae amuți. Pieptul i se ridică și coborî repede; buzele îi tremurară. Câteva clipe se uită la maică-sa. Femeia
mânca cu gândurile în altă parte. Băiatul se uită atunci spre soră-sa Ilinca, dar fiecare mânca repede, însuflețit pe
neașteptate, tăcut și parcă nemaisimțind pe cel de alături. Băiatul înghiți greu, se ridică de la masă și ieși afară.
Aproape că nimeni nu-l luă în seamă.
— Dacă mănânci, mi-ești ca un frate, Niculae, zise Achim batjocoritor, dacă nu mănânci, mi-ești ca doi.
— Să te ia naiba, izbucni băiatul hohotind și făcându-se nevăzut.
Pe fața femeii trecu o umbră de durere auzind plânsul de afară al copilului.
— De ce nu-l lași în pace Ilie? șopti ea, privindu-și bărbatul fără teamă. N-ajunge că îl trimeți ca vai de capul
lui și rabdă de sete toată ziua cu oile? Îl mai faci și puturos. Voi vă duceți și munciți ca oamenii, vă mai odihniți, aveți
apă, mâncați, și el, săracu, rabdă de sete toată ziua și aleargă după zăpăcita aia de Bisisica...
(Marin Preda, Moromeții, vol. I)
1. Transcrie patru termeni din câmpul semantic al familiei.
Câmpul semantic reprezintă seriile de cuvinte aparținând aceluiași domeniu de sens.
2. Identifică o trăsătură de caracter a personajului Ilie Moromete, având în vedere următorul citat: „el stăpânea cu privirea
pe fiecare”.
3. Prezintă semnificația așezării la masă a membrilor familiei Moromete.
4. Comentează gestul ritualic al personajului de a se închina înainte de masă.
5. Precizează două modalități de caracterizare a celor trei fii ai lui Moromete, din prima căsătorie.
6. Identifică natura conflictului sugerat în fragmentul prezentat.
7. Reprezintă grafic scena cinei pentru a sublinia grupurile care dezvoltă conflictele din interiorul familiei.
8. Imaginează-ți o continuare a fragmentului în care să încerci să aplanezi conflictul de la masă.
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FIȘĂ DE ACTIVITATE – CONCURS DE CUNOȘTINȚE: „SFÂNTUL NICOLAE,
PRIETENUL ȘI OCROTITORUL NOSTRU”
Amorăriți Elena
C.S.E.I. Suceava
1. Răspundeți cu A (adevărat) sau F (fals):
•

Sfântul Nicolae a fost episcop în localitatea Mira Lichiei (astăzi în Turcia). (.....)

2. Încercuiți răspunsul corect:
•

În viața sa pământească Sfântul Nicolae a fost: a. primar; b. profesor; c. preot

3. Completați propoziția:
•

Sfântul Nicolae a fost un om b........, b..................... și d.......................... .

4. Răspundeți cu Da sau Nu:
•

Sfântul Nicolae a împărțit averea săracilor. (.....)

5. Încercuiți răspunsul corect:
•

Sfântul Nicolae este sărbătorit pe data de: a. 5 decembrie; b. 6 decembrie; c. 16 decembrie

6. Sub ce nume mai este cunoscut Sfântul Nicolae în popor?
...........................................................................................................................................................................................
7. Completați propoziția:
•

Pe oamenii r....... și m.................. Sfântul Nicolae i-a mustrat adeseori.

8. Dați exemple de modalități de cinstire a Sfântului Nicolae.
.......................................................................................................................................................... .................................
9. Unde este și ce face acum Sfântul Nicolae?
...........................................................................................................................................................................................
10. Ce învățăm din viața și din faptele Sfântului Nicolae?
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Evaluare formativă – Fonetica
Clasa a VI-a
Ana-Maria Țibre
Şcoala Gimnazială Constantin Brâncuşi, Cluj-Napoca

Timp de lucru: 15 minute
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Fiecare răspuns corect valorează 10 puncte.
1. Sunt întotdeauna vocale:
A a, ă, â/î, e, i, o, u
B a, ă, â/î
C e, i, o, u
D b, c, d, f
2. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
A o-ptim, ca-dru, pri-e-te-nie
B op-tim, cad-ru, pri-e-te-nie
C op-tim, ca-dru, pri-e-te-ni-e
D o-ptim, ca-dru, pri-e-te-ni-e
3. Conțin diftong toate cuvintele din seria:
A soare, poezie, real, mai
B soare, stau, miere, viață
C soare, porc, caiet, mici
D soare, geacă, mie, taci

4. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria:
A măcar, ocean, tainic, poștaș
B măcar, ocean, tainic, poștaș
C măcar, ocean, tainic, poștaș
D măcar, ocean, tainic, poștaș
5. Litera x notează sunetele (gz) în toate cuvintele din seria:
A examen, box, xerox, elixir
B examen, exercițiu, exemplu, auxiliar
C examen, exil, excursie, xerox
D examen, xilofon, pix, axă
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6. Toate cuvintele conțin triftong în seria:
A ploaia, suiau, treceau, mai
B știai, miau, spuneau, vreau
C știrea, leoarcă, miei, vai
D veneai, aripioară, creioane, lupoaică
7. Sunetul i este semivocală în toate cuvintele din seria:
A vai, inel, ciorap, mine
B vai, creioane, mâine, răi
C vai, isteț, pitic, maci
D vai, ridic, pui, important

8. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
A rucsac, tixit, examen, elixir
B ruxac, ticsit, examen, elicsir
C rucsac, ticsit, examen, elixir
D ruxac, ticsit, egzamen, elixir

9. Sunt monosilabice toate cuvintele din seria:
A prompți, drepți, inși, verzi, puși
B strâmți, copți, duși, rupți, aspri, deși
C unși, miel, idei, corni, șefi
D trunchi, porți, vedea, pomi, pași
10. Numărul literelor este egal cu al sunetelor în toate cuvintele din seria:
A cerere, examen, ghețuș, eu
B cireșe, ghidon, xerox, cercel
C german, carton, vecină, magie
D este, maci, xilofon, magiun
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Stil de învăţare practic
Fişă de lucru - Răspunderea în afaceri
prof. Iordache Anca Paraschiva
Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir,, Suceava

Nume:

Prenume:

Profesor

Clasa:

Data:

Iordache Anca Paraschiva

Competenţe derivate: compararea formelor de răspundere în funcţie de gravitate

1.

Aşezaţi în arbore formele de răspundere juridică în afaceri în funcţie de gravitatea răspunderii
întreprinzătorului.

2.

Analizaţi următoarele forme de răspundere şi stabiliţi forma pe care o îmbracă:
a.

Omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a
operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

b.

Divulgarea, achiziţionarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al
acestuia, fără consimţământul deţinătorului legitim al respectivului secret comercial şi într-un mod contrar
uzanţelor comerciale cinstite.

c.

Absenţă nemotivată de la serviciu..

d.

Săvârșirea de greșeli în organizarea, executarea sau dispunerea executării unor operații sau lucrări care au
condus la accidente de muncă și neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, coordonare și control.
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Stil de învăţare vizual
Fişă de lucru Răspunderea în afaceri

Nume:

Prenume:

Clasa:

Data:

Profesor : Iordache Anca Paraschiva
Competenţe derivate: Identificarea formelor de răspundere
1. Analizaţi următoarele forme de răspundere şi stabiliţi forma pe care o îmbracă:
a.

Nerespectarea interdicției de a se fuma in unitate.

b.

Dobândirea, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o
activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

c.

Nerespectarea obligaţiilor în executarea unui contract de leasing..

2.Completaţi și analizați spaţiile libere cu factorii care lipsesc.

Forme de
răspundere

Răspundere

Răspundere

345

Răspundere

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

FISA DE LUCRU Răspunderea în afaceri
Nume:

Prenume:

Stil de învăţare AUDITIV
Clasa:

Data:

Profesor : Iordache Anca Paraschiva
Competente derivate: Explicarea situaţiilor care determină răspunderea întreprinzatorului

1. În schema prezentată apar câţiva termeni cheie. Explicaţi ce înţeles daţi termenilor:
-răspundere .................................................................................................................
-funcţie ........................................................................................................................
-formă ..................................................................................................................... ....
-sancţiune ................................................................................................................... .
Formulaţi câte o propoziţie folosind fiecare termen din care să reiasă semnificaţia dată de voi termenului respectiv.
2. Analizaţi următoarele forme de răspundere şi stabiliţi forma pe care o îmbracă:

a.

Desfăşurarea în timpul serviciului a unor activităţi cu caracter politic.

b.

Împiedicarea sau obligarea, prin amenințări ori prin violențe, a unui salariat sau a unui grup de salariați să
participe la grevă ori să muncească în timpul grevei.

c.

Schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții
publice, fără respectarea prevederilor legale.

d.

Una dintre părțile contractului de închiriere nu își execută obligațiile născute din acest contract
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FIȘA DE LUCRU
Andronache Roxana Nicoleta
Școala Gimnazială Nr 11 Buzău
Se dă textul :
“Fiecare floare din cele care există are ceva cu care să ne bucure.
- Eu, a întrebat ghiocelul, așa mic și slab cum sunt, ce bucurie pot face omului?
Dar, iată, Iarna este în puterile ei. Peste tot e doar omăt. Într-o zi, mic, alb și plăpând, ghiocelul iși sună vesel
clopoțelul.
- Cine îndrăznește să mi se împotrivească? întrebă baba Iarnă, scuturându-și cojoacele de nea și de țurțuri.
Se uită împrejur și zări ghiocelul.
- Tu erai? Am să te îngheț la noapte! exclamă Iarna.
- Nu vă mâniați, baba Iarnă și moș Omăt. Soarele mi-a trimis veste să mă arăt, răspunse ghiocelul.
Dar peste noapte, baba Iarnă și moș Omăt au chemat gerul în ajutor. A suflat și moș Crivăț.
- Unde ești, ghiocelule? N-ai înghețat? Mai cutezi să mi te împotrivești?
- Drept să vă spun, mi-a fost tare frig. Ba era să mă smulgă vântul. M-am pitit după un bulgăre de zăpadă. Dacă și
la noapte va fi tot atât de frig, am să mor înghețat, spuse cu tristețe ghiocelul.
Soarele, auzind vorbele duioase ale ghiocelului, îi trimise în ajutor raze calde. Dis de dimineața, de sub plapuma
de nea, au apărut o mulțime de ghiocei.
- Baba Iarnă, moș Omăt, hai să ne jucăm de-a prinselea! strigau veseli ghioceii.
Așa s-a dovedit ghiocelul mai tare decât Iarna, arătând că el este vestitorul primăverii.
( Eugen Jianu, „Legenda ghiocelului”)

1.

Răspunde la întrebări :
Care este titlul textului ?
________________________________________________________________________________________________
Care este autorul textului ?
________________________________________________________________________________________________
Care sunt personajele prezentate în text ?
________________________________________________________________________________________________
Care este mesajul textului ?
________________________________________________________________________________________________

2.

3.

Eu spun una, tu spui multe :
floare –

________________

ghiocel –

________________

noapte –

________________

Găsiți cuvinte cu sens asemănător :
putere –

_______________________

omăt –

_______________________
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veste -

4.

5.

_______________________

Gasiți cuvinte cu sens opus :
tristețe –

_______________________

mic -

_______________________

mâniați -

_______________________

Alcătuiește un enunț în care cuvântul “slab “ să aibe același înțeles ca cel din text.
________________________________________________________________________________________________
ȘTIAI CĂ ?
▪

Denumirea științifică a ghiocelului este Gallanthus. Acesta înseamnă floarea de lapte.

▪

Ghioceii conțin un antigel natural. Chiar dacă îngheață când temperaturile sunt scăzute își revin imediat ce se
încălzește.

▪

Polenul și nectarul ghioceilor sunt un adevărat festin al primăverii pentru multe albine. Dungile verzi din interiorul
florilor de ghiocei îi fac vizibili de la distanță pentru aceste insecte.

▪

Bulbii ghioceilor sunt otrăvitori pentru oameni.

▪

În timpul celuri de-al doilea Război Mondial, polițiștii militari americani erau numiți ghiocei, deoarece uniformele
lor îi făceau să semene cu acești vestitori ai primăverii. Uniforma avea culoarea verde-oliv, iar șapca și mănușile
erau albe.

▪

Cei care colecționează ghiocei sau îi caută cu disperare peste tot sunt numiți galantofili.

▪

Ghioceii sunt printre primele flori din an.

▪

Sunt peste 2.500 de varietăți de ghiocei. Florile diferă în înălțime de la 7 la 30 de centimetri și sunt împărțite în peste
20 de specii.

▪

Ghioceii sunt simbolul primăverii, purității și religiei.

▪

Unele specii de ghiocei sunt protejate, astfel că în unele țări este ilegal să aduni ghioceii care cresc în păduri.
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FIȘĂ DE LUCRU
RECAPITULARE FINALĂ
Prof. SULEA ANA
Citește cu atenție poezia, apoi rezolvă sarcinile de lucru!
Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură,
Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură,
În curând şi el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit.
El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândră scară
Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară,
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi
Ce răzbat prin frunze- uscate şi s-arată drăgălaşi.
Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă.
Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă.
În grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene şi prin vii
Ard movili buruienoase, scotând fumuri cenuşii.
Caii zburdă prin ceairuri; turma zbiară la păşune;
Mieii sprinteni pe colnice fug grămadă-n repejune,
Şi o blândă copiliţă, torcând lâna din fuior,
Paşte bobocei de aur lâng-un limpede izvor.
(Dimineata- de Vasile Alecsandri)
Cerințe:
1) Ce anotimp este zugrăvit de poet în textul prezentat?
2) Ce flori sunt menționate în poezie?
3) Pune în ordine viețuitoarele ce apar în poezie.
4) Completează următoarele structuri cu cuvintele din text:
a. ..........natura
b. Câmpul..............
c. Frunze...............
5) Alcătuiește propoziții în care cuvintele scrise îngroșat să aibă alt sens decât în text.
6) Identifică, în textul suport, doua verbe la timpuri diferite și analizează-le.
7) Scrie cuvinte cu sens opus (antonime) pentru: „mândra”, „dulce”,„june”, „fug”, și „limpede”.
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TEST MATEMATICĂ ONLINE
CLASA a II – a
TERMINOLOGIE MATEMATICĂ
Codila Monica
Scoala Gimnaziala nr. 2 Resita
jud. Caras Severin
1.

(10 puncte) Rezultatul inmulțirii se numește:

a)

sumă;

2.

(10 puncte) Numerele care se înmulțesc, se numesc:

a)

termeni;

3.

(10 puncte) Rezultatul adunării se numește:

a)

diferență;

4.

(10 puncte) Numerele care se adună , se numesc:

a) factori;

b) produs;

c) cât;

c) împărțitor;

b) factori;

b) sumă;

c) cât;

b) termeni;

c) total;

5.

(10 puncte)Numărul din care se scade ,se numește:

a)

descăzut;

6.

(10 puncte) :Numărul care se scade, se numește:

a)

sumă;

7.

(10 puncte) Suma se mai numește :

a) total;

b) scăzător;

c) diferență;

b) scăzător;

c) descăzut;

b) rest;

c) produs;

8.

(10 puncte) Diferența se mai numește:

a)

cât;

9.

(10 puncte) Numărul care se împarte, se numește :

a) deîmpărțit;

b) produs;

c) rest;

b) împărțitor;

c) rest;

10. (10 puncte) Numărul la care se împarte ,se numește:
a)

factor;

b) împărțitor;

c) cât.
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TEST DE EVALUARE
HAJDU MELINDA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA ” ARAD
Formarea,citirea, ordonarea,compararea, rotunjirea numerelor naturale de la 1000 – 10000

I.Alege numerele scrise corect:
•

o mie trei sute şaizeci şi doi

•

…………………………………………………………………………………………..

•

şase mii patru sute treizeci

a) 1 632

b)6 132

a) 6 400

b) 6 430

c) 1 362

c) 4 360

……………………………………………………………………………………………
•

trei mii trei sute treizeci

a) 3 330

b) 3 300

c) 3 003

…………………………………………………………………………………………….
•

două mii cincizeci şi unu

a) 2 015:

b) 2 551

c) 2 051

………………………………………………………………………………………………
•

nouă mii paisprezece

a) 9 410

b) 9 014

c) 9 041

II. Scrie cu litere numerele:
4 000 ......................................................... ...

2 600...................................................................................

7 819................................................................

3 272......................................... ............................................

III. Adevărat sau fals:
a)

6 540 >

654

b) 4 881 > 2 891

b)

7 589 = 7 598

d) 3 633 < 3 638

IV.Scrie numere:
a)pare cuprinse intre 4 997 si 5 005: ..............................................................................................................

b)cel putin egale cu 8 968 si mai mici decat 8 973: ................................ ........................................................

c)numarul care contine tot atatea zeci ca numarul 6 582, dar care are pe locul sutelor cifra 9: .....................

d)cel mai mic numar de 4 cifre diferite: ..........................................

e)trei numere de 4 cifre care au cifra sutelor cu 2 mai mare decat a zecilor: ....................................................

f)cel mai mare numar de 4 cifre pare diferite: ................................................

g)cel mai mic numar de 4 cifre consecutive: ..................................................
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V. Scrie cu cifrele 3, 2, 0 și 9, folosindu-le o singură dată:

Cel mai mare

Cel mai mic

număr

număr impar

VI.Scrie cinci numere consecutive, al treilea fiind cel afișat pe ecran!

6 990

_______

_______

_______

_______

_______

6
121

VII. Scrie pe piesele de puzzle numere pare de 4 cifre cu suma cifrelor 12!

…………
………….

……………

VIII.Rotunjiţi la zeci, sute și mii numerele:

3 008 - Z

7 272- Z

S

S

M

M

3 861-Z
S
M

Descriptori de performanță
Itemi

Foarte bine

Bine

Suficient

1

alege corect 5 numere

alege corect 4 numere

alege corect 3 numere

2

scrie corect 4 numere

scrie corect 3 numere

scrie corect 2 numere

3

compara corect 4 perechi numere

compara corect 3perechi

compara corect 2 perechi de

numere

numere

Scrie corect numerele pentru toate

Scrie corect numerele pentru 6

Scrie corect numerele pentru 4

subpunctele

subpuncte

subpuncte

Scrie corect toate numerele

Scrie corect un singur numar

Scrie numere fara sa utilizeze

4

5

cifrele cerute
6

Completeaza corect toate numerele

Completeaza cu doar trei
numere
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7

Scrie corect toate cele 4 numere

Scrie corect 3 numere

Scrie corect 2 numere

Rotunjeste corect 3 numere

Rotunjeste corect 2 numere

cerute

8

Rotunjeste corect toate numerele

NUMĂR DE ITEMI

1

2

3

4

5

6

7

8

F.B.
Nr. elevi care l-au realizat

B.
S.
I.

Aprecierea cu calificative;
CALIFICATIV

F.B.

B.

S.

I.

Nr. elevi

Greşeli frecvente:
Măsuri de recuperare şi dezvoltare:
REZULTATE ELEVI
Nr.
crt.

Calificativ final
Numele şi prenumele

1

2

1
2…
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Fișă de lucru – Productivitatea
Prof. Ungureanu Lidia-Lăcrimioara
Colegiul Economic al Banatului Montan, Reșița
Subiectul I (4 puncte)
1.

2.

3.

4.

Productivitatea este bine să fie:
a.

Cât mai mare

b.

Cât mai mică

c.

Constantă

Calculul productivității muncii ne relevă:
a.

randamentul utilizării capitalului tehnic

b.

efortul depus de către producător

c.

raționalitatea cu care este folosită forța de muncă

d.

gradul de ocupare a forței de muncă în activitatea economică

Productivitatea marginală reprezintă cantitatea de bunuri obţinută cu ultimii factori de producţie introduşi.
a.

Adevărat

b.

Fals

Prezentați pe scurt o metodă prin care se poate crește productivitatea?

Subiectul al II-lea (3 puncte)
Fie următorul tabel:
Număr muncitori (L)

Număr bucăți (Q)

1

20

2

50

3

78

4

103

5

125

Productivitatea medie a

Productivitatea marginală a

muncii (WL)

muncii (WmgL)

a.

Completați tabelul cu datele lipsă.

b.

Realizați graficul având pe axa orizontală numărul de muncitori, iar pe axa verticală productivitatea medie
a muncii și productivitatea marginală a muncii.

c.

Ce se întâmplă cu productivitatea medie a muncii dacă productivitatea marginală a muncii este mai mare
decât productivitatea medie a muncii?

Subiectul al III-lea (2 puncte)
O firmă obţine o producţie de 9000 bucăţi, cu ajutorul a 200 salariaţi. Câţi angajaţi trebuie să mai angajeze
firma pentru a tripla producţia, în condiţiile în care productivitatea medie a muncii creşte cu 20%?
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Test de evaluare
Prof. înv. primar Neagu Marieta, drd UPS „Ion Creangă”
Școala Gimnazială „Ion Ionescu”, Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri, structură
1.Care sunt factorii de mediu?
………………………………………………………………………………………………………
2.Alegeți cuvintele din paranteză astfel încât informația să fie corectă.
Modificări ale acestor …………… influențează …………… și ……………
Plantele își prepară singure hrana din …………… și …………… din sol numai în prezența ……………
(nutrienți, factori de mediu, luminii, creșterea, apă, dezvoltarea, aerul)
3.Scrie trei plante ocrotite de lege
………………………………………………………………………………………………………
4.Alcătuiește enunțuri corecte.
Lumina naturală este necesară plantelor …..........

DIMINEAȚA

Florile de regina nopții se deschid …………...

VERZI

Florile de păpădie se închid ….……….

NOAPTEA
SEARA

5.Ce crezi că s-ar întâmpla dacă așezi un ghiveci (primula) într-o cutie mai multe zile? Argumentează.
O săptămână ………………………………………………….…………
Două săptămâni …………………………………………………………
Trei săptămâni ……………………………………………………………
6.Realizează un desen cu etapele prin care trece ghiveciul tău.

O săptămână

Două săptămâni

Trei săptămâni

Răspunsul corect\posibil
1.Care sunt factorii de mediu?
Factorii de mediu sunt: aerul, apa, temperatura, tipul de sol și hrana.
2.Alegeți cuvintele din paranteză astfel încât informația să fie corectă.
Modificări ale acestor factori de mediu influențează creșterea și dezvoltarea .
Plantele își prepară singure hrana din apă și nutrienți din sol numai în prezența luminii.
3.Scrie trei plante ocrotite de lege
Floare de Colț, Papucul Doamnei, Garofița Piatra Craiului
4.Alege cuvântul potrivit.
Lumina naturală este necesară plantelor verzi.
Florile de regina nopții se deschid seara.
Florile de păpădie se închid noaptea.
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5.Ce crezi că s-ar întâmpla dacă așezi un ghiveci (primula) într-o cutie mai multe zile? Argumentează. Primula are
nevoie de aer proaspăt, lumină și umiditate.
O săptămână
Planta nu are

- lumină

– frunzele se îngălbenesc

- apă

– frunzele ofilite

- lumină

– frunzele sunt galben deschis

- apă

– frunzele ofilite, căzute

Două săptămâni
Planta nu are
Trei săptămâni
Planta se usucă.
6.Realizează un desen cu etapele prin care trece ghiveciul tău.

O săptămână

Două săptămâni

Trei săptămâni

Competențe specifice:
2.1. Utilizarea unui plan ca instrument de realizare a unei investigații a mediului înconjurător
2.2. Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3. Reprezentarea grafică a unor observații realizate în cadrul investigației realizate după un plan dat, utilizând
tabele, diagrame, formule simple
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației
Obiective:
• să cunoască factorii de mediu;
• să aleagă cuvintele corespunzătoare pentru a forma enunțuri corecte;
• să identifice plantele ocrotite de lege;
• să argumenteze răspunsul, justificând alegerea făcută;
• să reprezinte etapele prin care trece planta în condițiile date.
MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Niveluri
taxonomice
achiziție

înțelegere

Item 1

Item 2

aplicare

analiză

Competenţe
specifice
CS 2.1.
CS 2.2.

Item 4

Item 5

CS 2.3.

Item 6

CS 2.4.

Item 5
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FIȘĂ DE LUCRU
Comunicare în limba română, clasa a II-a
Prof. înv. primar Bucur Liliana
Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran” Bacău

Lecția: Despărțirea cuvintelor în silabe, la capăt de rând
Despărțirea în silabe e o treabă ușoară.
➢

desparte în silabe următoarele cuvinte: frumos, baie, râu, motănel;

➢

precizează câte silabe are fiecare cuvânt;

➢

citește cu atenție următoarele recomandări:

La capăt de rând, însă, se cere atenție sporită. Nu se desparte cuvântul la întâmplare, separând literele după cum
încap pe rând.
Reguli de despărțire la capăt de rând:
➢

când cuvântul are o silabă, nu se desparte; se trece întreg pe rândul următor (vânt, cap...);

➢

când cuvântul are două silabe, este o singură variantă de despărțire în silabe la capăt de rând: prima silabă rămâne pe
rând, a doua se scrie pe rândul următor (do→uă, co→pil...);

➢

când cuvântul are trei silabe, sunt două variante de despărțire la capăt de rând: 1) primele două silabe rămân pe rând
și a treia se scrie pe rândul următor (chema → re);
2) prima silabă rămâne pe rând și ultimele două se scriu pe rândul următor (che → mare);

➢

când cuvântul are patru silabe, sunt trei variante de despărțire la capăt de rând:
1) primele trei silabe rămân pe rând și a patra se scrie pe rândul următor (primăva→ră);
2) primele două rămân pe rând, ultimele două se scriu pe rândul următor (primă→vară);
3) prima rămâne pe rând, ultimele trei se scriu pe rândul următor (pri→măvară);

➢

la cinci silabe → patru variante;

➢

la șase silabe → cinci variante etc.

➢

scrie toate variantele de despărțire la capăt de rând pentru cuvintele: tărăboi, urzici, părăsește, aici,
fac, stăpânului, complicație, primăvăratic.
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FIȘĂ DE LUCRU
Matematica și explorarea mediului, clasa a II-a
Lecția: Corpuri geometrice. Sfera și cilindrul
•

Desenează după model.

Sfera
•

Cilindrul

Numește obiecte din casă cu formă de sferă și de cilindru.

Aplicații
1.

Desenează șiruri, după cum urmează:

a)

minge roșie, minge galbenă, minge mov, minge verde, minge albastră;

b) cariocă albastră, cariocă neagră, cariocă roșie, cariocă verde;
c)

minge roșie mică, minge roșie mare, cariocă verde mare, cariocă galbenă mică.

2.

Scrie numere după criteriile:

a)

cu două cifre pare, zecile fiind de trei ori mai mari decât unitățile;

b) cu trei cifre, în care cifra sutelor să fie triplul cifrei unităților;
c)

să fie diferența dintre numerele de la punctele a) și b).

CHESTIONAR ELEVI
Privind activitățile online
1.

Clasa

a)

Pregătitoare

b) I
c)

II

d) III
e)

IV

2.

Ai participat la lecțiile online?

a)

Da

b) Nu
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c)

Uneori

3.

Îți place cum se desfășoară activitățile online?

a)

Da

b) Nu
c)

Puțin

4.

Care activitate îți place mai mult: cea de tip video sau cea de tipul fișe?

a)

Video

b) Fișe
c)

Alta: ....................................

5.

Cum înveți mai ușor: la școală sau online?

a)

La școală

b) Online
c)

În ambele situații

6.

Ce dezavantaje crezi că prezintă activitățile online?

a)

Lipsa întâlnirilor cu colegii

b) Informații greu de receptat
c)

Influență negativă asupra sănătății

d) Altele ...................................................................

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
ITEM

FOARTE BINE

BINE

I1

precizează corect 3 factori de

precizează corect 2 factori de

mediu

mediu

SUFICIENT
precizează

corect

un

factor de mediu

I2

alege corect 6 cuvinte

alege corect 4 cuvinte

alege corect 2 cuvinte

I3

identifică 3 plante ocrotite de lege

identifică 2 plante ocrotite de lege

identifică o plantă ocrotită
de lege

I4

alcătuiește 3 enunțuri corecte

alcătuiește 2 enunțuri corecte

alcătuiește

3

enunțuri

corecte
I5

argumentează corect cele 3 cazuri

argumentează corect cele 2 cazuri

argumentează corect un
caz

I6

selectează corect 8-9 resurse
naturale

selectează corect 6-7 resurse
naturale

selectează

corect

4-5

resurse naturale

Elevii își formează sau își dezvoltă anumite competențe generale și specifice, acest lucru reprezintă o preocupare
importantă în învățământul modern, iar centrarea pe competențe a determinat schimbări nu numai la nivelul predării -
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învăţării, ci şi la nivelul evaluării. Trebuie stabilit foarte clar ceea ce dorim să evaluăm, „nu putem îmbunătăți ceea ce nu
putem evalua” [5]
Competenţa în știinţe presupune explicarea fenomenelor naturale utilizând cunoștințe și metode (inclusiv observația
și experimentul) pentru a identifica probleme și pentru a trage concluzii bazate pe dovezi
Dobândirea de competențe specifice este corelată cu evaluări de tip formativ, iar la nivel de sistem cu evaluări cu
scop de monitorizare și feedback. [1]
Dezvoltând competența investigațională în cadrul orelor de științe, elevii vor putea să folosească deprinderile
formate în activități din viața cotidiană, fiind în continuă căutare a soluțiilor optime.

Bibliografie:
1.Curriculumului național, Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea, Document de politici
educaționale, https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf;
2.CĂPIȚĂ,

L.,

Didactici

şi

evaluare,

Modul

1,

:Millenium

Design

Group,

Bucureşti

2011,

http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/Modul%201%20Didactici%20si%20evaluare_0.pdf,
accesat 28.02.2021;
3.Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel,O., Științe ale naturii, Clasa a III-a, Semestrul I,:
Intuitext, București, 2016, ISBN 978-606-8681-43-6;
4.Programa școlară pentru disciplina ȘTIINȚE ALE NATURII CLASELE a III-a – a IV-a, București, 2014,
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/22427, accesat 12.02.2021;
5.Iosifescu, Ș. (2015, august 28). Pentru o școală altfel (5). Evaluarea profesorilor: ce evaluăm? Blog - De ce
educația?, http://deceeducatia.blogspot.ro/search?updatedmax=2015-11-05T18:54:00%2B02:00&max-results=7, accesat
24.02.2021.
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a V-a
Prof. ORGHICI MARIA CODRUȚA
Numele şi prenumele elevului:
Data susţinerii testului:
•

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru
redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte.din oficiu se acordă 10 puncte.

•

Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I

(48 de puncte)

Citeşte textul:
„- Bunică! Bunică! Strigau copiii scandalizaţi, nu dormi, bunică, spune povestea!
- Povestea? Cine? Care poveste?
- Povestea cu Împăratul Măzărean. A ajuns la Sfânta Vineri. L-a primit?
- Se-nţelege că l-a primit şi l-a găzduit frumos şi l-a întrebat de ce umblă prin lume.
Niculăieş se saltă şi sugerează:
- Dar mâna Sfintei Vineri i-a sărutat-o?
- I-a sărutat-o. Şi i-a spus aşa: Eu sunt flăcău pribeag şi umblu prin lume după noroc. Şi norocul meu l-am visat
într-o noapte, se făcea că-i o fecioară în împărăţia de la Marea Albastră... N-ai putea să-mi arăţi, maică Vinere, drumul
către Marea Albastră?
- Da, fecior de Măzărean, drumul spre Marea Albastră-i cotit spre răsărit... Du-te înainte până la Sfânta
Duminică... Şi a pornit Măzărean înainte...
- Întâi i-a sărutat mâna, stăruieşte neînduplecat Niculăieş.”
(Făt-Frumos

Măzărean,

Mihail

Sadoveanu)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.
1. Realizează corespondenţa între cele două coloane dintre cuvintele cu acelaşi sens, după modelul dat
scandalizaţi

a insista

a stărui

întâmplare

răsărit

revoltaţi

poveste

est

6 puncte

2. Indică genul şi numărul următoarelor substantive:
lume_____________________________________________________________
împăratul _________________________________________________________
drumul___________________________________________________________
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3. Completează tabelul de mai jos cu părţile de propoziţie subliniate din următoarea comunicare:
Eu sunt flăcău pribeag şi umblu prin lume după noroc.
PREDICAT

ATRIBUT

COMPLEMENT
6
puncte

4. Scrie ce parte de vorbire sunt cuvintele de mai jos:
a.

eu _________________________

b.

o fecioară____________________

c.

stăruieşte____________________

6 puncte

5. Construieşte un enunţ în care substantivul flăcăul să fie ca parte de propoziţie atribut.
________________________________________________________________________

6 puncte

B.
1. Menţionează două personaje care apar în textul dat.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

6 puncte

2. Precizează motivul pentru care flăcăul umblă prin lume.
___________________________________________________________________________

6 puncte

3. Menţionează spre ce punct cardinal trebuia să se îndrepte feciorul.
___________________________________________________________________________
PARTEA a II –a

6 puncte

( 30 de puncte)

Redactează o compunere de 5 – 7 rânduri ( aproximativ 50-70 de cuvinte), în care să foloseşti 3 cuvinte alese de tine
din textul dat la Partea I.. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvinte selectate:

____________,___________,_____________
_______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de
exprimare, respectând limitele de spaţiu indicate).
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
DISCIPLINA Limba şi literatura română
Clasa a V-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.Nu se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I.............................................................................................................48 de pu ncte
A.
1. câte 2 puncte pentru realizarea corectă a corespondenţei între cuvintele sinonime.
2x3p= 6 puncte
2. câte 1 punct pentru precizarea corectă a fiecărui gen şi a fiecărui număr pentru substantivele date.
6 x1p= 6 puncte
3. câte 2 puncte pentru indicarea corectă a fiecărei părţi de propoziţie.

3x 2p= 6 puncte

4. câte 2 puncte pentru indicarea corectă a fiecărei părţi de vorbire.

3x 2p= 6 puncte

5. construirea unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă funcţie sintactică de atribut.

6 puncte

B
1. precizarea celor două personaje

2x3p= 6 puncte

2.precizarea motivului pentru care flăcăul umblă prin lume.

6 puncte

3.precizarea punctului cardinal spre care trebuia să se îndrepte feciorul

6 puncte

PARTEA aII-a...............................................................................................(30 de puncte)
-câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea I.
4x2p=6 puncte
-alegerea unui titlu sugestiv

4 puncte

-conţinut ideatic adecvat cerinţei- 13 p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5 p
. coerenţă şi echilibru al compoziţiei

15 puncte
5 puncte

Redactarea întregii lucrări:

12 puncte

- respectarea limitelor de spaţiu indicate

3 puncte

- respectarea normelor de exprimare şi de ortografie

6 puncte

( 0-1 greşeli- 6p; 2-3 greşeli- 4 p; 4-5 greşeli- 2p; peste 6 greşeli-0 p)
- respectarea normelor de punctuaţie

3 puncte

( 0-1 greşeli- 3p; 2-3 greşeli- 2 p; 4-5 greşeli- 1p; peste 6 greşeli-0 p)
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SPORTS
ROMCESCU ELENA ROXANA
Liceul "Constantin Brancoveanu", Horezu, jud. Valcea.

What is he doing? = Ce face el?

FOOTBALL

BASKETBALL

BIKING
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TENNIS

ROLLERSKATING

RUNNING
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SKATEBOARDING

HIKING

ICE HOCKEY

ICE SKATING

SNOWBOARDING

SKIING

SLEDGING
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SPORTS
MATCHING
Write the correct number after each word.

1

4

3
2

7
8
6

5

12

9

10
0

11
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___ FOOTBALL
___ BASKETBALL
___ BIKING
___ TENNIS
___ ROLLERSKATING ___ RUNNING
___ SKATEBOARDING
___ HIKING
___ ICE HOCKEY
___ ICE SKATING
___ SNOWBOARDING ___ SKIING
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA A V-A, AN ȘCOLAR 2020-2021
Prof. Aurelia – Mihaela Dumitrescu
Școala Gimnazială Nr. 7 - Galați
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea
întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
Citește cu atenție următorul text și rezolvă cerințele de mai jos:
‒ Măi fraților, voi dormiți și mie mi-ați dat odaia plină de purici. [...]
Zmeii înmărmuriră când auziră că opăreala lor lui i se părea puricărie. Cu toate astea, ei tot cugetau cum să scape de
el. [...]
‒ Astfel ne-a fost tocmeala? Măi fraților, voi m-ați adus ca pe fratele vostru și apoi mă lăsați să dorm într-o odaie unde
sunt toate lighioanele adunate. Mă faceți, blestemaților, să vă dau afară din casa voastră. [...]
‒ După ce că tot ce este al nostru este și al tău, apoi vrei să ne și gonești?
( ***, Bogdan Viteazul)
Partea I (48 de puncte)
A.
1.

Precizează câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: (5p.)
odaie - ..............................
să gonești - ...............................

2.

Alcătuiește câte o propoziție cu sensul opus al următoarelor cuvinte din text:

(4 p.)

adunate - ...........................................................................................................................
să gonești - ....................................................................................................................... ...
3.

Scrie timpul verbelor indicate mai jos:

(6p.)

cugetau - ..........................................................
ați dat - ...............................................................
auziră - ..............................................................
4.

Explică rolul utilizării virgulei în structura: Măi fraților, voi dormiți...

(3p.)

...................................................................................................................................
5.

Precizează partea de vorbire pentru cuvintele sublinite în text:
plină-........................................................
auziră-.........................................................
din casa- ..................................................
ei-

6.

......................................................

(8p.)

Alcătuiește un enunț în care substantivul purici să aibă funcție sintactică de subiect.

(4p.)

...................................................................
B.
1.

Menționează două personaje din fragmentul citat și scrie câte o trăsătură, așa cum reiese din text, pentru
fiecare.

(6p.)
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2.

Transcrie un enunț din care să reiasă cum se comportă zmeii. Explică-l în 20-40 de cuvinte.

3.

Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația enunțului: Zmeii înmărmuriră când auziră că opăreala lor lui i se
părea puricărie.

(6p.)

(6p.)

........................................................................................................................................................................

Partea a II-lea (30 de puncte)
Alcătuiește o compunere narativă, de 80-100 de cuvinte, în care să-ți imaginezi continuarea acestui fragment.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
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Test de evaluare sumativă
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
DRAGOȘ CRISTINA V.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 BRAȘOV

1. Calculați:
●

1

2

1

4

+

2

8

-

7

● 14 + 15 = ____

2

9

1

3

-

1

2

+

7

●

3

1

2

0

-

a

10

20

11

23

27 - 14 = ____

b

4

10

11

3

26 - 23 = ____

a+b

8 + 11 = ____

a–b

2. Aflaţi numărul necunoscut, apoi verificați:
● a + 17 = 29

● 27 – a = 23

● a – 5 = 5

a = ___________

a = ____________

a = __________

a = ___________

a = ____________

a = __________

P: ____________

P: _____________

P: ___________

3. Citește cu atenție, subliniază ,,cuvintele cheie”, apoi calculează:
a) suma numerelor : 3 și 24

b) diferența numerelor: 18 și 15

c) suma vecinilor numărului 9

d) numărul cu 16 mai mare decât 3

e) numărul cu 5 mai mic decât 29.
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4.

Bianca are 14 ani, iar Raul este cu 3 ani mai mic decât ea.
• Câți ani are Raul? ____________________

R: ……………

• Câți ani va avea Raul peste 10 ani ? __________________ R: ……………

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ – EVALUARE SUMATIVĂ
1. Desparte în silabe cuvintele: inimă, auriu, cinci, întâi, blond, pământ, oblic, România.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
_________________________________________________________________________________________________
_______
_________________________________________________________________________________________________
_______
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
_________________________________________________________________________________________________
_______
_________________________________________________________________________________________________
_______
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
_________________________________________________________________________________________________
_______
_________________________________________________________________________________________________
_______
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
2. Eu ”zic” UNA, tu scrii MULTE:

mână, bord, ceapă, bucurie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
_________________________________________________________________________________________________
___
__●______________________________________________________________________________________________
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
_________________________________________________________________________________________________
___
__●______________________________________________________________________________________________
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
_________________________________________________________________________________________________
___
__●______________________________________________________________________________________________
___
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _
_________________________________________________________________________________________________
___
__●______________________________________________________________________________________________
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _
3. Unește cuvintele cu înțeles asemănător.

4. Scrie cuvinte cu înțeles opus.

• umed

► mieasmă

• cald = .................... .........

• farfurie

► reavăn

• aproape = .................................

• parfum

► blid

• pe = ..................... .....

• colb

► haină

• sfârșit = ...............................

• veșmânt

► praf

• tristă = ................................

5. Completează cuvintele cu litera potrivită: î sau â.
• m__ncare ;

• __naltă ;

• m__r__it ;

• __mpreună ;

• __nt__lnire .

6. Scrie o propoziție formată din trei cuvinte care încep cu aceeași literă.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

SUCCES !
”CONCURSUL SÂPTĂMÂNII” - o provocare !!!
EXEMPLE DE SUBIECTE
A.
► Scrie cât mai multe cuvinte (cu literele învăţate) care să formeze cuvinte şi dacă le citeşti invers, de la dreapta
la stânga. (exemplu: ca → ac)
SUCCES !!!
B.
1. Caută cel mai „lung” cuvânt pe care îl poţi scrie cu literele învăţate!
2. Scrie o propoziţie (corectă, frumoasă şi interesantă) care să conţină cât mai multe cuvinte!
C.
► Scrie o propoziţie formată din cât mai multe cuvinte care încep cu litera „p” (!!! toate cuvintele).
D.
► Scrie cât mai multe cuvinte (cu literele învăţate) a căror „formulă” de despărţire în silabe să fie: 3 – 2 – 3.
(exemplu: som – no – ros)
E.
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1. Scrie cât mai multe cuvinte (cu literele învăţate) care încep cu litera „î” şi conţin şi litera „â”.
( exemplu: întâlnire )
2. Scrie cuvinte care se termină cu „î”.
( exemplu: hotărî )
F.
1. Scrie cât mai multe cuvinte (cu literele învăţate) care îndeplinesc toate condiţiile:
► conţin litera „î” sau „â”;
► conţin „mp” sau „mb”;
► au trei silabe.
( exemple: ● câm-pi-e
● îm-bră-cat )
G.
Scrie o propoziţie formată din cât mai multe cuvinte care conţin grupul „ge” (!!! toate cuvintele).
H.
Scrie cât mai multe cuvinte care conţin litera „h” şi sunt formate dintr-o singură silabă .

( exemplu: ham )

I.
Scrie cât mai multe cuvinte care conţin DOUĂ dintre grupurile: ce, ci, ge, gi, în orice combinaţie:
● ce+ci

● ci+ge

● ce+ge

● ci+gi

● ce+gi

● ge+gi

( exemplu: Bucegi )
SUCCES !!!
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FIȘĂ DE EVALUARE FINALĂ
CITIRE-SCRIERE-COMUNICARE
CLASA A IV-A
DMU, DMM ( dizabilitate mentală ușoară și moderată)
PROF.PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
BORODI SIMONA- RALUCA
C.S.E.I NR.2 BISTRIȚA

OBIECTIVE:
1.

Scrierea după dictare a unor propoziții care să conțină următoarele semne de punctuație: punctul, semnul
întrebării, ortograme (într-un, într-o, s-a, s-au, etc.).

2.

Formularea de propoziții cu cuvinte date.

3.

Despărțirea în silabe a unor cuvinte cunoscute.

4.

Completarea unor propoziții lacunare cu cuvintele potrivite.

5.

Completarea unor propoziții lacunare cu imaginea corespunzătoare cuvântului potrivit.

6.

Denumirea satului natal, a orașului în care învață, a țării în care locuiesc.

7.

Citirea unui text la prima vedere în ritm propriu.

FIŞĂ DE EVALUARE FINALĂ

1.

Dictare:

2.

Formează propoziții cu următoarele cuvinte:

sănătate: ___________________________________________________________
prieten: _____________________________________________________________
animale: _____________________________________________________________
3.

Despărțiți în silabe cuvintele:

ghiocelromânanotimpuri4.

Citeşte şi completează cu cuvântul sau cu imaginea potrivită:
Ghiocelul înfloreşte în anotimpul ________________________ .
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În anotimpul ____________________ facem baie în râu.
Ne dăm cu sania în anotimpul___________________________ .
______________________
este anotimpul în care începe şcoala.

5. Citeşte şi completează spaţiile libere cu expresiile sau cuvintele potrivite:
a) Pentru a fi sănătoşi mâncăm ______________ şi ______________ . Ele conţin
multe ______________. Noi luptăm împotriva microbilor cu: ___________________,
_________________ , ________________________ , ______________________ .
b) Satul meu se numeşte___________________________.
Oraşul în care învăţăm se numeşte ____________________________ .
Ţara noastră se numeşte_______________________________ .
Dacă trăim în România, noi ne numim _________________________ .
6.Citește textul, respectând semnele de punctuație:
A sosit vara. Școala a trecut foarte repede, iar vacanța mare se apropie cu pași grăbiți. Chiriac,
Enache, Geta și Cecilia se pregătesc să plece la bunici. Aceștia locuiesc într-un sat de munte, departe de oraș.
-

De-abia aștept să călătoresc cu trenul! spune Geta.

-

Serios? Și eu! răspunde Chiriac.

-

Iată! A și sosit! strigă Enache.

-

Să mergem repede! se aude glasul Ceciliei.

A sosit vacanța de vară! Eu, Gelu și Chelaru mergem la mare. Aici facem baie, stăm la plajă și
construim castele din nisip.
-

Ce frumos este vara!
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DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
Itemul
1

2

3

4

5 a)

b)

6

FB

B

S

Scrie după dictare propoziţii (cu una –

Scrie după dictare propoziţii (

Scrie după dictare propoziţii

două greşeli).

cu 3- 4 greşeli).

( mai mult de 4 greşeli).

Formulează corect 3 propoziții.

Formulează corect 2

Formulează corect doar o

propoziții.

singură propoziție.

Desparte corect în silabe toate cele 3

Desparte corect în silabe 2

Desparte corect în silabe un

cuvinte.

cuvinte.

singur cuvânt.

Completează propoziţiile cu cuvântul,

Completează propoziţiile cu

Completează propoziţiile cu

respectiv imaginea potrivită ( 4 cuvinte

cuvântul, respectiv imaginea

cuvântul, respectiv imaginea

şi imagini).

potrivită ( 3-2 cuvinte şi

potrivită ( un cuvânt sau

imagini).

imagine).

Completează propoziţiile cu cuvintele

Completează propoziţiile cu

Completează propoziţiile cu

corespunzătoare (6-7 cuvinte).

cuvintele corespunzătoare (3-

cuvintele corespunzătoare

5 cuvinte).

(1-2 cuvinte).

Completează propoziţiile cu cuvintele

Completează propoziţiile cu

Completează propoziţiile cu

corespunzătoare (4 cuvinte).

cuvintele corespunzătoare (2-

cuvintele corespunzătoare

3 cuvinte).

(un cuvânt).

Citește textul pe cuvinte.

Citește textul pe silabe.

Citește textul pe sintagme cu
respectarea intonației.
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TEST INIȚIAL
Pantelimon Anca Victoria
Liceul Teologic Elim Pitesti
Subiect I (2 puncte): Put the verbs in brackets in the correct tense:
1.

My holiday (to be) very busy, but nice.

2.

Every summer night, my cousins (to swim) in the lake next to their house.

3.

I cannot come right now, I (to write) an important e-mail.

4.

While you (to watch TV), she (to play) volleyball outside.

5.

You (to break) the window twice already and you will have to pay for it.

Subiect II (2 puncte): Match the following tenses to the sentences in exercise number one:
a.

Past Continuous

b.

Present Simple

c.

Present Perfect

d.

Present Continuous

e.

Past Simple

Subiect III (2 puncte): Put the adjectives in the correct form (comparative or superlative):
1.

A cheetah is ……………………… than a tiger.

FAST

2.

My brother is ……………………….. person in the whole family.

LAZY

3.

Geography is ……………………………. than History.

INTERESTING

4.

July was ………………………. than June this year.

HOT

5.

This is ……………………………….. place that I have ever seen.

BEAUTIFUL

Subiect IV (2 puncte): Fill in the sentences with: CAN, MUST, MAY, SHOULD, DON’T HAVE TO:
1.

You ……………………….. eat more healthy food.

2.

Students ………………………… turn off their mobile phones while in class.

3.

He …………………….. be late because he had a lot of work to do.

4.

They ……………………………….. come if they don’t want to; it is not obligatory/ compulsory.

5.

I don’t know how to play the piano, but I …………………… play the violin pretty well.

Subiect V (2 puncte): Write about a funny or interesting thing you’ve done since the beginning of the school year
(at least 100 words).

Answer key
I.

1. Was
2. Swim
3. Am writing
4. Were watching, was playing
5. Have broken
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II.

1. a – 4
2. b – 2
3. c – 5
4. d – 3
5. e – 1.

III.

1. Faster
2. The laziest
3. More interesting
4. Hotter
5. The most beautiful

IV.

1. Should
2. Must
3. May
4. Don’t have to
5. Can

V.

Students’ own answer.
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TEST INIȚIAL
Pantelimon Anca Victoria
Liceul Teologic Elim Pitesti
Subiect I (2,5 puncte): Put the verbs in the correct form
1.

I won’t go out now because it ________________ and I _________________ an umbrella. (rain, not have)

2.

Who _________________ that terrible noise? It is John. He _________________ his nose.(make, blow)

3.

I _________________ overtime this month because I _______________ up to buy a new car. (work, save)

4.

He ____________ thirty cigarettes a day but at the moment he ___________ very hard to stop. (smoke, try)

5.

How long _________________ to get to the office? It _________________ me half an hour. (take, take)

6.

We ________________________ cards for the last few hours. (play)

7.

We ________________________ problems with our new car recently. (not to have)

8.

They ________________________ our new refrigerator yet, but they will any day now. (not deliver)

9.

She is angry because her boyfriend ________________________ up yet and she ________________________
for half an hour. (not show, wait).

10. The patient ________________________ penicillin for several days now. (take)

Subiect II (2,5 puncte): Match the sentences to their explanations:

1.

Tina ought not to have eaten so many sweets.

2.

She needn’t have taken a taxi, as she had plenty of time and the pub was quite close.

3.

Jim didn’t need to borrow my car, as dad gave him a lift.

4.

You should have brought all the materials; we really needed them.

5.

He might have been caught in traffic; he is usually a punctual person.

a.

It was right to do it, but you didn’t do it.

b.

It wasn’t necessary, but she did it.

c.

It was wrong of her to do it, but she did it.

d.

There’s a possibility that it happened.

e.

It wasn’t necessary, so he didn’t do it.

Subiect III (2,5 puncte): Translate into English:
1.

Deja platisem cand mi-am dat seama ca pantofii nu erau buni.

2.

Soarele stralucea, vantul batea incet si valurile atingeau plaja – era exact ce imi dorisem.

3.

Avionul a decolat la ora opt si a aterizat la ora doisprezece.

4.

In timp ce incuiam usa, mi-am amintit ca uitasem portofelul in casa.

5.

Ai venit in momentul in care ma pregateam sa plec.

Subiect IV (2,5 puncte): Write about a funny or interesting thing you’ve done since the beginning of the school year
(at least 150 words).
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Answer key:
I.

1. Is raining, don’t have
2. Is making, is blowing
3. Am working, am saving
4. Used to smoke, smoked, is trying
5. Does it take, takes
6. Have been playing
7. Haven’t had
8. Haven’t delivered
9. Hasn’t shown, has been waiting
10. Has been taking

II.

1–c
2–b
3–e
4–a
5–d

III.

1. I had already paid when I realized the shoes didn’t fit.
2. The sun was shining, the wind was blowing slowly and the waves were touching the beach – it was exactly
what I had desired/ wished.
3. The plane took off at eight o’clock and it landed at twelve o’clock.
4. While I was locking the door, I remembered I had forgotten my wallet inside.
5. You came when/ in the moment when I was getting ready to leave.

IV.

Students’ own answers.
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Fișă de lucru
Prof.înv.primar Tăbăcaru Janina Lăcrămioara
Școala Gimnazială Nr. 24 “Ion Jalea” Constanța
Iarna pe uliță
de George Coșbuc
1. Completează pe tabla JAMBOARD 1 cuvânt care are legătură cu imaginea afișată.
(furtună de idei)
2.Alegeţi explicaţiile corecte( se utilizează aplicația SOCRATIVE):
grămadă:

unul peste altul

năvalnic:

potolit

calm

nestăpânit

liniştit:

zgomot mare

de-a valma

vuiet:

agitat

hărmălaie

3.Potrivește însuşirile cu ajutorul liniilor (sarcină realizată în caietele de lucru):
fulg

plumburii

soare cenuşiu

vânt

puternic

nori

adormit

râu

rotund

copii

sclipitoare

sat

argintiu

fum

îngheţat

zăpadă

veseli

4.Desparte în silabe cuvintele: coastă, se gâlcevesc, apoi scrie câte sunete și câte litere conțin. Alcătuiește câte
un enunț cu fiecare. (sarcină realizată în caietele de lucru)
5.

Pălăriuțele gânditoare (activitate în echipe)

- Eu sunt foarte supărată pentru că gâlceava copiilor face prea mult zgomot, deranjează pe toată lumea!
Exprimați-vă părerea în 2-3 enunțuri despre acest lucru.

-

Săniușul este foarte periculos! Se pot întâmpla multe accidente și nu e nimic plăcut în a te avânta cu sania la vale pe
coasta dealului, fără să știi dacă poți răni pe cineva sau chiar pe tine!
Să scriem 3 argumente prin care să arătăm dacă suntem de acord sau nu, formulate în enunțuri.

-

Copiii se pot juca în curțile lor, sau în curtea școlii, sau putem amenaja o pârtie în parcul din mijlocul satului.
să-i scriem o scrisoare primarului.
Voi ce idei aveți? Să scriem cel puțin 3.
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-

Uite cum privesc eu lucrurile:
Iarna este un anotimp de basm, care ne aduce daruri minunate în natură, iar copiii se bucură de frumusețea și dărnicia
ei, prin jocurile lor. Aceasta este copilăria.

Să alcătuim un cvintet cu titlul IARNA
2 ÎNSUȘIRI
3 ACȚIUNI (IND, ÎND)
4 SENTIMENTE
1 CUVÂNT CONCLUZIE

-

Eu cred că poezia ne ajută să descoperim miracolul iernii, dar , mai ales, savoarea jocurilor de copii în acest anotimp. Să
scriem informația principală a fiecărei strofe, sub forma unei propoziții.

-

Iată provocarea mea:
Putem să le reamintim celor ce au uitat de jocurile copilăriei, doar dacă le arătăm că acesta este modul în care se bucură
copiii de darurile iernii.Alcătuiește un text de 5-6 enunțuri despre iarnă cu expresii din text.

6.

Scrie, pe tabla JAMBOARD, conținutul unei felicitări pentru un coleg, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. (activitate
individuală)
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Fișă de lucru
Activitate matematică
Grupa mare (5-6 ani)
Prof. pentru înv. preșcolar Vîlcea Cătălina-Elena
Grădinița cu P.P. ”Dumbrava Minunată” Fieni, jud. Dâmbovița
1.

Descoperă regula și continuă șirul!

2.

Denumește numerele din casetele galbene! Găsește vecinii numerelor! Scrie vecinul mai mic în caseta din stânga și vecinul
mai mare în caseta din dreapta fiecărui număr!

3. Colorează desenul din partea
dreaptă astfel încât acesta să fie identic cu cel din partea stângă!

4. Efectuează operațiile de adunare! Scrie cifrele corespunzătoare celor doi termeni și rezultatului adunărilor!
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Test de evaluare clasa a VI-a
SUBSTANTIVUL
Prof. David Elena Eugenia
Liceul Teoretic “Traian Vuia” Făget, Timiş
”Cărţile sunt asemenea unor fluturi. De obicei stau cu aripile lipite, aşa cum se odihnesc fluturii pe câte-o
frunză, când îşi desfăşoară trompa filiformă ca să soarbă apă dintr-un bob de rouă. Când deschizi o carte, ea zboară. Şi tu
odată cu ea, ca şi când ai călări pe gâtul cu pene fine al unui fluture uriaş. Dar cartea nu are o singură pereche de aripi, ci
sute, ca un semn că ea te poate duce nu doar din floare-n floare în această lume glorioasă, ci în sute de lumi locuite.
Unele dintre ele seamănă mult cu cea în care trăim, altele sunt populate de fiinţe care nu ni se arată decât în vise. Pe
aripile fluturilor noştri de hârtie, asemenea unor solzişori ce irizează lumina, sunt tatuaje ciudate, înscrise cu cerneală
tipografică. A trebuit să mergem la şcoală ca să le desluşim. Stând confortabil pe spinarea mătăsoasă a marelui fluture,
citim şi zburăm. Căci fluturele nu se urneşte de pe frunza lui dacă nu-i inventăm aripile adevărate, care nu sunt de hârtie,
nici de cerneală, nici de cuvinte, ci de imagini, atingeri, mirosuri şi melodii. Pe toate ni le imaginăm citind. Şi atunci
înţelegem că zborul, chiar dacă ne duce în lumi îndepărtate, se petrece întotdeauna în noi înşine.”
(Mircea Cărtărescu, Care-i faza cu cititul?)
1. Transcrie din textul dat:

6p

- un substantiv defectiv de plural................................................
- un substantiv de genul feminin..................................................
- un substantiv de genul masculin................................................
- un substantiv de genul neutru.....................................................
- un substantiv articulat hotărât....................................................
- un substantiv articulat nehotărât.................................................
2. Precizează cazurile substantivelor subliniate în galben din textul dat:

12p

..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ......................................................
.......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ..................................................
.......................................................................................................................
3. Alcătuiește enunțuri în care substantivul future să stea în cazurile:

10p

- Nominativ:...................................................................................................
- Acuzativ:....................................................................................
- Dativ:.................................................................................
- Genitiv:........................................................................
- Vocativ: ........................................................................
4. Completează enunțurile cu formele potrivite pentru cazul genitiv:
Copertele……. (carte) sunt îngrijite.
Zborul …………………. (future) este zborul…………. (ființă) noastre.
Cartea……….. (Maria) a fost cumpărată de la magazinul……….. (Marius).
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La sfârșitul……………. (fragment) unui text frumos păstrăm în noi însemnele…….. (zbor).
Caietele și cărțile……………….. (elevi) oglindesc munca și dragostea………. (copii) pentru învățătură.
5. Analizează substantivele subliniate cu o linie, completând tabelul de mai jos.

Substantivul

Felul

Numărul

Genul

25p
Articulat cu…/

Cazul

nearticulat

apă
cu pene
al unui fluture
zborul
în lumi
6. Alcătuiește enunțuri care să respecte următoarele cerințe:

9p

a. substantiv prorpiu, genul masculin, singular, caz nominativ:
.........................................................................................................................................................................
b. substantiv colectiv, cazul dativ;
.........................................................................................................................................................................
c. substantiv comun, genul feminin, singular, acuzativ;
.........................................................................................................................................................................
7. Rescrie următoarele enunțuri, corectând greșelile:

10p

a. În cadrul cercului de lectură, elevi au citit”Jurnalul Annei Frank”.
.......................................................................................................................................................... ...............
b. I-am dat lui Maria un penar.
.........................................................................................................................................................................
c. Pe aripile fine a fluturelui s-a așternut pulbere de aur.
.........................................................................................................................................................................
d. Copii au mers la teatru.
.........................................................................................................................................................................
e. Titlul cărți este”Catherine cea îndărătnică”.
.................................................................................................................................................................. .......
+ 10puncte din oficiu

Obiectivele testului:

1.

să recunoască substantive după gen (feminin, masculin, neutru), după număr (singular, plural), după prezența
sau absența articolului (articulat cu articol hotărât/nehotărât, nearticulat) și substantive defective de
plural/singular;

2.

să precizeze cazurile substantivelor subliniate în textul dat;
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3.

să alcătuiască enunțuri cu substantivul carte, care să stea pe rând în cele cinci cazuri: nominativ, acuzativ, dativ,
genitiv, vocativ;

4.

să completeze enunțurile cu formele de genitiv ale substantivelor puse între paranteze;

5.

să analizeze substantivele menționate conform tabelului: felul, numărul, genul, cazul, articulat/ nearticulat;

6.

să alcătuiască propoziții cu substantive care să respecte indicațiile precizate;

7.

să rescrie enunțurile, corectând greșelile privind articularea unor substantive.
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TEST DE EVALUARE
Paraschiva Alina Cristina
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” din Târgu Mureș, județ Mureș

(10 puncte din oficiu)

1.

Calculaţi :

(16 puncte)
72 : 3 =
98 : 7 =

2.

3.

Calculaţi în două moduri:

(12 puncte)

I.
( 54 + 18 ) : 9 =
______________________
___________________
___________________

I.
( 64 – 24 ) : 4 =
______________________
___________________
___________________

II.
( 54 + 18 ) : 9 =
______________________
___________________
___________________

II. ( 64 – 24 ) : 4 =
______________________
___________________
___________________

Aflaţi numărul necunoscut:

a x 6 = 84
_______________
_______________
_______________
V:

4.

84 : 6 =
78 : 3 =

(6 puncte)

a : 7 = 14
_________________
_________________
_________________
V:

85: b = 5
________________
________________
_______________
V:

La câtul numerelor 92 şi 4 adaugă dublul lui 87.

(8 puncte)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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5.

Calculați, respectând ordinea efectuării operațiilor:

a)

6.

42 : 3 + 56 x 9 – 127 x 2 =
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

(27 puncte)

b) ( 48 : 6 + 12x 4 ) : 2 + 7 =
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Aflaţi:

(6,5 puncte)

a) sfertul numărului par de pe ghiocei:

95

.........................................................................
b) cincimea numărului impar de pe ghiocei:

52

.........................................................................

7.

Rezolvaţi problema cu plan de rezolvare:

(14,5 puncte)

De 8 Martie, într-o florărie s-au vândut următoarele flori : 34 de trandafiri,
de 2 ori mai puţine lalele decât trandafiri şi de 3 ori mai multe zambile decât lalele.
Câte flori s-au vândut la acea florărie?
Plan şi rezolvare
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________

R:______________________
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Scrie rezolvarea sub forma unei expresii matematice:
Ai obţinut ______ puncte. Calificativul tău este: FB → de la 100 p până la 95 p
B → de la 94,99 p până la 70 p
S → de la 69,99 p până la 50 p
I → de la 49,99 p până la 10 p
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Examenul de bacalaureat naţional 2021
Test de antrenament
Proba E. a)
Limba şi literatura română
prof. Daniela-Doina Oprișan
Liceul ”Regina Maria” Dorohoi

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului
pedagogic)
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I

(50 de puncte)

Citeşte următorul fragment:
Duminică, 22 noiembrie 1959
Reiau, tot într-o perioadă rea a sănătății mele, jurnalul părăsit. Sunt din nou obosit și internat în spital.
A trecut un an de la ultima însemnare și, după cum se prefigura acolo, am reușit să mă despart de Aurora Cornu și sămi deplasez atenția asupra altei femei. Mi-au plăcut întotdeauna, în egală măsură, atât femeia, cât și femeile, încât, părărsind-o
pe Aurora, n-am avut deloc sentimental unei dezamăgiri, ci doar cel al unei nereușite. Spun: am reușit să mă despart. Asta
înseamnă că nu mi-a fost deloc ușor s-o fac – dar despre aceasta mai târziu.
Anul acesta am dat drumul unei lucrări vechi, Îndrăzneala, și am conceput și realizat mai mult de 6/8 din marele
roman Risipitorii. Toate acestea, adăugate la o convalescență rea, turburată de criza casnică, mi-au adus plocon oboseala de
față.
Un cuvânt despre această oboseală înainte de a trece la amănunte despre felul cum s-a rezolvat criza morală care mă
stăpânea anul trecut în această vreme.
De această oboseală văd că sunt atinși o mulțime de oameni, prezentând simptomele psiho-somatice descrise de mine
în partea întâi a acestui jurnal, cu unele deosebiri. Comparată cu a altora, nevroza mea este neglijabilă, abia de merită să
poarte acest nume. Dacă n-ar exista fondul de sensibilitate specific și necesar profesiunii mele, astfel de oboseli le-aș duce și
eu într-o măsură pe picioare, fără să le acord atenția exagerată pe care le-o acord acum. E ca un blestem această sensibilitate,
dar bineînțeles că n-o să supăr pe zei, cerând să-mi schimbe soarta, căci datorită acestei sensibilități am cunoscut din plin
câteva bucurii mari și desigur o să mai am parte de altele în viitor.
(Marin Preda – Jurnal intim)
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.
1. Indică sensul din text al secvenței mi-au adus plocon.

6 puncte

2. Precizează anul în care autorul anticipa despărțirea de Aurora Cornu.

6 puncte

3. Menționează un motiv al oboselii scriitorului, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text.

6 puncte

4. Explică de ce despărțirea de Aurora i-a provocat autorului sentimentul unei nereușite.

6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, modul în care scriitorul își percepe sensibilitatea, așa cum rezultă din ultimul paragraf al
textului.

6 puncte
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă profesia de scriitor solicită sau nu
existența unei sensibilități mai accentuate decât în cazul oamenilor obișnuiți, raportându-te atât la informațiile din
fragmentul prezentat, cât și la experiența personală sau culturală.

20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de
punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte
subiectul propus.
SUBIECTUL al II-lea

(10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.
”Un prieten de când lumea, așa-mi păruse, desi înainte de anul Acela – 1910 – nici nu-I bănuiam măcar ființa pe
lume. Se ivies în București cam odată cu întâile Frunze. De atunci îl întâlnisem mereu și pretutindeni.
De la început îmi făcuse plăcere să-l văd, cu timpul căutasem chiar prilejul. Sunt ființe cari prin câte ceva, uneori fără
a ști ce anume, deșteaptă în noi o vie curiozitate, ațâțându-ne închipuirea să făurească asupra-le mici romane. M-am mustrat
pentru slăbiciunea ce-am avut de asemenea ființe; nu destul de scump era s-o plătesc în pățania cu sir Aubrey de Vere? De
data asta, peste curiozitate se altoia covârșitor un simțimânt nou: o apropiere sufletească mergând până la înduioșare.
Să fi fost pentru că omul era așa fermecător de trist? Cu putință, la dânsul numai ochii spunând atâtea. Cam afundați
sub bolta sprâncenelor și de-un albastru rar, privirea lor, nespus de dulce, părea a urmări, înzăbrănită de nostalgie, amintirea
unui vis.”

(Mateiu Caragiale – Craii de Curtea-Veche)

Notă
Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica
înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuația – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte și să dezvolte
subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui
Lucian Blaga.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau
într-o orientare tematică;
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;
– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații
de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).
Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
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Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct;
logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte;
ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte
subiectul propus.
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Test de antrenament Fizică, modulul OPTICĂ
Proba E. d)
Prof. dr. OPRIȘAN CRISTIAN-DAN
Liceul ”Regina Maria” Dorohoi, jud. Botoșani
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
· Se acordă 10 puncte din oficiu.
D. OPTICĂ
Se consideră viteza luminii în vid c = 3 ·108 m/s, constanta lui Planck h = 6,6·10-34 J · s,
sarcina electrică elementară e = 1,6·10-19 C, masa electronului m0 = 9,1·10-31 kg.
I. Pentru itemii 1-5, scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.
(15 puncte)
1. Notaţiile fiind cele folosite în manualele de fizică, mărimea fizică care are ca unitate de măsură dioptria, este:
a. β

b. n

c.f

d. C

(3p)

2. Dintr-un mediu cu n =1,41, o rază de lumină trece în vid. Unghiul de incidenţă limită are valoarea:
a. 30º

b. 45º

c. 60º

d. 90º

(3p)

3. Se realizează un sistem optic centrat format din două lentile. Mărirea liniară transversală a primei lentile este β 1= 0,5,
iar a celei de-a doua, β2= -2. Mărirea liniară transversală a sistemului este:
a. 3

b. - 2,0

c. -1

d. - 0,5

(3p)

4. Imaginea unui obiect real liniar drept într-o lentilă divergentă este:
a. reală, răsturnată şi mai mare decât obiectul;
b. virtuală, dreaptă şi mai mare decât obiectul;
c. reală, răsturnată şi mai mică decât obiectul;
d. virtuală, dreaptă şi mai mică decât obiectul.

(3p)

5. Razele de curbură ale unei lentile subţiri, biconcavă şi simetrică, au |R| = 1 m. Indicele de refracţie al materialului din
care este confecţionată lentila este n = 1,5. Distanţa focală a lentilei are valoarea:
a. -1 m

b. -1,5 m

c. 1 m

d. 1,5 m

II. Rezolvaţi următoarea problemă:

(3p)

(15 puncte)

La distanţa 100 cm în faţa unei lentile subţiri având C1= 5 dioptrii, este plasat, perpendicular pe axa optică principală, un
obiect liniar cu înălţimea de 4cm.
a. Aflaţi distanţa dintre imaginea obiectului şi lentilă;
b. Calculaţi înălţimea imaginii;
c. Realizaţi un desen în care să evidenţiaţi construcţia imaginii prin lentilă, pentru obiectul considerat, în situaţia descrisă
de problemă;
d. Se alipeşte de prima lentilă o a altă lentilă subţire, care are f2 = 0,5m. Determinaţi convergenţa sistemului de lentile astfel
format.
III. Rezolvaţi următoarea problemă:

(15 puncte)

O radiaţie monocromatică cu lungimea de undă λ=500 nm cade pe o placă fotosensibilă. Cunoscând lungimea de undă de
prag, λ0 = 600nm, determinaţi:
a. energia unui foton incident;
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b. lucrul mecanic de extracţie;
c. viteza maximă a fotoelectronilor emişi;
d. tensiunea de stopare a celor mai rapizi fotoelectroni emişi.
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Fişă de lucru
Substantivul
Suciu Claudia Adela
Școala Gimnazială „Avram Iancu”,
Târnăveni, jud. Mureș, România
1.

Grupează substantivele, ţinând seama de ceea ce denummesc fiecare: ninsoare, bancă, mătuşă, felicitare, urs,

fulger.
Fiinţe

2.

Lucruri

Fenomene ale naturii

Grupează substantivele în tabel: Târnava Mică, măr, pisică, Miruna, oraş, bucuria, Mihai Eminescu, dulap,

Marte, Jupiter, ianuarie, Târnăveni.

substantive comune

3.

substantive proprii

Grupează după număr următoarele substantive: fular, lalea, elevi, geantă, ploi, furtună, ghiveci, tunete, păduri.
Numărul singular

4.

Numărul plural

Transformă cuvintele date în substantive după model.

Model: tânăr – tinereţe

5.

frumos - _______________________

intră - __________________________

iubitor - _______________________

bun - ___________________________

Subliniază cu o linie substantivele la numărul singular şi cu două linii substantivele la numărul plural.
a) Băiatul a realizat o pictură cu flori de câmp.
b) Elevii au citit o poveste cu zâne şi cu zmei.
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6.

Scrie în locul spaţiilor punctate, forma potrivită a substantivelor din coloana alăturată:

•

Caietele .............................. sunt curate.

salon

•

Zilele .............................. de iarnă au trecut.

elevi

•

Musafirii s-au retras într-un colţ al .................................. .

flori

•

Mireasma ................................ s-a răspândit peste tot.

vacanţă

7.

Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti cuvintele: nea, ne-a, neam, ne-am.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

8.

Încercuieşte varianta corectă:
Iarna sa / s-a aşternut peste sat. Stratul de nea / ne-a este moale şi pufos. Neam /ne-am dus la nea / ne-a Doru

să-i cerem sania sa / s-a cea mare. El este neam / ne-am cu prietenul meu, Viorel. Împreună neam / ne-am dus la / l-a
derdeluş. Viorel la / l-a învăţat şi pe Luca să conducă sania.
La/ l-a sfârşitul zilei, Luca ia / i-a mulțumit lui Viorel.

9.

Formulează enunţuri în care cuvintele mare şi roşie să fie substantive.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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TESTE DE EVALUARE INIŢIALĂ
LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Prof. Cîrligeanu Margareta,
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava
Clasa a IX-a
Se dă textul:
„Gheorghiţă era un flăcău sprâncenat ş-avea ochii ei. Nu prea era vorbăreţ, dar ştia să spuie destul de bine
despre cele ce lăsase şi cele ce văzuse. Avea un chimir nou şi-i plăcea, vorbind, să-şi desfacă bondiţa înflorită şi să-şi
cufunde palmele în chimir. Întorcea un zâmbet frumos ca de fată şi abia începea să-i înfiereze mustăcioara”.
„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu
Cerinţe:
1.

Alegeţi varianta corectă:
unşpe – unsprezece
sunt – îs
umblă – îmblă
împreună – înpreună
îi va place – îi va plăcea

2.

Găsiţi câte un antonim pentru cuvintele: frumos, bine, nou, mare, viață.

3.

Formaţi familia lexicală a cuvântului „floare”.

4.

Precizați sinonimele cuvintelor: școlar, cameră, muncă, mașină, bondiță.

5.

Subliniați cinci substantive din textul dat.

6.

Enumerați șase personaje din opera „O scrisoare pierdută”, de I. L. Caragiale.

7.

Alcătuiți propoziții cu expresiile: „a da de gol”, „a da de pomană”, „a da de veste”, „a da de bine”.

8.

Precizați caracterizarea lui Gheorghiţă, așa cum reiese din fragmentul dat (5 rânduri).

Clasa a X-a
Se dă textul:
„Noaptea visam şcoala: un palat mare, mare şi frumos, ca în basme, cu porţi de fier, cu geamlâcuri, cu uşi de
cleştari, cu ziduri văpsite ca nişte icoane, şi mai împodobite decât steaua lui Nea Nicuţă, încondeiată de Burghelea,
zugrav vestit, căruia îi frecam văpselele între pietre numai ca să mă uit la el zile întregi cum din nimic scotea sfinţi,
îngeri, draci, cai şi balauri.”
„Domnul Vucea”, B. Şt. Delavrancea
Cerinţe:
1. Alegeţi varianta corectă:
văpsite – vopsite
pietre – chietre
nimic – nica
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înpreună - împreună
2. Găsiţi câte un sinonim contextual pentru cuvintele: odaie, vopsea, basm, draci.
3. Formaţi propoziţii cu cuvintele date: şcoală, vis, palat, balauri.
4. Găsiți antonimele cuvintelor: noapte, mare, frumos, moarte, îngeri.
5. Precizați tema operei „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă.
6. Prezentați jocurile întâlnite în opera „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă (din fragmentul dat).
7. Formați propoziții cu următorii termeni omonimici: veselă, broască, lac, port.
8. Alcătuiţi o scurtă compunere în care să redaţi imaginea şcolii în ochii copilului (5 rânduri).
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TEST DE EVALUARE
Profesor: Părăuşanu Alina
Şcoala Gimnazială “Stephan Ludwig Roth”, Moşna
Disciplina: Religie
Clasa a VII a
Unitatea de învăţare: Viaţa comunităţii şi sărbătorile creştine
Tema: “Sărbători închinate Maicii Domnului şi Sfinţilor”
Test de evaluare

Numele şi prenumele..………….……………….

TEST DE EVALUARE
Clasa a VII-a

1. Cine este Maica Domnului?
.................................................................................................................................................................1p
2. Stabiliți corespondența între sărbători și data cinstirii lor.
1)

Nașterea Maicii Domnului

a) 15 august

2)

Intrarea Maicii Domnului în Biserică

b) 25 martie

3)

Buna Vestire

c) 8 septembrie

4)

Adormirea Maicii Domnului

d) 21 noiembrie

2p

3. Care dintre sărbătorile de mai sus este singura relatată în Biblie, (restul fiind consemnate de Sfânta Tradiție)?
..........................................................................……………………………………………………….. 1p
4. Încercuiți varianta corectă.
Rugăciunea care se cântă în timpul Sfintei Liturghii, este:
a) Născătoare de Dumnezeu.
b) Cuvine-se cu adevărat.
c) Împărăteasa mea Preabună.

1p

5. La Buna Vestire, Maica Domnului îi răspunde Îngerului Gavriil, folosind următoarele cuvinte:
“Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău...”(Luca 1.38). Ce calități ale Maicii Domnului se disting din acest
răspuns?
a) Modestia/smerenia
b) Credința în Dumnezeu
c) Ascultarea necondiționată față de Dumnezeu
d) Toate cele de mai sus
6. Cultul adus Sfinților, se numește:
a)

Venerare/Cinstire

b)

Supravenerare/Preacinstire
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c)

Adorare

7. Apreciați cu A (Adevarat) sau F (Fals), următoarele enunțuri:
a)

Maica Domnului este un model demn de urmat pentru toți creștinii.

b)

Sfinții sunt cinstiți de obicei, în ziua nașterii lor.

c)

Calitățile unui creștin sunt: credința, speranța, iubirea, mânia.

d)

Spovedania și Împărtășania sunt necesare pentru mântuire.

1p

8. Cea mai importantă sărbătoare creştină este:
a)

Naşterea Domnului

b)

Învierea Domnului

c)

Înalţarea Domnului
* Se acordă 1 punct din oficiu.

Barem de corectare.
1. Sfânta Fecioară Maria. 1punct

2.

1- c

0,5 puncte

2- d

0,5 puncte

3- b

0,5 puncte

4- a

0,5 puncte

3. Buna Vestire. 1punct
4. b. Cuvine-se cu adevărat 1punct

5. d. Toate cele de mai sus. 1 punct

6. a. Venerare/cinstire 1 punct
7. a- Adevărat 0,5 puncte
b. Fals

0,5 puncte

c. Fals

0,5 puncte

d. Adevărat 0,5 puncte

8. b. Învierea Domnului
* Se acordă 1 punct din oficiu.
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FIŞĂ DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ
ALEXANDRESCU ADRIANA LUMINIȚA
COLEGIUL NATIONAL ION MAIORESCU GIURGIU

Data aplicării: 19-02-2013
Clasa: a IX-a F

Numele şi prenumele
elevilor, care fac
parte din grupă:

Titlul lucrării: Determinarea constantei elastice a unui resort
Materiale necesare: trepied, tijă metalică, suport, resort, scală gradată (hârtie milimetrică), cârlig, discuri crestate
(10g), mase marcate de 50g şi 100 g
Principiul teoretic: Dacă se acţionează asupra unui resort, se produc modificări ale formei şi
dimensiunilor acestuia, iar forţa care produce un astfel de efect este numită forţă deformatoare.
Raportul F/ l are aceeaşi
valoare pentru acelaşi resort

Modul de lucru:
Se măsoară alungirile

li ale resortului deformat în urma suspendării discurilor crestate şi maselor marcate,

notând masa totală suspendată. Se calculează forţa ce acţionează asupra resortului. Se notează datele obţinute în
tabelul de mai jos.
Prelucrarea datelor:
Nr .

li

det.

(m)

m

G=mg

ki

km

(kg)

(N)

(N/m)

(N/m)

1.
2.
3.
4.
5.
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Reprezentare grafică:
Se reprezintă grafic dependenţa deformării resortului de forţa deformatoare (greutatea). Se determină pentru un
punct de pe grafic valoarea constantei elastice.
Se compară rezultatele obţinute prin calcul şi grafic.
Fişă de lucru

1. Interacţiunea dintre corpuri este nu alteva decît ………….………………………………………………………...
2. Efectele interacţiunii sînt următoarele: …………………..……..…… şi
…………………………………………...…

3. Dacă în urma interacţiunii corpurile îşi modifică viteza, atunci spunem că se realizează efectul
………………...., iar dacă corpurile se deformează, atunci se realizează efectul………………………… .

4. Deformările plastice sînt deformările care ................................................. în urma încetării interacţiunii, iar
deformările elastice sînt deformările ce ............................................................ în urma încetării interacţiunii.

5. Mărimea ce caracterizează interacţuiunea corpurilor este numită ……………………………………….. .
6. Forţa este o mărime vectorială care se determină de direcţie , …………………… .
7. Forţa de greutate este forţa cu care ……………………………………… .
8. Sub acţiunea forţei de greutate corpul suspendat de un resort elastic va provoca ……………………
acestuia.

9. Rezolvaţi următoarea problema: Un cub de sticlă de densitate ρ şi cu lungimea muchiei L este suspendat de
resortul de constantă elastică k şi cu masa neglijabilă. Deduceţi relaţia conform căreia se poate determina
alungirea resortului ∆l.
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RĂDĂCINILE DE ORDINUL n ALE UNUI NUMĂR COMPLEX
prof. Munteanu Ion
Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti

RĂDĂCINA PĂTRATĂ A UNUI NUMĂR COMPLEX
Rădăcina pătrată a unui număr complex z = x + iy o definim ca fiind un număr complex a cărui pătrat este un
număr căutat.
Fie acest număr u + iv, deci:

x + iy = u + iv, de unde:
(u + iv)2 = x + iy, sau
u2 – v2 + 2 uvi = x + iy,

u 2 − v 2 = x

2uv = y

(1)

Ridicând ambele ecuaţii la pătrat şi adunându-le, vom obţine:

(

)

 u 2 − v 2 2 = x 2
 2 2
4u v = y 2

u 4 + 2u 2 v 2 + v 4 = x 2 + y 2
de unde:
u 2 + v2 = ±

x2 + y2

,

u şi v fiind numere reale, membrul stâng al egalităţii de mai sus este pozitiv, de aceea vom lua semnul „+” şi în faţa
radicalului:
2
2
2
2

u + v = x + y
 2
2

u − v = x

de unde:
2 u2 = x +

2 v2 = -x +

x2 + y2
x2 + y2

 u2 =

 v2 =

(
1
(− x +
2

1
x + x2 + y2
2

de aici obţinem relaţiile pentru u şi v:

u=
v=

(

1
x + x2 + y2
2

(

)

1
− x + x2 + y2
2
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Pentru u şi v vom avea numai două valori (nu patru cum ar părea), u şi v trebuie astfel alese încât produsul
lor să aibă acelaşi semn cu z, după cum rezultă din ecuaţia a doua a sistemului (1).
Dacă y  0, alegem pentru u şi v acelaşi semn ce poate fi considerat factor şi vom avea:

)

(

)

(

 1

1
x + iy =  
x + x2 + y2 + i
− x + x2 + y2 
2
 2

Dacă y0, u şi v vor avea semne contrare, deci:

)

(

)

(

 1

1
x + iy =  
x + x2 + y2 − i
− x + x2 + y2 
2
 2

Ambele formule se pot scrie într-una singură, folosind pentru semnul lui y,  = sign y, ( = ±1), deci:

)

(

(

)

 1

1
x + iy =  
x + x2 + y2 + 
− x + x2 + y2 
2
 2

În concluzie, extragerea rădăcinii pătrate dintr-un număr complex este totdeauna posibilă şi se obţin două valori ce diferă
prin semn.
Observaţii
1.

Considerând ecuaţia de gradul II cu coeficienţi reali sau complecşi: x2 + px + q = 0, avem soluţiile:
x= −

p

2

p2
−q
4

În general, expresia de sub radical este un număr complex, i se poate extrage rădăcina pătrată şi deci o ecuaţie
de gradul al doilea cu coeficienţi reali sau numere complexe are două rădăcini reale sau complexe.
În felul acesta numerele complexe fac posibilă rezolvarea oricărei ecuaţii de ordinul al doilea.
2.

Pentru extragerea rădăcinii pentru numere complexe mai mare decât doi, de forma x + iy, se procedează în moduri diferite.
A extrage rădăcina de ordinul „n” dintr-un număr complex (x + iy) conduce la o ecuaţie de gradul „n” în
general greu de rezolvat. Aceste tipuri de exerciţii se rezolvă folosind forma trigonometrică a unui număr complex.
EXTRAGEREA RĂDĂCINII DE ORDINUL n
Prin rădăcina de ordinul n a numărului complex z = r(cos t + i sin t) înţelegem un număr complex care, ridicat
la puterea n, să dea numărul căutat.
Fie acest număr: (cos  + i sin ), vom avea:
r(cos t + i sin t) = [(cos  + i sin )]n
sau
(cos t + i sin t) = n(cos n + i sin n)
Ştiind că două numere complexe sunt egale dacă au modulele egale, iar argumentele diferă printr-un multiplu
întreg de 2, avem:

n = r, n = t + 2k,
de unde:
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=

n

r;

=

t + 2k
n

 fiind o rădăcină aritmetică de ordinul n din numărul pozitiv r.
Reciproc: dacă ridicăm numărul

n

r (cos

t + 2k
t + 2k ) la puterea n cu ajutorul formulei lui
+ i sin
n
n

Moivre, pentru orice k întreg obţinem pe z, deci avem formula de extragere a rădăcinii de ordinul n:
n

t + 2k
t + 2k 

r (cost + i sin t ) = n r  cos
+ i sin

n
n 


Geometric, aceste valori se reprezintă prin n puncte situate pe un cerc cu centrul în origine şi rază n
care au argumentele

z

şi

t t 2
t
2
şi împart cercul în părţi egale.
, +
,..., + (n − 1)
n n n
n
n

Dacă dăm lui k alte valori, nu se obţin alte valori ale rădăcinii.
Deci: extragerea rădăcinii de ordinul n dintr-un număr complex (sau real) este posibilă în orice condiţii şi ne
dă n valori distincte care au drept imagini vârfurile unui poligon regulat cu n laturi, înscris în cercul de rază
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DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
EDUCAREA LIMBAJULUI
’’EU SPUN UNA, TU SPUI MULTE’’
(singularul și pluralul substantivelor)
Profesor învățământ preșcolar
Ciugudean Cristina-Valentina
Grădinița cu PP ,,Frații Grimm’’ Sibiu

DLC-Domeniul limbă și comunicare
Educarea limbajului
Grupa mare
EU SPUN UNA, TU SPUI MULTE
(singularul și pluralul substantivelor)
Profesor învățământ preșcolar: Ciugudean Cristina-Valentina
Grădinița cu PP ,,Frații Grimm’’ Sibiu
Denumește obiectele din imaginile următoare apoi pronunță corect forma de singular respectiv plural după exemplele date.

Exemplul 1
Eu spun: un brad
Eu spun: o umbrelă

Tu spui: mai mulți brazi
Tu spui: mai multe umbrele

Eu spun: o banană
Eu spun: o pară
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Exemplul 2
Eu spun: o carte
Eu spun: un scaun

Tu spui: mai multe cărți / Câte cărți?-(șase cărți)
Tu spui: mai multe scaune / Câte scaune?-(două scaune)
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Eu spun: o ciupercă
Tu spui: ...
Câte ciuperci?-(...)

Eu spun: o casă
Tu spui: ...
Câte case? (...)

Eu spun: un fluturaș / o pisicuță
Tu spui: ...
Câți fluturași? / Câte pisicuțe?-(...) / (...)

Eu spun: un arici
Tu spui: ...
Câți arici?-(...)
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SINGULAR

PLURAL

brad
umbrelă
banană
pară
copac
elefant
girafă
avion
furnică
tobă
carte
scaun
casă
ciupercă
fluturaș
pisică
arici

brazi
umbrele
banane
pere
copaci
elefanți
girafe
avioane
furnici
tobe
cărți
scaune
case
ciuperci
fluturași
pisici
arici
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Félévi felmérés- nagy csoport / Test de evaluare sumativă-grupa mare
Buslig Dalma Maria
Sc.Gimn.S.Illyes Lajos Sovata -G.P.P.nr.2

Szinezd ki a sor elején levő ugyanolyan formájú falevet- minden sorban keresd meg az ugyanolyant! /Colorează frunzele
din fiecare rând care sunt identice cu cele din prima coloană!
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Mire használjuk az érzékszerveinket? Szinezd ki a képeket!/ Denumește cele 5 simțuri !

Karikázd be amit nem a sor elején levő érzékszervünkkel érzékelünk!/ Încercuiește imaginile care nu corespund cu cele
din prima coloană !
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Test de evaluare semestrială la Limba și literatura română
Clasa I, semestrul I
prof. Buhaschi Ludmila
Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi
Obiective:
1. Să formuleze propoziții corecte din punct de vedere logic și gramatical pe baza ilustrațiilor prezentate;
2. Să despartă corect în silabe cuvintele date;
3. Să transcrie corect și caligrafic propozițiile date;
4. Să realizeze corespondența cuvânt-imagine;
5. Să scrie după autodictare forma de plural a cuvintelor date.
Conținutul probei:
I1.Alcătuiește propoziții după următoarele imagini:

I2. Desparte în silabe şi scrie în casetă numărul silabelor:
rama

-

animal -

sac

masă -

Alina -

-

nas -

I3.Transcrie următoarele propoziții:
Cerul are stele.
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Ele lucesc.

Luna e rece.

I4.Uneşte cuvântul cu imaginea potrivită:

cal

măr

casă

sanie

cană

masă

rac

inimă

I5. Eu spun unul, tu spui mai multe!
cal–

alună-

cană-

oaie-

mamă–

nas-

Descriptori de performanță:
Itemi
I1

Calificativ
Foarte bine

Formulează propoziții
dezvoltate, corecte din
punct de vedere logic și
gramatical.

I2

I3

Citește și
desparte
corect în
silabe toate
cuvintele date;
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Transcrie
corect,
caligrafic
propozițiile
date;

I4

Citește corect
cuvintele date și
realizează
corespondența
cuvântului cu
imaginea
potrivită;

I5

Citește corect
cuvintele date,
identifică și scrie
corect forma de
plural a acestora;
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Bine

Formulează propoziții
dezvoltate relativ corecte
din punct de vedere logic
și gramatical.

Desparte
incorect în
silabe două
cuvinte;

Suficient

Formulează propoziții
simple pe baza
ilustrațiilor/exprimarea
este defectuoasă.

Citește cu
dificultate,
desparte în
silabe cu
ajutorul
profesorului;
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Sunt prezente
2 greșeli
ortografice
sau de
punctuație;
Sunt prezente
4 greșeli
ortografice
sau de
punctuație;

Sunt prezente 2
erori în
realizarea
corespondenței;
Citește cu
dificultate,
realizează
sarcina în
proporție de
50%;

Citește corect
cuvintele date, dar
scrie incorect
forma de plural a
două cuvinte;
Citește cu
dificultate, scrie
corect doar 50%
dintre cuvinte.
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Secțiunea: Resurse educaționale destinate elevilor/preșcolarilor
Autor prof. Manda Ionela Tatiana
Colegiul Național „Ioan Slavici”, Satu Mare
Clasa: a IX-a
Conținut: Vocabular – Comparing pictures – compararea unor imagini
Comparing pictures & answering questions
•

When you compare 2 pictures, you should use language of speculation

o

to talk about a present context, use modal verbs:

▪

must, could, may, might, can’t + short infinitive
The girl is running because she could be late for her bus.
The man can’t be the girl’s father because he looks too young.
OR

▪

must, could, may, might, can’t + be + vb-ing (for an action in progress)
The man is laughing because he might be listening to a funny show.
She must be enjoying golf because it’s a relaxing sport.

o

to talk about a past context, use modal verbs:

▪

must, could, may, might, can’t + have + vb 3 rd form (= past participle)
The grass is wet. It must have rained.
Alice is late. She could have missed her train.
Tom is on holiday, so you can’t have seen him at the party.

•

When you are asked a ‘Do you like/enjoy…’ question, you can answer like this:

o

use a zero conditional

▪

Do you like fish?
Well, it depends, if it is cooked well, then yes, but I don’t like sushi.

▪

Do you like English?
Well, it depends, if I am watching my favourite series it is fantastic, but if I have a test at school, I feel really sad.

o

use used to for past habits & routines

▪

Do you like fish?
Well, I used to hate it when I was young, but now I love it.

▪

Do you like English?
Well, I didn’t use to, but now I have a favourite American TV series and it is my life!

Task:
Compare the pictures and say why the people have chosen to eat in these places.
Do you like eating in restaurants?
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Sample answers:
Question 1:
In the first picture, I think they might be in the living room because I can see a sofa. They must be a family; there’s a
little boy, his mother and father, eating a pizza.
I think they might have chosen to eat here because it’s convenient. They wanted to relax and spend some quality time
together.
In the second picture, I think they must be in a restaurant because I can see the fancy plates and glasses on the table
and other people sitting at the tables. They might be friends.
They could have chosen to eat in this place because it’s a way to go out, to change their routine. They might not have
seen each other in a while and now they could be talking about their lives.

Question 2:
Well, it depends, because if I am going with someone who isn’t much fun, then I don’t like it at all. But if I’m going with
someone I can relate to and has a great sense of humour, then I really love it
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FIȘĂ DE LUCRU – EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Prof. David Daniela
Școala Gimnazială nr. 190, sector 4 – București
Prof. Ionescu Alexandra – Mariana
Liceul Tehnologic „Elie Radu”, sector 3 – București
Exerciții:
1.

Descrieți și executați un exercițiu pentru dezvoltarea forței musculaturii abdominale.

2.

Descrieți și executați un exercițiu pentru dezvoltarea forței musculaturii spatelui.

3.

Descrieți și executați un exercițiu pentru dezvoltarea forței musculaturii membrelor superioare (brațe).

4.

Descrieți și executați un exercițiu pentru dezvoltarea forței musculaturii membrelor inferioare (picioare).

Indicații:
1.

Volumul de repetări să nu depășească 10 unități (nivel de învățământ gimnazial) și 20 unități (nivel de învățământ
liceal).

2.

Intensitatea efortului să fie între 70%-80% (nivel de învățământ gimnazial) și între 75%-85% (nivel de
învățământ liceal).

3.

Numărul de serii să fie de cel mult trei unități (nivel de învățământ gimnazial) și de cel mult cinci unități (nivel
de învățământ liceal).

Bibliografie:
•

Iulian Săvescu, Educație fizică și sportivă școlară -culegere de exerciții fizice, Editura AIUS-2007

•

https://www.google.com/search?q=exercitii+fitness&rlz=1C1SQJL_enRO851RO851&source

*Schimbând cerințele exercițiile se pot executa atât de elevii din gimnaziu cât și de cei de liceu având același rezultat
care îndeplinește realizarea aceluiași obiectiv – dezvoltarea forței, dezvoltarea fizică generală.
**Am atașat poze cu exemple de exerciții pentru dezvoltarea forței musculaturii: abdominale (o poză), spatelui (trei
poze), membrelor superioare (două poze) și membrelor inferioare (două poze).
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Test de evaluare
PROF. Luminița Husari
Liceul Tehnologic Electromureș, Târgu-Mureș
CLASA: a X-a

SUBIECTUL I: 60 PUNCTE
Citește cu atenție textul și răspunde cerințelor:
”Fiul craiului, boboc în felul său la trebi de aieste, se potrivește Spânului și se bagă în fântână, fără să-i
trăsnească prin minte ce i se poate întâmpla. Și cum sta el acolo și se răcorea, Spânul face tranc! capacul pe gura fântânii.
Apoi se suie deasupra lui și zice cu glas răutăcios:
-Alelei ! fecior de om viclean,ce te găsești; tocmai de ceea ce te-ai păzit, n-ai scăpat. Ei, că bine mi te-am
căptușit! Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci, că de nu, acolo îți putrezesc ciolanele!
Fiul craiului, ce era să facă? Îi spune toate cu de-amănuntul, căci dă, care om nu ține la viață înainte de toate?
-Bine, atâta am vrut să aflu din gura ta, pui de viperă ce mi-ai fost, zice atunci Spânul.Chiar aș putea să te omor,
în voia cea bună, dar mi-i milă de tinerețele tale... Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarbă verde,
atunci jură-mi-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare și supunere întru toate, chiar și în foc de ți-aș zice să te
arunci. Și de azi înainte eu să fiu în locul tău nepotul împăratului, depre care mi-ai vorbit, iară tu sluga mea; și atâta
vreme ai a mă sluji, până când îi muri și iar îi învia.” (Ion Creangă – ”Povestea lui Harap-Alb”)
1.Explică sensul cuvântului boboc, dedusă din contextul frazei de început a fragmentului.

0,5 p

2.Identifică un regionalism fonetic.

0,5 p

3.Selectează și transcrie un fragment care demonstrează oralitatea. Numește mijloacele oralității.

10 p

4.Formulează un enunț care să conțină locuțiunea a căptuși pe cineva.

0,5 p

5.Explică motivul pentru care fiul craiului, deși avertizat de tatăl său să se ferească de Spân, nu îl ascultă și ajunge în
poziția de slugă.

10 p

6.Explică semnificația cuvântului spân (ca substantiv comun) și simbolul Spânului (personaj de basm).

0,5p

7. Transformă în vorbire indirectă fragmentul dat.

10 p

8.Realizează o corelație între hotărârea Spânului cuprinsă în enunțul ”și atâta vreme ai a mă sluji pînă când îi muri și iar
îi învie” și finalul basmului.

10 p

SUBIECTUL II: 30 puncte
Prezintă, într-un eseu de minimum 200 de cuvinte particularitățile de construcție a unui personaj preferat din
operele studiate.
OFICIU: 10 PUNCTE

SUCCES!
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TEST DE EVALUARE
Profesor Leu Emilia,
Școala Gimnazială ,,Coresi”, Târgoviște, jud. Dâmbovița
Disciplina: Educaţie tehnologică și aplicații practice
Clasa: a V-a
♦ Toate subiectele sunt obligatorii.
♦ Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
Subiectul I

TOTAL: 20 puncte

A. Scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect:

(8 p)

1. Produsele zaharoase consumate în exces pot determina:
a. obezitate;
b. formarea cariilor dentare, diabet, obezitate, creşterea tensiunii arteriale;
c. nimic;
d. diabet, formarea cariilor dentare.
2. La produsele alimentare cu ajutorul simţurilor se stabilesc:
a. caracteristicele organoleptice;
b. condiţiile igienice;
c. forma produselor;
d. valoarea nutritivă.
3. În cazul fructelor şi legumelor, temperaturile ridicate din timpul prelucrării favorizează pierderile de:
a. calciu;
b. vitamina A;
c. vitamina C;
d. glucide;
4. Nevoile energetice ale şcolarului de 7-12 ani sunt:
a. aproape 4000 kilocalorii/zi;
b. aproape 2500 kilocalorii/zi;
c. aproape 3000 kilocalorii/zi;
d. aproape 2700 kilocalorii/zi.
B. Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos. Transcrieţi pe foaie cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă îl consideraţi fals.

(2 p)

1. Proteinele sunt necesare regenerării şi formării ţesuturilor noi.
2. Carnea proaspătă, la suprafaţă şi în secţiune este umedă, lipicioasă şi are culoarea mată şi închisă.
C. Stabiliţi legătura logică prin asocierea dintre legumele din coloana A cu părţile comestibile din coloana B (10p)
A

B

1. conopidă

a. bulbi

2. roşii

b. rădăcină

3. ceapă

c. fructe
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4. salată

d. frunze

5. morcov

e. inflorescență
f. păstăile

Subiectul II

TOTAL: 30 puncte

A. Scrieţi pe foaie informaţia corectă care completează spaţiile libere astfel încât enunţurile să devină corecte din
punct de vedere ştiinţific:

(15 p)

1. Alimentele de origine minerală absolut necesare pentru menţinerea funcţiilor vitale sunt........ (1)........ şi……(2)………
2. Grâul reprezintă cereala cea mai importantă pentru obţinerea .....(3).....necesară produselor de panificaţie.
3. Meniul reprezintă......(4).........felurilor de mancare şi .......(5)..... lor într-o anumită ordine, la o masă.
B. Formulaţi răspunsul corect pentru următoarele cerinţe:

(15 p)

1. Enumeraţi cele patru tipuri de fructe în funcţie de structura lor,specificȃnd cȃte două exemple din fiecare categorie
2. Precizaţi trei produse alimentare de origine animală care trebuie evitate în alimentaţia persoanelor în vârstă.
Subiectul. III.

TOTAL: 40 puncte

Analizaţi imaginea alăturată şi rezolvaţi următoarele cerinţe:

1.Precizaţi în ce tip de meniu se încadrează;
2.Identificati cel puţin două produse tradiţionale;
3. Enumeraţi două băuturi ce pot înlocui băuturile alcoolice servite la această masă, atunci când participă copii.
4. Ȋntocmiți un meniu specific Sărbătorii, respectȃnd ordinea servirii felurilor de mȃncare.

Barem de corectare şi notare
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem
♦ Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I.

TOTAL: 20 puncte

A.

1.b.; 2.a.; 3.c.; 4.d. (4 x 2 = 8p) Se acordă câte 2 puncte, pentru fiecare răspuns corect

B.

1.A.; 2.F. (2 x 1 = 2p) Se acordă câte 1 punct, pentru fiecare răspuns corect

C.

1-e; 2-c; 3-a; 4-d; 5-b; (5 x 2 = 10p) Se acordă câte 2 puncte, pentru fiecare asociere corectă,
Subiectul II.

TOTAL: 30 puncte

A

15 puncte

(1) sarea; (2) apa; (3) făinii; (4) asociere/totalitatea; (5) servirea; Se acordă câte 3 puncte, pentru fiecare răspuns corect (5
x 3 = 15 p)
B

15 puncte

423

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

1.seminţoase:mere, pere; sâmburoase:cirese, piersici; bace:mure,struguri ; nucifere:nuci, alune
(12 x 1 = 12 p) Se acordă câte 1 punct, pentru fiecare răspuns corect
2. laptele gras, smântâna, frişca, carnea grasă, slănina, şunca, cârnaţii de vânat, maioneza pentru oricare 3 produse
identificate corect se acordă câte un punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. (3 x 1 = 3 p)

Subiectul III.

TOTAL: 40 puncte

1. Meniu pentru diferite ocazii /cu specific românesc - Sfintele Paşti
Se acordă 10 puncte, pentru răspuns corect şi complet. Se acordă 5 puncte pentru răspuns parţial corect sau incomplet;
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
2. cozonac, pască, ouă roşii, friptură din carne de miel, drob de miel Pentru oricare 2 produse identificate corect se acordă
câte 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

(2 x 5 = 10p)

3. sucuri naturale, băuturi răcoritoare, apă minerală sau plată. Pentru oricare 2 băuturi enumerate se acordă câte 5 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

(2 x 5 = 10p)

4.aperitiv (mezeluri, ouă roşii,drob de miel,legume), ciorbă de miel, friptură din carne de miel, desert(cozonac, pască).
(10p)
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Clasa a VIII-a
-Vocabular şi FoneticăProf. Burlacu Daniela
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Ploiești

1.

Desparte în silabe următoarele cuvinte: portavion, astru, actual, descoperire, bacalaureat.

2.

Identifică diftongii, triftongii şi vocalele în hiat din următoarele cuvinte: teamă, ştiinţă, ceaşcă, nemţoaică, şi-au (notat).

5p

5p
3.

Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului pământ.

4.

Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: C.E.C., (părerea) sa, pseudonim, ţărăncuţă,

5.

6p

înaintea (maşinii).

5p

Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:

9p

• Le-a vorbit urât colegilor lui.
• Cel mai isteţ a răspuns la întrebările profesorului.
• Cu ce instrument ai scris?
6. Scrie enunţuri în care substantivul cer să fie folosit cu sens propriu de bază, secundar şi figurat.

6p

7.

Indică sinonime (neologice) pentru cuvintele: copilăresc, veşnic, molipsitor, asemănător, a rugini.

5p

8.

Scrie câte un antonim pentru cuvintele: negativ, silitor, egoist, dificil.

4p

9.

Găseşte câte un sinonim lexical pentru următoarele unităţi frazeologice: a-i părea rău, în floarea vârstei, a-şi da arama
pe faţă, cu noaptea în cap.

5p

10. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele somn şi ceară, precizând felul lor.

10p

11. Construieşte patru enunţuri în care să demonstrezi polisemia verbului a trece.

10p

12. Formează antonimele următoarelor cuvinte, folosind prefixe diferite: a amăgi, ascultător, normal, util, cuplare.

5p

13. Alege forma corectă: bun simţ/ bun-simţ, anticameră/ antecameră, respectuos/ respectos, înămoli/ înnămoli,
binefacere/ bine-facere.

5p

14. Identifică pleonasmele din enunţurile următoare:
a.

A aflat despre grevă din mijloacele mass-media.

b.

Sunt un june tânăr şi nefericit.

c.

A revenit din nou la noi.

d.

Concluzia finală a fost că nu s-a studiat la modul serios.

e.

Mi-a vorbit firesc şi natural.

5p

15. Alege varianta corectă:

5p

• Avocatul este vinovat de apropierea/ aproprierea terenului .
• Îmi vorbea pe un ton glacial/ glaciar.
• Maestrul/ maistrul executa o piesă muzicală dificilă.
• Medicul folosise o substanţă stringentă/ astringentă.
• Războaiele produc erori /orori de nedescris.
Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu.

Total:

100 de puncte
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Evaluare formativă- Verbul
Profesor: Munteanu Loredana
Școala Gimnazială Nr.1 Rediu
Comuna Rediu, Județul Galați
Teste de evaluare
Obiectivele evaluării:
O1: să stabilească modul și timpurile verbale;
O2: să identifice tipurile de predicate;
O3: să precizeze valorile și sensurile verbului ”a fi”;
O4: să construiască enunțuri cu diferite forme verbale;
Citește cu atenție textul dat:

I.

Aflasem astfel încă un lucru foarte însemnat: anume că planeta lui de baştină abia de întrecea mărimea unei
case! Ceea ce nu prea avea cum să mă mire. Ştiam bine că, în afară de marile planete precum Pământul, Jupiter,
Marte, Venus, cărora li s-a dat câte un nume, pe lume se mai află o puzderie de alte planete, uneori atât de mici, încât
numai anevoie le poţi zări cu telescopul.
Când un astronom descoperă vreuna din ele, îi dă în loc de nume, un număr. De pildă, îi zice: „Asteroidul
3251”. Am temeinice motive să cred că planeta de pe care venea micul prinţ era asteroidul B-612. Acest asteroid nu
a fost zărit decât o singură dată, cu telescopul, în 1909, de către un astronom turc. Acesta a făcut atunci, cu prilejul
unui Congres Internaţional de Astronomie, o mare demonstraţie a descoperirii sale. Nimeni însă nu i-a dat crezare,
din pricina hainelor pe care le purta.
(”Micul Prinț”- Antoine de Saint Exupery)
A. Rezolvă sarcinile următoare:
1.

Stabilește modul și timpul verbelor subliniate.

16 puncte

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................
2.

Scoate din text un predicat verbal și unul nominal.

4 puncte

..................................................................................................................................... ...............................................
....................................................................................................................................................................................
..............................
3.

Construiește câte o propoziție în care cuvintele prinț și mic să fie pe rând nume predicativ. 8 puncte
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

B. Completează punctele de suspensie:

7x6 puncte= 42puncte

1.

În propoziția ”Cerul era întunecos și înfricoșător”, predicatul este ..........................................

2.

În propoziția ”Micul Prinț era de pe un asteroid”, predicatul este ..........................................................
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3.

În propoziția ”Astronomul a fost primul descoperitor al asteroidului 612”, predicatul este
..............................................

4.

În propoziția ”De-aș fi mers pe altă planetă, aș fi ales Marte”, verbul a fi este verb .......................................

5.

În propoziția ”Descoperirea asteroidului a fost prin 1909”, verbul a fi este sinonim cu .............................

6.

Verbul a fi din enunțul Noi vom fi premianți la finalul anul școlar, exte verb ........................

7.

Verbul a fi din enunțul ” Fiți sănătosi” este la modul......................

Subiectul al II-lea

20 puncte

Redactează o pagină de jurnal în care să-ți expui planurile de vacanță din perioada Crăciunului. În text vei folosi cel puțin
cinci verbe la modul condițional optativ , o secvenșă narativă și una descriptivă.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
AUTOEVALUARE: La finalul testului mă simt
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE:
A.

1. aflasem-mod indicativ, timp mai mult ca perfect
întrecea- mod indicativ, timp imperfect
să cred- mod conjunctiv, timp prezent
a făcut- mod indicativ, timp perfect compus

8x 2 puncte = 16 puncte

2. câte 2 puncte pentru fiecare tip de predicative (de exemplu: aflasem= predicat verbal; era asteroidul=
predicat nominal)
3. - câte 3 puncte pentru fiecare predicat nominal care să include cuvintele propuse (de exemplu:
Asteroidul Micului Prinț era mic./ Personajul lui Antoine de Sanit Exupery este un print.)
-

câte un punct pentru fiecare enunț corect alcătuit.

B. – câte 6 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1.

era întunecos și înfricoșător: Predicat nominal

2.

era: predicat verbal

3.

a fost.... descoperitor: predicat nominal

4.

aș fi mers/ a fi-ver auxiliar

5.

a fost= s-a întâmplat

6.

vom fi premianți/ a fi- verb copulativ

7.

Fiți- mod imperativ

Subiectul al II-lea:
•

Conținut (14 puncte):
-

câte 5 puncte pentru fiecare verb la modul conditional-optativ folosit corect;

-

formula de adresare specifică jurnalului- 1punct

-

datarea notei de jurnal- 1punct

-

folosirea unei structuri narrative- 3 puncte

-

folosirea unei structuri descriptive- 3puncte

-

așezarea în pagină- 1punct

-
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•

Redactare:
-

respectarea normelor de ortografie (0-1 greșeli) 2 puncte; (2 -3 greșeli)- 1 punct; (mai multe de 3
greșeli)-0 puncte;

-

respectarea normelor de punctuație0-1 greșeli) 2 puncte; (2 -3 greșeli)- 1 punct; (mai multe de 3
greșeli)-0 puncte;

-

lizibilitatea- 1 punct

-

respectarea numărului de cuvinte- 1punct
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TERMPAPER 11TH GRADE
1ST SEMESTER
A. READING COMPREHENSION (30 p)

Prof. STAN MARCELA CRISTINA

1. Read the article about Madeleine. For question 1 - 7, click the correct letter A, B or C.
LIVING IN THE UK
Madeleine came from Dakar to London five years ago.
In the beginning she missed everything – the weather, the food, her family. But now she owns a profitable business
with her two sisters and her brother. They run a pound shop in London's West End. Madeleine's boyfriend is now her
husband, and they have three children who go to British schools.
When asked why she came to England, Madeleine says immediately, 'Because I'd like to work hard and be
successful.' She definitely works hard. She's at the shop all day, then she works as a senior care assistant in the evening.
'That's why I love England,' she says.' You can be whatever you want to be. ''When I first came to England, I didn't speak
the language, and it was autumn. It was so cold and rainy!
Now almost all my family are here, not only in London, but also in Scotland, and in Wales. We meet about twice a
year and have a huge Senegalese meal that takes about three hours! We're all happy here."

1) Madeleine came to London with her boyfriend.
A) Right

B) Wrong

C) Doesn't say

2) Madeleine's family have a pound shop.
A) Right

B) Wrong

C) Doesn't say

3) Madeleine isn't married.
A) Right

B) Wrong

C) Doesn't say

4) Madeleine's mother lives in London.
A) Right

B) Wrong

C) Doesn't say

5) Madeleine has only one job.
A) Right

B) Wrong

C) Doesn't say

6) Madeleine couldn't speak English at first.
A) Right

B) Wrong

C) Doesn't say

7) Madeleine wants to go back to her home country.
A) Right

2.

B) Wrong

C) Doesn't say

You are going to read a magazine article about Leaving home.For questions 1 – 7, choose the answer (A, B, C
or D) which you think fits best according to the text.

Going away to university is always a tricky time, both for the students who are leaving home and their parents who are
staying behind. We got advice on how to cope from a student daughter and her dad.
A daughter’s advice to parents, by Kerry Price
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My parents drove me to uni at the beginning of the first term. That was great, but then they hung around, so it was hard to
chat to the people in the rooms near mine. It’s best if you leave us to unpack ourselves.
Don’t ask us to come home during term time. There’s a lot going on at weekends, there just isn’t time.
Get another interest or a pet if you feel lonely without us. Don’t make us feel guilty about leaving home!
It is quite interesting to hear about your experiences at uni, but remember that it was a LONG time ago so don’t go on
about it so much. Things have changed a lot. Now we have a lot more debt and it’ll be harder to find a job in the future.
Please don’t check up on us or our friends on Facebook. I know it’s a public site, but we have the right to some privacy.
Don’t change anything in our bedrooms. We have only half left home - we’ll be back in the holidays, so please don’t
touch anything.
We’d still like to come on family holidays with you. Don’t forget to include us just because we’re not there all the time.
A father’s advice to students, by Stuart Price
Don’t complain so much about how much work you have to do. We work a lot too. You’re an adult now, get used to it.
Put up with the fact that we refused to get a dog while you were at home, then suddenly bought one as soon as you
moved out. We miss you!
Just because you’re at university studying very complex subjects, it doesn’t mean that you’re more intelligent than
everybody else. Don’t treat your family as if they were stupid; we’re really not.
Let us come and visit you now and again. We promise to try not to embarrass you in front of your friends. We just want
to see you for a short time and take you out for a meal.
Don’t waste so much time on Facebook. You need time for all that work you have to do, remember?
We might make a few changes to your room, so deal with it. It’s great to have a guest room at last, but we won’t change
things too much, promise.
Don’t forget to call home from time to time and don’t get annoyed if we phone you. It’s not pestering. If we didn’t call,
you wouldn’t know that we care.
go home regularly while everyone gets used to the
1.

When children leave home to go to university,

change

it's ___.

not feel bad about spending weekends in their

the moment they've been waiting for

university town

a difficult experience

avoid visiting their parents too much during term time

more difficult for parents than for children

4.

more difficult for children than for parents
2.

Kerry thinks Facebook is ___.

a good way to send private messages to family

Kerry says when students first go to uni,

a good way to show her parents what she's doing with

parents should ___.

her friends

give their children a lift and then stay a while

a space that parents should keep away from

give them a lift and then leave

great for parents as long as you're careful with your

let their children find their own transport

privacy settings

help them unpack their things
5. Stuart thinks students sometimes ___.
3. Kerry thinks students should ___.

look down on people who are not studying

do everything they can to avoid upsetting lonely parents

ask for help with their work too much
talk about their university subjects too much
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forget that their parents were young once

7. Stuart promises to ___.

6. Stuart is ___.

make only minimal changes to his daughter's bedroom

hurt that his daughter won't talk to him on Facebook

keep his daughter's bedroom exactly as she left it

critical of the amount of time his daughter spends on

redecorate his daughter's bedroom and turn it into a

Facebook

guest bedroom

a big fan of Facebook

clean his daughter's old room before she comes back to

confused about how to use Facebook properly

visit

B. TRANSLATIONS (15 p)
1 . 10 points
“ The two men looked towards the northern end of the property. It stretched as far as the eye could see. Even the fences
were barely visible from where they stood. However bored and rebellious a teenage boy might get, it wasn't possible to
escape on foot. Sam looked at the biggest of the horses, kicking at the ground with its heavy hooves. Could the boy ride?
he wondered. There was a whole load of trouble a good rider could get into out here, miles away from anyone. But
maybe there was even more trouble for someone who knew nothing about horses and wanted to get away from his father.
”

2. 10 points
„ Bobita a venit pe lume la sfârşitul toamnei, într-o zi neobişnuit de geroasă. Luându-l de lângă cuşca căţelei aproape
îngheţat, bunicul l-a adus în casă.
– Vai de mine! A plesnit din palme bunica. Nu are zile!
Apoi l-a învelit într-o şalincă groasă de lână. Buchet însă s-a încăpăţânat să trăiască. Foarte curând şi-a venit în fire.
Toată iarna a petrecut-o într-o cutie mare de carton aşezată lângă sobă. Bunicul şi bunica îl hrăneau cu biberonul ca pe
copilaşii cei mici. Dintr-o fiinţă neputincioasă, căţeluşul s-a prefăcut într-un ghemuleţ pufos cu pielcica neagră presărată
cu pete mari, albe, pentru care a şi primit numele de Bobita..”

______________________________________________________________________________________

C. MULTIPLE CHOICE For questions 1-8, read the text and then select the correct answer, A, B, C or D
HOW TO HAVE PERFECT POSTURE 8 points
Bad posture normally starts in our teenage years when we slouch around with our (0) ..................... trying to look cool.
But hands up those who now while away their days sitting in front of a computer where it’s (1) ............... too easy to
neglect something as essential as good posture?
As we grow older these poor (2) .................. are exacerbated, but by taking action immediately we can not only look and
feel better but protect our body for the future. Make sure you sleep on a firm mattress at night. (3) .......... lying flat on
your back; instead try sleeping in a curled position on your side. The (4) .............. revival in platform shoes doesn’t help
and wearing shoes with heels more than several centimetres high is just asking for (5) ............... . Don’t load everything
into a bag that you wear on one shoulder or you’ll end up lopsided. (6) ............... the weight evenly by wearing a
rucksack or even a bag around your waist. When you get home from a day’s studying or work it’s all too (7) ..................
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to slump on the sofa in front of the telly. Sitting in this way may feel comfortable but it prevents you from breathing
properly. Try to sit (8) ................ with the stomach pulled firmly in.
1

so/really/all/rather

2

customs/ habits/rituals/practices

3

Evade/Prevent/Avoid/Restrain

4

exisiting/topical/contemporary/current

5

concern/problem/trouble/fuss

6 Share/Circulate/Disseminate/Distrib
7 enticing/attractive/irresistible/tempting
8

level/erect/vertical/upright
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TEST DE EVALUARE INITIALĂ
LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ GENUL EPIC
Prof. MUREȘAN IOANA-ANGELA

Clasa a X-a B
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 9 puncte, câte 1 punct pentru fiecare cerință. Din oficiu se acordă 1
punct. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

I.

Citește textul:

,, Apele Ozanei erau acum ca dosul de cositor al sticlelor de oglindă. Din sus de pe valea largă a râului, venea un
vânt perfid, abia simțit, dar tăios. Adela era în pardesiul ei de soie ecrue peste bluza de vară și împotriva oricărei
intemperii, nu avea alta pavăză decât un șal subțire, împletit. I-am propus pardesiul meu, dar l-a refuzat cu indignare.
Din cauza asta nu l-am pus nici eu. Dar hainele mele sunt serioase, ca toate hainele bărbătești. I-am propus pardesiul
din două în două minute, dar n-a voit să-l ia cu niciun preț. (...) Pe urmă m-am resemnat.(...)
Dealul cel lung l-am suit la pas. Mergeam cu Adela pe jos. Cosașii de sub ierburi îi imitau fâșâitul aspru al fustei
de mătase. Noaptea era nemișcată. Numai stelele tremurau deasupra capetelor noastre. Munţii, pe care ziua îi văzusem
glorioși ameninţând cerul, acum erau nişte ipotetice blocuri de întuneric masiv, profilate pe întunericul universal diluat
în puţina lucoare a stelelor. Departe, la picioarele munţilor, ici şi colo se stingea şi se aprindea mereu câte un foc
singuratic. Iar deasupra Văraticului, în tristetea imensităţii, punctul strălucitor al unui luceafăr stătea să cadă dincolo de
munte. Când căzu, în curând, tristeţea nopţii crescu deodată. Dar Adela era lângă mine, cu viaţa ei tânară, concentrată în
glasul ei încet, fierbinte parcă în singurătatea tot mai rece a nopţii. Drumul era gol. În deal ne-am urcat în trăsură. Acum
era si mai întuneric. Abia bănuiam faţa Adelei. Stătea sprijinită cu umărul în colţul ei, cu picioarele pe scaunaşul
dinainte. Simţeam cum îi iradiază viaţa prin uşoara-i îmbracăminte.”
(G. Ibrăileanu- Adela)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:
1 Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pavăză şi nemişcată. (0.5 punct/0.25x2)
2. Prezintă rolul cratimei in structura ,,I-am propus pardesiul.....”

(0.5 punct)

3. Scrie două expresii/locuţiuni care conţin cuvântul preţ, apoi alcătuieşte cu acestea căte un enunţ. (1 punct)
4. Identifică perspectiva narativă din fragmentul de mai sus. (1 punct)
5. Identifică în text cinci cuvinte care aparţin câmpului semantic al obiectelor vestimentare. (0.5 punct)
6. Selectează două mărci ale subiectivităţii din fragmentul dat. (0.5punct)
7. Explică semnificaţia a două figuri de stil din fragmentul scris cursiv. (0.5 punct/0.25x2)
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8. Comentează în 6-10 rânduri, următorul fragment din text: ,, Dar Adela era lângă mine, cu viaţa ei tânară,
concentrată în glasul ei încet, fierbinte parcă în singurătatea tot mai rece a nopţii. Drumul era gol. În deal ne-am urcat în
trăsură. Acum era si mai întuneric. Abia bănuiam faţa Adelei. Stătea sprijinită cu umărul în colţul ei, cu picioarele pe
scaunaşul dinainte. Simţeam cum îi iradiază viaţa prin uşoara-i îmbracăminte.” (2 puncte)
9. Ilustrează, în maxim 6 rânduri, o caracteristică a descrierii din textul dat. (2 puncte)
Notă! Pentru cerinţele 8, 9 vei primi 1 punct pentru conţinut şi 1 punct pentru redactare (unitatea compoziţiei şi coerenţa
textului – 0.2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului –0. 2p; ortografia –0. 2p; punctuaţia –
0.2p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea –0.2p). Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă este
respectată limita minimă de spaţiu indicată.
Se acordă 1 punct din oficiu
Timp de lucru: 50 de minute

Barem de corectare şi notare
1. acoperire, liniştită

0.25x2p

2. În structura data cratima desparte două cuvinte diferite, pronunţate într-o singură silabă 0.5 p
3. cu orice preţ – Vrea să câştige concursul cu orice preţ
Preţ de…..- L-am aşteptat preţ de o oră.

0.25x2p

4. Perspectivă subiectivă

1p

5. Şal, bluză, fustă, pardesiu, îmbrăcăminte, haine

0.5p

6. pronume şi verbe de persoana I, sg: “I-am propus pardesiul meu”

0.5p

7. picioarele munţilor – personificare Utilizat pentru descrierea unei părţi joase ale lanţului montan
Foc singuratic - epitet Prezent pentru a ilustra prezenţa aşezămintelor umane

0.25x2

8. Naratorul se bucură de prezenţa Adelei alături de el, târziu în noapte. Adela este descrisă prin intermediul imaginilor
auditive şi tactile: “concentrată în glasul ei încet, fierbinte parcă în singurătatea tot mai rece a nopţii… Simţeam cum îi
iradiază viaţa prin uşoara-i îmbracăminte. “ Aerul rece al nopţii pare a fi în contrast cu atmonsfera interioară a
personajelor. Forţa internă a personajului feminine îl atrage pe narator, un bărbat matur.

2p

9. Caracteristică a descrierii din textul dat prezentarea coordonatelor spaţio-temporale care încadrează acţiunea într-un
anumit text; prezentarea atmosferei în care evenimentele se petrec; realizarea portretelor fizice şi morale ale personajelor:
“Munţii, pe care ziua îi văzusem glorioşi ameninţând cerul, acum erau nişte ipotetice blocuri de întuneric masiv,
profilate pe întunericul universal diluat în puţina lucoare a stelelor. Departe, la picioarele munţilor, ici şi colo se stingea
şi se aprindea mereu câte un foc singuratic. Iar deasupra Văraticului, în tristetea imensităţii, punctul strălucitor al unui
luceafăr stătea să cadă dincolo de munte.”

2p

Redactare (pentru acordarea punctajului, este obligatorie încadrarea în spaţiul cerut)
- unitatea compoziţiei şi coerenţa textului (respectarea structurii unui eseu, claritatea enunţului, lexicul şi sintaxă
adecvată- în totalitate 0.2p /parţial 0.1p)

0.2puncte

- registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului (folosirea unui vocabular şi a unui stil adecvateîn totalitate 0.2p/ parţial 0.1p)

0.2puncte

- ortografia (0-1 greşeli: 0.2p/ 2-3 greşeli: 0.1p / 4-5 greşeli: 0p)
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- punctuaţia (0-1 greşeli: 0.2p/ 2-3 greşeli: 0.1p)

0.2puncte

- aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitate- în totalitate 0.2p/ parţial 0.1p

0.2puncte

Notă! Se acordă 1 punct din oficiu.

Analiza rezultatelor
Obiectivul

O1

O2

O3

O
4

O
5

O
6

O
7

O
8

Realizat
în totalitate
Realizat

4

2

6

5

2

4

4

4

20

16

17

19

16

17

19

16

-

6

1

-

6

3

1

4

parţial
Nerealizat

D. OPEN CLOZE For questions 1-8, read the text below and think of the word which fits each gap. Use only one
word in each gap. The Wondrous World of Coffee 8 points
A cup of coffee, like any (1) ... experience, can be enriched by selection and consciousness. "No beans about it," the best
coffee decisions (2) ... the ones most pleasant to one's own palate - the selection of one's coffee is a matter of personal
preference. Choosing coffee beans can also be a perplexing experience, (3) ... there is a huge range of coffee types and
beans blends from all around the world. The final flavour and quality involves many complex factors, beginning with the
coffee seed, the beans' botanics, a wide variety of soil and climate conditions, cultivation altitudes, and the care (4) ... in
harvesting the beans. Raw green coffee beans are then subjected (5) ... many influencing factors, including various
processing, production, roasting, blending and brewing methods. On a global note, (6) ... many species and varieties of
coffee trees from different areas of the world also offer their own distinctive flavours. There are more than forty-five
coffee-exporting countries - all of (7) ... use different classification systems - that supply the world with coffee beans, in
sizes ranging over sixty known species of coffee plants. No wonder coffee can involve a puzzling java jargon!
Fortunately, the world's coffee nomenclature, from mountain to market, can be classified (8) ... simple categories. This
briefly outlines the basics of bean botanics, coffee cultivation and processing, and global classifications used by the
coffee trade and coffee-producing countries.

E. WORD FORMATION Read the texts and then type the correct form of the word in CAPITALS to complete the
gaps. There is an example at the beginning. 8 points
People of the Forest
This TV (0) documentary follows a family of chimpanzees

DOCUMENT

which live in the forest of Tanzania. Set in (1) ...

SPECTACLE

scenery the programme gives us a fascinating insight into
the life and social (2) ... of these creatures.

ACTION

(3) ... we humans share 98% of our genes with

APPEAR

chimpanzees; indeed, they are our closest relative in the
animal (4) ... and scenes in the documentary offer clear

KING

evidence of our (5) ... . The focus of the film is on Fifi and

SIMILAR
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we first see her as a (6) ... five-year-old who spends all her

PLAY

time annoying her younger brother. Meanwhile, the older male
chimps seem to be involved in an endless fight for (7) ... . And it

SUPREME

is no suprise to learn that while all this is taking place the
females are left to deal with day-to-day matters.
Make sure you set aside an hour to watch this. The splendour
of the (8)………makes this programme worthwhile

LOCATE

viewing,
although our (9) ... to these animals will make you think.

LIKE

F. ESSAY– 15 points
Do you think that children these days have a better or worse childhood than your parents’ generation? Why (not)? Use
relevant arguments and examples to support your ideas.
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Progress Check
CHIRIAC ERIKA KARINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN PARFENE VASLUI

1) Fill in SOME or ANY as in the example:
1. Are there …….. any ………… rabbits in the garden?
2. Are there …………………… children in the class?
3. There aren’t ………………….. chairs in the room.
4. Are there ……………………… birds in the tree?
5. There isn’t ……………………. money in the bag.
6. There is ………………………. coffee in the cup.
7. There are …………………….. policemen in the police station.
8. Are there ……………………… fish in the water?
9. Are there …………………….. oranges in the basket?
10. There isn’t ……………………. milk in the fridge.
11. I have …………… tea, but I don’t have ……………… sugar.
12. Is there ………………… meat at home?
13. There were ………………… apples here a minute ago.
14. There aren’t ……………….. glasses on the table.
15. Please buy me ………………. stamps at the post office.
2) Fill in HOW MUCH or HOW MANY:
1. ………………………………….. potatoes do we need?
2. ………………………………….. sugar would you like?
3. ………………………………….. milk is there in the fridge?
4. ………………………………….. eggs do you want?
5. ………………………………….. ham do you need?
3) Fill in with A/ AN or SOME:
........pie
.......peach
........apples
........water
........soup
.........cookie
..........cheese
..........cherries
........bread roll
.........butter
4) Write U ( for uncountable) or C ( for countable):
1.water
2. coke
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3. potato
4. sugar
5. egg
6. butter
7. soup
5) Read and correct:
1. Is there many cheese left?
2. We need much onions.
3. How much carrots do you need?
4. There aren’t much apples in the fridge.
5. How many salt do we need?
6. There aren’t much vegetables left.
6) Complete the questions and short answers using the correct form of there is or there
are.
1. ____________________a tree in this park? No, ________________
2. ____________________an internet café in your city? Yes, _______________
3. ____________________any hospitals near hear? No, ________________
4. ____________________any buildings next to your school? Yes, _________________
5. ____________________a shop in this street? No, ___________________
6. ____________________any cinemas in your town? Yes, _______________
7. ____________________any students in the school? No, _______________
7) Write affirmative sentences using there is or there are.
1. ___________________ six flats..
2. ___________________ a lot of schools.
3. ___________________ a building.
4. ___________________ some parks.
5. ___________________a canteen.
6. ___________________a playing field.
7. ___________________a sports hall.
8) Translate:
1.Merg acasă pentru prânz pentru că nu există o cantină la școală.
2. Câte ore de engleză ai în fiecare săptămână?
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EXERCIȚII
CLASA A V-A
Prof. MIRONA OLIVIA CRIŞAN
LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA
Citește, cu atenție, textul următor:
După cum promisese, dis-de-dimineaţă, Domnul Vrabie se trezi şi plecă în oraş să caute o familie respectabilă pentru prietenul lui. Cum era încă devreme, trecu mai întâi pe
la Domnul Răţoi, şi pentru sfat, şi pentru cafea.
— Ehei, spuse Domnul Răţoi, câte familii am găsit eu de-a lungul timpului pentru prietenii mei! Odată am găsit o familie care a angajat trei pui de pisică cu tot cu mama lor.
Dar să ştii că erau pisici de treabă, ţinu Domnul Răţoi să explice. Altfel, nu le-aş fi ajutat.
— Dar acum nu ştii cumva pe cineva potrivit pentru Domnul Papuzek? întrebă Domnul Vrabie.
— Sincer, m-am gândit şi eu toată noaptea, recunoscu mâhnit Domnul Răţoi, dar n-am prea găsit pe nimeni. I-am promis şi domnului celuilalt, Gagaev, că-l ajut dacă găsesc
ceva. Dar nu ştiu nimic. O să vorbesc şi cu Doamna Raţă, într-o seară când o să ne vedem, poate cunoaşte dumneaei pe cineva.
Doamna Raţă şi Domnul Răţoi nu locuiau împreună. Doamna Raţă avea şi ea, la rândul ei, o afacere, dar în celălalt capăt al cartierului, aşa că reuşeau să se întâlnească destul
de rar. Doamna Raţă ţinea un magazin cu mărunţişuri, iar banii câştigaţi de familie mergeau pe educaţia celor doi boboci, de care soţii Răţoi erau foarte mândri. Ambiţia lor era ca
bobocii să meargă la o şcoală mai bună decât cei de gâscă şi să se poată angaja la Ministerul Turismului, ca să lucreze apoi ca ghizi pentru lebede şi alte păsări migratoare care veneau
să petreacă iarna aici.
(Cornel Vlaiconi – Domnul Papuzek)
A. 1. Indică personajele și precizează dacă sunt reale sau fantastice.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________
________________________
2. Indică două trăsături fizice și două trăsături morale ale personajelor.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________
________________________
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3. Notează un grup de cuvinte care indică timpul acțiunii și altul care indică locul acțiunii.
_____________________________________________________________________________________
B. 4. Selectează din primul alineat:
Un substantiv comun ____________________. Indică genul _______________, numărul _______,
dacă e articulat sau nearticulat____________________.
Un substantiv propriu ____________________. Indică funcția sintactică ____________________.
Un adjectiv ____________________. Indică substantivul cu care se acordă __________________.
Un pronume ____________________. Indică felul _______________, persoana _______, nr.___.
5. Scrie numeralul din prima replica dată _______________. Indică felul lui _________________,
și alcătuiește o propoziție în care să fie subiect._______________________________________________.
6. Indică gradul de comparație a adjectivului subliniat în text ______________________________
____________________________. Scrie formele lui la alte două grade de comparație pe care le precizezi.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________
________________________
7. Alcătuiește propoziții, respectând cerințele:
o - numeral: ______________________________________________________________________
- articol nehotărât: _______________________________________________________________
- pronume personal: _____________________________________________________________
articol demonstrativ: _______________________________________________________________
un substantiv însoțit de prepoziție: ____________________________________________________
numeralul șapte să fie subiect: _______________________________________________________
numeralul a șaptea să fie atribut: _____________________________________________________
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C. Scrie o compunere de 70-100 de cuvinte (7-10 rânduri) în care cei doi boboci ai familiei Rață să fie personajele principale.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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RĂDĂCINILE DE ORDINUL n ALE UNUI NUMĂR COMPLEX
prof. Munteanu Ion
Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti
RĂDĂCINA PĂTRATĂ A UNUI NUMĂR COMPLEX
Rădăcina pătrată a unui număr complex z = x + iy o definim ca fiind un număr complex a cărui pătrat este un
număr căutat.
Fie acest număr u + iv, deci:

x + iy = u + iv, de unde:
(u + iv)2 = x + iy, sau
u2 – v2 + 2 uvi = x + iy,

u 2 − v 2 = x

2uv = y

(1)

Ridicând ambele ecuaţii la pătrat şi adunându-le, vom obţine:

(

)

 u 2 − v 2 2 = x 2
 2 2
4u v = y 2

u 4 + 2u 2 v 2 + v 4 = x 2 + y 2
de unde:
u 2 + v2 = ±

x2 + y2

,

u şi v fiind numere reale, membrul stâng al egalităţii de mai sus este pozitiv, de aceea vom lua semnul „+” şi în faţa
radicalului:
2
2
2
2

u + v = x + y
 2
2

u − v = x

de unde:
2 u2 = x +

2 v2 = -x +

x2 + y2
x2 + y2

 u2 =

 v2 =

(
1
(− x +
2

1
x + x2 + y2
2

de aici obţinem relaţiile pentru u şi v:

u=
v=

(

1
x + x2 + y2
2

(

)

1
− x + x2 + y2
2
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Pentru u şi v vom avea numai două valori (nu patru cum ar părea), u şi v trebuie astfel alese încât produsul
lor să aibă acelaşi semn cu z, după cum rezultă din ecuaţia a doua a sistemului (1).
Dacă y  0, alegem pentru u şi v acelaşi semn ce poate fi considerat factor şi vom avea:

)

(

)

(

 1

1
x + iy =  
x + x2 + y2 + i
− x + x2 + y2 
2
 2

Dacă y0, u şi v vor avea semne contrare, deci:

)

(

)

(

 1

1
x + iy =  
x + x2 + y2 − i
− x + x2 + y2 
2
 2

Ambele formule se pot scrie într-una singură, folosind pentru semnul lui y,  = sign y, ( = ±1), deci:

)

(

(

)

 1

1
x + iy =  
x + x2 + y2 + 
− x + x2 + y2 
2
 2

În concluzie, extragerea rădăcinii pătrate dintr-un număr complex este totdeauna posibilă şi se obţin două valori ce diferă
prin semn.
Observaţii
3.

Considerând ecuaţia de gradul II cu coeficienţi reali sau complecşi: x2 + px + q = 0, avem soluţiile:
x= −

p

2

p2
−q
4

În general, expresia de sub radical este un număr complex, i se poate extrage rădăcina pătrată şi deci o ecuaţie
de gradul al doilea cu coeficienţi reali sau numere complexe are două rădăcini reale sau complexe.
În felul acesta numerele complexe fac posibilă rezolvarea oricărei ecuaţii de ordinul al doilea.
4.

Pentru extragerea rădăcinii pentru numere complexe mai mare decât doi, de forma x + iy, se procedează
în moduri diferite.

A extrage rădăcina de ordinul „n” dintr-un număr complex (x + iy) conduce la o ecuaţie de gradul „n” în
general greu de rezolvat. Aceste tipuri de exerciţii se rezolvă folosind forma trigonometrică a unui număr complex.
EXTRAGEREA RĂDĂCINII DE ORDINUL n
Prin rădăcina de ordinul n a numărului complex z = r(cos t + i sin t) înţelegem un număr complex care, ridicat
la puterea n, să dea numărul căutat.
Fie acest număr: (cos  + i sin ), vom avea:
r(cos t + i sin t) = [(cos  + i sin )]n
sau
(cos t + i sin t) = n(cos n + i sin n)
Ştiind că două numere complexe sunt egale dacă au modulele egale, iar argumentele diferă printr-un multiplu
întreg de 2, avem:

n = r, n = t + 2k,
de unde:
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=

n

r;

=

t + 2k
n

 fiind o rădăcină aritmetică de ordinul n din numărul pozitiv r.
Reciproc: dacă ridicăm numărul

n

r (cos

t + 2k
t + 2k ) la puterea n cu ajutorul formulei lui
+ i sin
n
n

Moivre, pentru orice k întreg obţinem pe z, deci avem formula de extragere a rădăcinii de ordinul n:
n

t + 2k
t + 2k 

r (cost + i sin t ) = n r  cos
+ i sin

n
n 


Geometric, aceste valori se reprezintă prin n puncte situate pe un cerc cu centrul în origine şi rază n
care au argumentele

z

şi

t t 2
t
2
şi împart cercul în părţi egale.
, +
,..., + (n − 1)
n n n
n
n

Dacă dăm lui k alte valori, nu se obţin alte valori ale rădăcinii.
Deci: extragerea rădăcinii de ordinul n dintr-un număr complex (sau real) este posibilă în orice condiţii şi ne
dă n valori distincte care au drept imagini vârfurile unui poligon regulat cu n laturi, înscris în cercul de rază
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Test de evaluare sumativă, Matematică și Explorarea mediului, clasa a II-a
prof. pentru înv. primar Adela Afrăsinei
Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”
Baia Mare, Maramureș
Înmulţirea numerelor naturale, ordinea efectuării operațiilor, probleme
Clasa a II-a
Evaluare sumativă
1. Calculează:
5 x 7 = ___

10 x 7 = _

8 x 9 = ___

6 x ___ = 48

___ x ___ = 16

6x 8 = ___

6 x 5 = ___

6 x 7 = ___

___ x 9 = 63

___ x ___ = 54

4x 3 = ___

7 x 8 = ___

7 x 9 = ___

___ x 5 = 20

___ x ___ = 36

3 x 0 = ___

4 x 6 = ___

5 x 8 = ___

8 x ___ = 72

___ x ___ = 56

2. Află (scrie și calculul, nu doar rezultatul):
a) numărul cu 7 mai mare decât 4._________
b) numărul de 5 ori mai mare decât 7._________
c) numărul cu 6 mai mic decât 10.________
d) produsul numerelor 4 și 9; 8 și 9; 3 și 9.________________; ________________; ________________ .
e) suma numerelor 7 şi 9; 6 şi 0; 8 şi 8.________________; ________________; ________________ .
f) diferenţa numerelor 9 şi 2; 7 şi 5; 8 şi 8.________________; ________________; ________________ .
3. Care este suma dintre produsul numerelor 7 şi 4 şi numărul 348?
*Scrie și într-o singură expresie, iar apoi, rezolvă!

4. Din produsul numerelor 9 şi 8 scade suma numerelor 27 şi 36.
*Scrie și într-o singură expresie, iar apoi, rezolvă!

5.Din triplul numărului 10 scade dublul numărului 8.
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6. Efectuează respectând ordinea efectuării operaţiilor:
a) 7 x 4+ 3x 3=

b) 82- 50 + 8 x 7=

c)

400 – ( 6 x 9 ) =

7. Nenea Mișu a cules din livadă 6 lăzi cu prune a câte 9 kg lada şi 5 lăzi cu pere a câte 7 kg lada. Câte kilograme de
fructe a cules în total Nenea Mișu? (Rezolvă cu întrebări!).

Rezolvare
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BRADUL MATEMATIC
Autor: prof. înv. preșc. Ipate Carmen Cecilia
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 57 Constanța

1. Colorează globurile respectând ordinea data

5
31
11
2
11
11
1

1
3
4

2.

Formează prin încercuire, începând de sus, grupele de globuri pe fiecare rând.

3.

Numără câte elemente are fiecare grupă formată prin încercuire și unește cu cifra corespunzătoare din patratele
din dreapta!

4.

Numără câte cercuri are fiecare cadou și colorează dreptunghiurile conform următorului cod

1- portocaliu 2-roz 3-violet 4-verde 5-maro
Felicitări! Dacă ai terminat poți desena o stea în vârful bradului matematic!
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Barem de evaluare
Item 1- 0,1 p x18 cerculete=1,8 puncte +0,2 puncte pentru acuratețea colorării. Total 2 puncte.
Item 2- 0,2 p x 6 grupe care trebuie încercuite= 1,2 puncte
Item 3- 0,3 p x 6 linii care trebuie trasate la cifra corespunzătoare din pătrate=1,8 puncte
Item 4 – 0,5p x 5 cutii care trebuie colorate conform codului + 0,5 pentru acuratetea colorării=3 puncte
Oficiu- 2 puncte
Total- 10 puncte
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TEST DE EVALUARE LA MATEMATICĂ
Profesor de matematică Dascălu Ancuța
Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim'' Marginea
Clasa a V-a


Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I. Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele

(30 puncte)

5p

1. Rezultatul calculului

este....................

5p

2. Valoarea lui x pentru care fracţia

5p

3. Dintre fracțiile

5p

4. Dacă scoatem întregii din fracţia

5p

5. Dacă introducem întregii în fracţia

5p

6. Calculând 24% din 1500, obținem ................................................................................

x +1
este echiunitară .................
4

7 8
și
mai mare este……….
8 9

25
, vom obţine........................................................
6
3
6 , vom obţine.......................................................
5

SUBIECTUL II. Alegeți litera corespunzătoare rezultatului corect
5p

1. Amplificând fracţia

A.

5p

2. Rezultatul calculului

A.

5p

21
4

3
cu 7, vom obţine:
4
B.

A.

21
11

C.

21
28

D.

10
11

1 1
+ este egal cu:
6 9

2
15

3. Rezultatul calculului

(30 puncte)

B.

2
18

C.

15
18

D.

5
18

5 9
 este egal cu:
6 10

3
10

B.

3
5

C.

3
2

D.

3
4

D.

16
27

3

5p

2
4. Rezultatul calculului   este egal cu:
3
A.

8
9

B.

6
9

C.

8
27
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5p

5. Rezultatul calculului
A.

12
11

:
B.

12
33

C.

6. Fracţia ireductibilă, echivalentă cu fracţia

5p

A.

4
3

B.

11
22

D.

18
, este egală cu:
12

5
4

C.

3
2

D.

SUBIECTUL III. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete

2
3

(30 puncte)

10p 1. Calculați:

11 22 5  9 1  2
 5 : 15 + 2 :  4 + 1 2   11 =



10p 2. Din cei 32 de elevi ai unei clase,

sunt fete. Câți băieți sunt în clasă?

10p 3. Prețul unui stilou este 100 de lei. Dacă prețul stiloului crește cu 10 %, care va
fi noul preț al stiloului?
TEST DE EVALUARE-FRACȚII ORDINARE
Disciplina Matematică
Anul şcolar 2020-2021
CLASA a V-a
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL I
•

(30 de puncte )

Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în dreptul
fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. Item

1.

2

3

Rezultate

1

3

8
9

Punctaj

5p

5p

5p

4

5

360

5p

5p

SUBIECTUL II
•

6

5p

(30 de puncte)

Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în dreptul
fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare.
Nr. Item

1.

2.

3.

4.

Rezultate

C

D

D

C

A

C

Punctaj

5p

5p

5p

5p

5p

5p
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SUBIECTUL III

(30 de puncte)

•

Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim corespunzător.

•

Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
1.

11 22 5  9 1  2
 5 : 15 + 2 :  4 + 1 2   11



=
=

2p

=
2p
=
2p

=

2p
=

1p
1p

2.

din 32 =

3p

32 =

5∙4 = 20 de fete
32
3.

4p

20 =12 baieți

10% din 100 =

3p
100 = 10 lei scumpirea

5p
5p

100
•

10 =110 lei noul preț

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin impărţirea punctajului obţinut la 10.
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TEST DE EVALUARE
ÎNMULȚIREA NUMERELOR ÎN CONCENTRUL 0-100
Vasilescu Elena
Scoala Gimnaziala “Prof Ion Visoiu”Chitila-Ilfov
1.Calculează produsul numerelor:
3x 9=

2x10=

4x 8=

6x 4=

5x 5=

2x 8=

2.Calculează respectând ordinea operaţiilor:
30 – 3x 9=

2 x 2 +8 =

5x 8 – 18=

3.La produsul numerelor 4 şi 5 adaugă suma numerelor 10 şi 90.
Competenţe specifice

1.

Efectuarea de înmultiri în concentrul 0-100

2.

Respectarea ordinii efectuării operaţiilor

3.

Rezolvarea exerciţiului problema

Descriptori de performanţă
Competenta

Calificativul
Itemul
Foarte bine

1

1. Calculează inmulţiri in concentrul 0-100

2

2. Calculează corect respectând ordinea
operaţiilor dată

3

3.Rezolvă exerrciţiul problema

6 situaţii

Bine
4 situaţii

Suficient
2 situaţii

3 situaţii

2 situaţii

1situaţii

-identifică datele,
operaţiile, rezolvă
corect

-identifică datele,
operaţiile, rezolvă
parţial corect

-identifică
datele
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FIŞĂ DE EVALUARE
AVANSAŢI – „Brăduţ electronic”
Prof. Cucu Amalia-Mihaela
Palatul Copiilor Deva
1.

Ce tip de circuit este circuitul MMC 4060?
a) analogic
b) digital

2.

Specificul circuitului MMC 4060:
Circuitul integrat MMC 4060 este un ____________binar asincron, cu transport succesiv , de ___biţi şi
oscilator.

3. Caracteristici tehnice:
-Tensiunea de alimentare:
-Curent maxim consumat:
-Frecvenţa de tact:
4. Domeniul de utilizare al montajului „Brăduţ electronic” - în ce scop îl putem folosi:
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Test
Prof. Lupu Cătălina

1.

Enuntaţi tema literară a operei Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu.
1 punct

2.

Identificaţi două figuri de stil diferite şi numiţi-le.
1 punct

3.

Precizaţi semnificaţia titlului în relaţie cu textul citat.
2 puncte

4.

Specificaţi două trăsături moderniste identificate în text.
2 puncte

5.

Comentaţi afirmaţia autorului, care îşi numeşte poemul „un Luceafăr întors” în minim 5 rânduri .
3 puncte
Oficiu: 1 punct
Timp de lucru: 45 minute

Barem de corectare
1. -enunţarea unei teme literare (de exemplu, increatul, iubirea) 1 punct; răspuns adecvat 1 punct;
2. -câte 0,50 puncte pentru identificarea corectă a unei figuri de stil (de exemplu, metafora „inima ascunsă”, epitet „mică,
liniştită”, comparaţie „mai aburit/ Ca vinul vechi”, enumeraţie „pungi, panglici, beteli cu funtă” etc) 0,50 puncteX2=1
punct;
3. -prezentarea semnificaţiei titlului în relaţie cu textul 2 puncte; explicaţia titlului prin raportare la textul dat 2 puncte;
explicaţia titlului fără raportare la text 1 punct; încercare de răspuns 0,50 puncte.

4. -câte 1 punct pentru precizarea unei trăsături moderniste identificate în text (de exemplu, prezenţa unor simboluri
încifrate- soarele, nunta; limbajul metaforic ce ambiguizează discursul; încălcarea convenţiilor impuse de balada
tradiţională prin împletirea genurilor literare etc.) 1 punct X 2 = 2 puncte;
5. -comentarea afirmaţiei poetice 3 puncte; comentare adecvată şi nuanţată 3 puncte; comentare schematică, ezitantă
1,50 puncte; încercare de comentare 0,25 puncte; respectarea numărului de rânduri 0,25 puncte;
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DE EVALUARE INIȚIALĂ
LIMBA ENGLEZĂ
CLASA a VI-a
Costescu Karina-Elisa
Școala Gimnazială nr. 2, 'Diaconu Coresi', Brașov
10 p. of.
PART I: LISTENING
Listen to an interview with Grace (G), Daniel (D) and Jess (J). Write the corresponding letter next to the activities
they do:

10 p.

1. go shopping

G

4. go for an ice cream

2. go to the swimming pool

5. go to the skate park

3. go to the park

6. go for a bike ride

PART II
I.

Complete the sentences with one of the words:

Living

bedrooms

My 1)

posters

10 p.
park

is really big. There is a 2)

kitchen downstairs. There are three rooms: two 3)

room and a
and a bathroom. In

my bedroom there’s a desk with a computer on it and 4)
There’s a big 5)

house

on the walls.

opposite my house. I can play football with my

friends.

II.

Choose the correct response:

10 p.

1) A: Where’s the library?
B: a) Turn left.
b) On the second floor.
2) A: Can you repeat it, please?
B: a) Of course
b) Turn right
3) A: Thank you
B: a) I’m sorry
b) You’re welcome
4) A: Who is Gareth Bale?
B: a) He’s a footballer
b) He’s tall and thin
5) A: Where is the lamp?
B: a) On the desk
b) It is pink

455

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

III.

Fill in with some or any:

10 p.

1.

Are there

2.

There are

flowers in the vase.

3.

There aren’t

pictures on the wall.

4.

There are

books in the bookcase.

5.

There aren’t

curtains in the bedroom.

IV.

oranges in the fridge?

Underline the correct form:

20 p.

1.

You are doing/ is doing your homework.

2.

Jim am going/ is going to the supermarket.

3.

The children are swimming/ is swimming.

4.

We are making/ is making breakfast.

5.

John drive/ drives to work every day.

6.

Anna and John works/ work together.

7.

I don’t play/ doesn’t play football.

8.

He don’t like/ doesn’t like Chinese food.

9.

You and I comes/ come to school every day at 8 o’clock.

10. Do you/ Are you go to football practice every Wednesday?

V.

Read the text and answer the questions:

15

p.
My name’s Edward. I love cricket, but the rules of cricket are really complicated and I can’t explain them very well!
Anyway, there are eleven players in a team. Players hit a small hard ball with a bat and run to score points. The cricket
matches I play at school are about two hours long, but international matches can sometimes last five days – with breaks
for lunch and tea! It’s a summer sport and it’s hundreds of years old. Cricket’s really popular in Britain: lots of people play
cricket and watch important matches on television.

1.

What is Edward’s favourite sport?

2.

How many players are there in a team?

3.

How is this game played?

4.

How long are the matches?

5.

Where is this sport popular?

VI.

Write about yourself in 4-5 sentences. Include information about your age, family, friends, hobbies,
how you look like etc.

15 p.

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
10 p. oficiu
I.

Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns correct.
1.

G

2. J

3. G

4. D

5. J

6. D
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II.
1.

III.

Se acordă 2 puncte pentru fiecare cuvânt correct completat.
House

4. Posters

B

2. A

3. B

4. A

Any

2. Some 3. Any

Are doing

2.

Is going

3.

Are swimming

4.

Are making

5.

Drives

6.

Work

7.

Don’t play

8.

Doesn’t like

9.

Come

5x2p=10 p.

5x2p=10 p.

4. Some 5. any

Se acordă 2 puncte pentru fiecare forma aleasă correct.
1.

5. Park

5. A

Se acordă 2 puncte pentru fiecare cuvânt correct completat.
1.

V.

3. Bedrooms

Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns correct încercuit.
1.

IV.

2. Living

5x2p=10 p.

10x2p=20 p.

10. Do you

VI.

VII.

Se acordă 3 puncte pentru fiecare răspuns correct.
1.

Edward’s favourite sport is cricket.

2.

There are eleven players in a team.

3.

Players hit a small, hard ball with a bat and run to score points.

4.

Matches can last up to five days.

5.

This sport is popular in Britain.

Se accordă:
- 7 puncte pentru respectarea fiecărui element al cerinței
- 3 puncte pentru vocabular
- 3 puncte pentru elementele de gramatică
- 2 puncte pentru impresia generală
Total 15 p.
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FIȘE DE EVALUARE INIȚIALĂ NIVEL II

Prof. Ionela Doicescu
GPP ,,Junior” Slobozia, Ialomița

DOMENIUL ȘTIINȚE (Cunoașterea mediului )
•

Denumește Zâna fiecărui anotimp! Unește cu o linie Zâna cu imaginea corespunzatoare anotimpului! Colorează
elementele specifice anotimpului în care ne aflăm!
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DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
•

Privește cu atenție și spune o propoziție despre ceea ce vezi în imagine! Reprezintă
grafic propoziția!

•

Priveste cu atenție imaginile și spune cum se numeste povestea din care fac parte! Așaza-le în ordine, unind
imaginea cu cifra corespunzatoare.
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•

Recunoaște personajele și trasează câte o linie de la fiecare personaj la povestea corespunzătoare!

460

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

Rebus matematic
autor: prof.itinerant Costin Carmen
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva,Arad

A

1
2
3
4
5
6
7
B

1.Rezultatul înmulţirii se numeşte ...................................................................... .
2.Al doilea număr al împărţirii se numeşte ......................................................... .
3.Proprietate a adunării care îmi permite să asociez termenii pentru a rezolva mai uşor.
4.Rezultatul scăderii se numeşte ........................................................................ .
5.Primul număr al scăderii se numeşte .............................................................. .
6.Numerele care se înmulţesc se numesc .......................................................... .
7.Numerele care se adună se numesc ................................................................ .
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Test de evaluare
Comunicare în limba română- Clasa a II-a
Prof.îmv.prim.Camer Ramona Elena
Școala Gimnazială Gâștești, Pașcani

Citește textul:
Albina se odihnea pe o floare de nufăr din mijlocul unei bălți. Aripile i se umeziseră și nu mai
putea zbura. Tocmai atunci trecu pe acolo o vulpe care încerca să scape de ogarii vânătorului. Albina
o rugă să o ia și pe ea. Vulpea îi spuse să se așeze pe capul său. Apoi trecu balta înot și alergă în
continuare.
Pe urmele vulpii veniră și ogarii urmați de vânător. Vulpea nu reuși să se ascundă, iar ogarii îi tăiară calea.
Albina își uscase între timp aripile. Îi mulțumi vulpii și zbură iute către vânător. Când acesta tocmai voia să
apese pe trăgaci, albina îl înțepă în mână. Astfel, vânătorul își risipi cartușele fără să nimerească vulpea.
(Albina și vulpea, poveste populară românească)
1.

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

• Vulpea și albina s-au întâlnit în mijlocul unei
a) păduri

c) bălți

b) poieni

d) lac

• Cum a ajutat-o vulpea pe albină?
a) I-a uscat aripile.

b) A trecut-o balta.

c) A așezat-o pe o creangă.

d) A trecut-o lacul.

• Cum a ajutat-o albina pe vulpe?
a) A înțepat ogarii.

b) A bâzâit vânătorul.

c) A înțepat vânătorul.

d) I-a gonit pe ogari.

• Ce înseamnă ogar?
a) câine de pază

b) câine polițist

c) câine de companie

d) câine de vânătoare

• Ce înseamnă a tăia calea?
a) A merge pe drumul cel mai scurt.

b) A ieși înaintea cuiva pentru a-l opri din drum.

c) A fi în încurcătură.

d)A-și face drum.

• Proverbul potrivit acestui text este:

2.

a) Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.

b) Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești.

c) Bine, faci, bine găsești.

d) Cine se scoală de dimineață, departe ajunge.

Răspunde la întrebări:

• De ce nu mai putea albina să zboare?
• Cum a traversat vulpea balta?
• Când l-a înțepat albina pe vânător?
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3.

Desparte în silabe cuvintele:

4.

albină - _________________

mijlocul - ____________________

floare - _________________

vulpii - ______________________

bălți - __________________

nimerească - __________________

Transcrie din text câte un cuvânt care să conțină unul din grupurile:
ea -___________________

oa -___________________

ia -___________________
5.

Subliniază vocalele din propoziția:
Vânătorul nu reuși să împuște vulpea.

6.

Alcătuiește enunțuri cu cuvintele: s-a, s-au, sa, sau, într-o, într-un, dintr-o, dintr-un. Folosește semnele de
punctuație: punctul, virgula, două puncte, semnul întrebării, semnul exclamării.

7.

Scrie un bilet prin care vulpea îi mulțumește albinei pentru gestul său.

8.

Compune un text din 6-7 enunţuri în care să descrii vulpea. Dă un titlu textului tău.
•

Ce fel de animal este?
Unde ai văzut o vulpe?
Cum arată ea?
Cu ce se hrănește?
Pentru ce este vânată?
Comunicare în limba română - Clasa a II-a

1.

Competente specifice

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul
cunoscut;
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se
relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de
comunicare;
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea
convențiilor de bază.

2.

Obiective

•

să formuleze răspunsuri la întrebări ;

•

să despartă în silabe cuvintele date ;

•

să identifice vocalele dintr-un enunț ;

•

să alcătuiască enunțuri utilizând ortogramele și
semnele de punctuație date ;

•

să scrie un bilet de mulțumire ;
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Descriptori de performantă

3.
Com-

Calificativul

pe-

Itemul
Foarte bine

Bine

Suficient

5-6 enunțuri

3-4 enunțuri

1-2 enunțuri

3 răspunsuri corecte si

2 răspunsuri corecte

un răspuns corect și

complete

și complete

complet

6 cuvinte

4 cuvinte

2 cuvinte

3 cuvinte

2 cuvinte

un cuvânt

13-15 vocale

10-12 vocale

7 - 9 vocale

5-6 enunțuri

3- 4 enunțuri

corecte

corecte

Respectă toate

Respectă parțial

Respectă parțial

cerințele de scriere a

cerințele de scriere a

cerințele si are

unui bilet

unui bilet

greșeli de scriere

tenta
Alege varianta corectă de răspuns
3.1

demonstrând că a înțeles

3.2

informațiile din text.

4.1

Formulează răspunsuri la întrebări.

4.1

Desparte cuvinte în silabe.

4.2

4.1

Selectează din text cuvinte care
conțin diftongi.
Identifică vocalele dintr-un enunț
dat.
Alcătuiește enunțuri în care să

4.1

utilizeze cuvinte și ortograme
folosind semnele de punctuație

7-8 enunțuri corecte

date.
Scrie un bilet de
4.2

4.2

mulțumire.

Descrie un animal cu ajutorul
întrebărilor.

Respectă cerința și
regulile de scriere
corectă

Scrie textul cu unele

Alcătuiește enunțuri

greșeli de scriere

fără o legătură
logică între ele

4. Evaluare finală
ITEMI

CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral și corect 7 – 8 itemi
Rezolvă integral și corect 3 – 6 itemi; incorect /parțial corect
restul itemilor
Rezolvă integral și corect 1– 3 itemi; incorect /parțial corect restul
itemilor
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Fişă de lucru -Fizică
Tipuri de forte – clasa a IX-a
Iankovszky Cristina
Liceul Tehnologic Eremia Grigorescu – Mărășești
1. Completaţi spaţiile libere cu noţiunile corespunzătoare.
Corpurile din natură se pot afla în stare de ___________________ sau de ________________ faţă de un sistem de referinţă inerţial(SR). Unitatea de măsură SI a vitezei medii
este _________. Potrivit principiului _______________ al mecanicii toate corpurile din natură se află în stare de __________ sau de _____________________________ faţă
de un SR dacă nu se intervine din exterior. Mărimea fizică care măsoară _________________ corpurilor se numeşte masă. <Mărimea fizică care măsoară intercaţiunea dintre
corpuri se numeşte _________. Principiul al doilea al mecanicii afirmă că dacă o forţă acţionează asupra unui corp în imprimă o ________________ pe direcţia şi în sensul
forţei, direct proporţională cu valoarea ________________ şi invers proporţională cu __________ acestuia. Atunci când corpurile interacţionează exercită fiecare asupra
celuilalt forţe __________ în modul şi de sens _____________, numite _____________ şi ________________.
Alungirea absolută a unui fir aflat în limita de elasticitate este _______________ proporţională cu valoarea forţei deformatoare F, cu lungimea iniţială l0 şi ________________
proporţională cu aria secţiunii transversale S0 şi constanta de ___________________________sau _______________.
Forţa de frecare Ff la __________________ dintre două corpuri este _______________________ cu forţa de _________________, factorul de proporţionalitate fiind
__________________________ .
Forţa de frecare ________________ depinde de _________________________ materialului şi ______________________________________ al suprafeţelor. Forţa de frecare
la alunecare _________________________________ de aria suprafeţei de contact.
Forţa cu care ___________________ atrage corpurile se numeşte __________________.
Între două corpuri de ___________________ se manifestă forţe de _____________________ proporţionale cu _________________ maselor şi _________________
proporţională cu _________________ distanre ele.
2. Scrieți formulele pentru legea lui Hooke, legea atracției universale, forța de frecare, constanta elastică, forța centripetă, forța centrifugă, forța de inerție.
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2. Specificaţi diferenţele dintre forţa deformatoare şi forţa elastică:
Forţa deformatoare

Forţa elastică

3. Specificaţi diferenţele dintre noţiunile de masă şi greutate:
Masa

Greutate

4.Completaţi tabelul următor prin reprezentarea grafică a forţelor cerute:
1.Reprezentaţi forţele care acţionează asupra unei cărţi
atunci când stă pe suprafaţa unei mese orizontale.
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2. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra unei cărţi
atunci când este tractată de o forţă orizontală pe suprafaţa
unei mese orizontale, pentru deplasarea spre dreapta dacă
deplasarea are loc cu frecare.
3. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra unei cărţi
atunci când este tractată de o forţă care face unghiul α cu
suprafaţa unei mese orizontale, pentru deplasarea spre
dreapta dacă deplasarea are loc cu frecare.
4. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra unei cărţi
atunci când este tractată de o forţă în sus pe un plan înclinat
de unghi α dacă deplasarea are loc cu frecare.
5. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra unui
paraşutist care cade cu paraşuta deschisă.

Determinaţi în cazurile 2,3 şi 4 valoarea forţei de frecare şi acceleraţia corpului.
5. Un fir cu lungimea iniţială 1,5 m şi diametru secţiunii sale transversale de 0,2 cm Este supus acţiunii unei forţe deformatoare. Se obţin următoarele date experimentale:
F(N)

0

100000

200000

250000

400000

500000

Δl(m)

0

0,0004

0,0007

0,0011

0,0015

0,0018
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Din panta graficului determinaţi constanta elastică a firului şi apoi modulul de elasticitate. Încercaţi să identificaţi materialul din care este construit firul

6. Un corp de masă m = 50 kg este tras sau împins cu acceleraţia a = 2,32 m/s2 pe un plan orizontal de forţa necunoscută F care face unghiul α = 300 cu orizontala . Coeficientul
de frecare la alunecare este μ = 0,268. Determinaţi valoarea forţei nacunoscute F.
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Test- limba și literatura română
Profesor: Boldor Alexandra Anca
Școala Gimnazială „Georgiu Popa” Câmpani, Bihor
Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde cerințelor date
„Cine trânti poarta?
– Credeam că s-a umflat vântul… o, bată-vă norocul, cocoşeii moşului!
Un băietan şi o fetiţă, roşii şi bucălaţi, sărutară mâinile lui „tata-moşu”.
– Tată-moşule, zise fetiţa, de ce zboară păsările?
– Fiindcă au aripi, răspunse bătrânul, sorbind-o din ochi.
– Da’, raţele n-au aripi? Ele de ce nu zboară?
– Zboară, zise băiatul, dar pe jos.
Bătrânul cuprinse într-o mână pe fată şi în cealaltă pe băiat.
– O, voinicii moşului!…
Şi zâmbi pe sub mustăţi, şi îi privi cu atâta dragoste, că ochii lui erau numai lumină şi binecuvântare.
– Tată-moşule, da’ cocorii un’ se duc când se duc?
– În ţara cocorilor.
– În ţara cocorilor?
– Da.
– Dar rândunelele un’ se duc când se duc?
– În ţara rândunelelor.
– În ţara rândunelelor?
– Da…
– Tată-moşule, aş vrea să-mi crească şi mie aripi şi să zbor sus de tot, până în slava cerului, zise băiatul netezindu-i
barba.”

(„Bunicul” de B. Șt. Delavrancea)

1.

Numește autorul și titlul operei din care este extras fragmentul.

10p

2.

Precizează care sunt personajele prezente în text.

10p

3.

Indică modul de expunere predominant din text.

5p

4.

Indentifică tipul de narator și tipul de narațiune din text și oferă un argument pentru alegerea ta.

5.

Selectează din text o propoziție cu subiect neexprimat.

6.

Precizați funcția sintactică și partea de vorbire prin care se exprimă cuvintele subliniate.

7.

Formulați propoziții în care să existe:

-

Un PN

-

Un complement exprimat prin pronume personal

-

Un subiect exprimat prin subst. Propriu

-

Un PV exprimat prin vb la modul conjunctiv

20p

8.

Realizați în 5-8 rânduri rezumatul textului dat.

10p
20p oficiu
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Fisa de lucru
PANĂ MIHAELA NICOLETA
G.P.P. „CĂSUȚA POVEȘTILOR” PITEȘTI

1.Formează prin încercuire grupe cu șapte animale polare.

2.Desenează tot atâtea banchize câte animale polare de același fel ai numărat.

3.Încercuiește cu culoarea roșu al doilea ursuleț, cu culoarea verde al patrulea ursuleț și cu culoarea mov ultimul ursuleț.
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TEST SUMATIV
Europa în lumeacontemporană
Prof.Neagu Liliana
Scoala Gimnaziala Jijila

Scrie pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos:

I.

20 puncte
1. Cel mai mare muzeu european se află în orașul :
a.

Londra

b.Paris

c. Roma

d. Moscova

2.Diversitatea culturală constă în diversitatea:
a.

sportivă

b. economică

c. lingvistică

d. climatică

3.Sediul catolicismului se află în :
a.

Vatican

b. Istanbul

c. Paris

d. Madrid

4.La Cannes,în Franța, se organizează anual:
a.

un festival de muzică

b. carnavalul măștilor

c. o cursă de ciclism

d. un festival de film

5.În anul 2021 va fi capitală culturală europeană orașul din România :
a.

Timișoara

b. Sibiu

c. Iași

d. Brașov

Coloana A cuprinde instituții culturale europene, iar coloana B valori culturale. Scrie pe foaia de test asocierea

II.

dintre fiecare cifră a coloanei A și litera corespunzătoare din coloanaB.
6 puncte
A

B

1.

Catedrala Sf. Petru

a. educațională

2.

Universitatea Oxford

b. cultural-artistică

3.

Opera din Viena

c. spirituală
d.sportivă

Sedau următorii termeni: nivel de trai, toleranță, sănătate, familie, identitate, locuința, egalitate, cooperare,

III.

venituri, libertate, relief. Scrie pe foaia de test:

IV.

a.

Indicatori care reflectă calitatea vieții

b.

Valori culturale și umane europene

20 puncte

Se dau următoarele orașe: București, Viena, Geneva, Sofia, Copenhaga. Scrie-le pe foaia de test în ordinea
descrescătoare a locului pe care îl ocupă în clasamentul orașelor cu ceamai bună calitate a vieții din lume.
10 puncte

V.

Alcătuiește un text coerent referitor la calitatea vieții tale, în cel mult 8 rânduri, utilizând următorii termeni: nivel
de trai, mediu, familie, educație, sănătate.

10 puncte
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Se dă următoarea afirmație:”În Suedia, persoanele cu studii superioare trăiesc, în medie cu 10 ani mai mult

VI.

decât cele cu studii medii”.Explicați corelația nivel de studii - speranța de viață la naștere”
4 puncte

VII.

Pe harta de mai jos sunt marcate state dinEuropa. Scrie pe foaia de test:
a.

Statele europene cu speranța de viață la naștere de 83 de ani numerotate cu cifrele 1, 2, 3, 4 și 5.

b.

Statele cu speranța de viață lanașteresub 75 de ani notate cu cifrele6, 7,8, 9 și 10
20 puncte

1
0

3

1

9
8

4
7
9
9
1

5
2
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TEST DE EVALUARE
RRLIGIE CULTUL ORTODOX – CLASA A VI-A
Prof. Maria-Manuela Neculcea
Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău
Domeniul de conținut: Viața creștinului împreună cu semenii
Competențe specifice evaluate:
-

Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice și culturale;

-

Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de apartenență, a
comunității;

-

Asumarea unor responsabilități față de sine și față de ceilalți, prin raportarea la valorile moral-religioase;

-

Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate;

-

Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza
textelor biblice;

-

Asumarea unor responsabilități față de sine și față de ceilalți, prin raportarea la valorile moral-religioase;

Conținuturi:
-

Rugăciunea, temei și putere a vieții creștine;

-

Rugăciunea „Tatăl nostru”;

-

Iertarea, semn al bunătății sufletești;

-

Milostenia, manifestare a iubirii față de semeni;

I.

Completează spațiile punctate cu termenii corespunzători din paranteză:

Omul intră în legătură cu Dumnezeu prin ... . Modelul de rugăciune oferit de Mântuitorul Hristos este ... .... Această
rugăciune conține ... cereri. Mântuitorul arată că iertarea celor care ne-au ... este o condiție de bază pentru a primi, la rîndul
nostru, ... ... . Prin virtutea iertării creștinul dă dovadă de ... ... . Credința, ... și ... dau putere rugăciunilor noastre.
( iertarea divină, Tatăl nostru, rugăciune, stăruință, smerenie, șapte, greșit, bunătate sufletească)
II.

III.

Găsește corespondența potrivită între personaje și ceea ce li se potrivește:

1) a mijlocit începutul minunilor Mântuitorului

a) Apostolul Pavel

2) a propovăduit evanghelia lui Hristos în India

b) Maica Domnului

3) a scris 14 epistole cu învățături pentru creștini

c) Apostolul Toma

Alcătuiește enunțuri cu următorii termeni: iertare, bunătate, rugăciune, generozitate, milostenie, pocăință, milă,
credință.

IV.

Pornind de la Pilda vameșului și fariseului și Pilda femeii din Canaan, realizează o compunere de minimum 10
rânduri, în care să argumentezi importanța smereniei și stăruinței necesare creștinului, atunci cînd se roagă.
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Barem autoevaluare/evaluare

I.

2 puncte ( 8 x 0,25 p. pentru fiecare termen corespunzător);

II.

1,5 puncte ( 3 x 0,5 p pentru fiecare corespondență potrivită);

III.

2 puncte ( 8 x 0,25 p. pentru fiecare enunș alcătuit corect);

IV.

3,5 puncte ( 0,25 p. pentru alegerea unui titlu reprezentativ; 2 p. pentru respectarea temei cerute; 1 p. pentru
structura compoziției – introducere, cuprins, încheiere; 0,25 p. pentru înlănțuirea logică a ideilor );
Se acordă un punct din oficiu.
Total: 10 puncte
Timp de lucru: 45 minute
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EVALUARE SEMESTRIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a IV-a, sem. I
Prof.înv.primar-Papuc Carmen Cristina
Liceul Tehnologic Baia de Fier, jud. Gorj
Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
„Bănică privea pe fereastră, atras de jocul fulgilor de nea care se roteau şi cădeau pe sania lui, rezemată de salcâmul
gros.
- Culcă-te, i-a spus mama cu blândeţe. Mâine e Crăciunul și vei merge cu uratul, cu George şi Radu.
Băiatul adormi cu gândul la colacul ca un porumbel, pe care mama ȋl făcuse anume pentru el. La capătul lui, dincolo
de peretele de cărămidă, ȋncepea câmpia şi el auzea ȋn fiecare noapte cum se leagănă tăcută. Simţea neliniştea vântului şi
greaua aplecare a buruienilor frânte sub viscol. Spuse ceva prin somn şi zâmbi… Se făcea că el are un munte de colaci şi
doi saci de nuci poleite şi-au venit să-i cânte la geam o căprioară şi patru iepuri. Afară era frig. Ninsoarea, din
albăstruie, prinse o culoare albă, curată.ˮ
( O noapte de iarnă, Fănuş Neagu)
1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
a) Bănică va merge cu uratul. ........
b) Mama i-a făcut lui Bănică doi colăcei. ........
c) Sania era rezemată de un salcâm subţire. ........
d) Lângă casă ȋncepea câmpia. ........
e) Ninsoarea devenise albăstruie. ........
2. Identifică în text:
➢

Timpul acţiunii:
………………………………………………………………………………………………………..

➢

Loculacţiunii:
…………………………………………………………………………………………………………..

➢

Personajele:
…………………………………………………………………………………………………………….

➢

Titlul:
…………………………………………………………………………………………………………………..

➢

Autorul:
………………………………………………………………………………………………………………..

➢

Precizeaza două expresii artistice
.........................................................................................................................................
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3. Utilizează în enunțuri proprii cuvintele: sar, s-ar, numai, nu mai
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
4. Alege din text cuvinte cu sens/ înţeles asemănător pentru cele enumerate mai jos şi transcrie-le pe spaţiile
punctate:
➢

zid...........................................

aurite .............................. .............

➢

se uita......................................

zăpadă ..........................................

➢

zise...........................................

mulțime ............................. ...........

5. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul sare să aibă înţelesuri/sensuri diferite.
Precizează ce parte de vorbire este în fiecare caz:

1. .......................................................................................................................... ................. ............................

2. ........................................................................................................................... ................ ............................
6. Transcrie cuvintele subliniate din textul O noapte de iarnă şi scrie ce părți de vorbire sunt:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
7.. Corectează, prin rescriere, textul următor. Vei avea în vedere scrierea corectă a cuvintelor şi folosirea adecvată
a semnelor de punctuaţie.
întro zi un pădurar tăia un copac zâna pădurii la auzit şi la întrebat
de ce tai acest copac pădurarule
trebuie să adun lemne pentru familia mea

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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8. Alcătuieşte un text de maximum 15 rânduri, care să continue fragmentul dat. În compunerea ta trebuie să ai în
vedere:
 Stabilirea unui titlu potrivit.
 Legătura dintre personaje şi întâmplări;
 Folosirea alineatelor;
 Scrierea corectă din punct de vedere al ortografiei şi semnelor de punctuaţie;
 Folosirea unor expresii deosebite.
Competențe specifice:
1.2 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la textul citit
2.2 Relatarea unei întâmplări imaginate pe baza unor recomandări
3.3 Extragerea din text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la mesajul citit
3.4 Evaluarea elementelor contextuale care conduc la înțelegerea în profunzime în cadrul lecturii
4.1 Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și de punctuație în redactarea unui text
4.5 Manifestarea interesului pentru scrierea creativă și pentru redactarea de texte
Descriptori de performanță:
Nr.

Foarte bine

Bine

Suficient

Precizează corect valoarea de

Precizează corect valoarea de adevăr

Precizează corect valoarea de

adevăr pentru 5-6 enunțuri

pentru 3-4 enunțuri

adevăr pentru 2 enunțuri

Identifică corect din text 5-6

Identifică corect din text 5-6 elemente

Identifică corect din text 5-6

elemente cerute

cerute

elemente cerute

Utilizează corect, în enunțuri

Utilizează corect, în enunțuri proprii

Utilizează corect, în enunțuri

proprii dezvoltate, 4 ortograme

dezvoltate, 3 ortograme date

proprii dezvoltate, 1-2

crt
1.

2.

3.

date
4.

5.

6.

7.

8

ortograme date

Precizează corect 5-6 cuvinte cu

Precizează corect 3-4 cuvinte cu sens

Precizează corect 2 cuvinte cu

sens asemănător din text

asemănător din text

sens asemănător din text

Alcătuiește enunțuri dezvoltate cu

Alcătuiește enunțuri cu sens diferit al

Alcătuiește enunțuri cu sens

sens diferit al cuvântului ,,sare” și

cuvântului ,,sare” și precizează

diferit al cuvântului ,,sare”

precizează corect partea de vorbire

corectcel, puțin o parte de vorbire

Precizează corect 8-10 părți de

Precizează corect 5-7 părți de

Precizează corect 2-4 părți de

propoziție

propoziție

propoziție

Rescrie corect textul , remediind

Rescrie corect textul , remediind 8-11

Rescrie corect textul ,

12-15 erori

erori

remediind 4-7 erori

Alcătuiește un text imaginativ

Alcătuiește un text imaginativ

Alcătuiește un text coerent, cu

coerent, fără greșeli de exprimare

coerent, fără greșeli de exprimare și

puține greșeli de exprimare și

și scriere, utilizând expresii

scriere/ puține greșeli de scriere,

scriere

deosebite, respectând

respectând recomandările

recomandările
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Jocurile ,,rebus”
Prof. CLAPA MARIA – ANUŢA
Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu”, Baia Mare, Maramureş
Ineditul joc dezvoltă procese psihice ale elevului: gândirea, limbajul, memoria, atenţia, creativitatea, voinţa; poate
fi folosit şi ca metodă/mijloc de învăţare şi evaluare sau procedeu în cadrul unei metode.
Dorinţa de a rezolva orice problemă de tip rebusist intensifică interesul pentru studierea disciplinelor necesare în
soluţionarea cerinţelor date şi astfel rebusul ajută la dezvoltarea intelectuală a elevului.
Folosirea rebusului printre elementele de sprijin ale învăţării este importantă prin faptul că poate interveni
stimulativ o dată cu creşterea curbei oboselii.
Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului, rebusul poate fi folosit cu succes în captarea atenţiei pe
tot parcursul activităţii didactice, conducând la evitarea plictiselii, dezinteresului.
Un exemplu concludent este următorul rebus, care poate fi aplicat la clasa a X-a, modulul Poluarea şi protecţia
mediului, capitolul Poluarea apei.
Elevii trebuie să răspundă la întrebările puse şi să înscrie rezultatul în căsuţele de ma jos.

Rezolvaţi aritmograful

1.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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1. Instalaţie în care se reţin materialele grosiere.
2. Reactiv folosit la epurarea chimică
3. Din ce este alcătuit un biofiltru.
4. Instalaţie în care se realizează aerarea apei uzate.
5. Substanţă utilizată în apa uzată pentru a se precipita poluanţii.
6. Se elimină în separatoare.
7. Din ce este alcătuită populaţia de microorganisme.
8. Forma pe care o au decantoarele.
10. Ce nămol se foloseşte la epurarea biologică.
11. Cum se află materialele fine în decantor
12. Instalaţie în care se elimină materialele aflate în suspensie.
13. Instalaţie folosită pentru epurarea biologică şi este alcătuită dintr – un turn înalt de 1-4 m.
15. Material care face instalaţiile de pompare să funcţioneze cu dificultate.
16. Instalaţie utilizată pentru reţinerea nisipurilor.
17. Substanţe chimice care se elimină din soluţie la epurarea chimică.
18. Microorganisme utilizate la epurarea biologică.
19. Separă uleiurile şi grăsimile din apa uzată.

Fişă de lucru
Epurarea apei uzate - rezolvare
Rezolvaţi aritmograful
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Test de evaluare – clasa a VIII-a
Prof. Vizitiu Ana-Maria
Colegiul Național „Gheorghe Asachi”, Piatra-Neamț
1. (12 p.) Notează A în cazul enunțurilor care conțin construcții active și P în cazul celor care conțin construcții pasive:
a. Autorul cronicii apreciază jocul echipei de actori.
b. Culorile din palat au fost acoperite cu vopsea cenușie.
c. Elevii fuseseră însoțiți la teatru de profesorii lor.
d. Textul a fost adaptat pentru scenă.
e. Castelul de nisip a fost distrus de valurile mării.
f. Rolul bufonului este interpretat de o actriță.
2. (12 p.) Analizează complementele de agent din enunțurile de mai jos:
Fragmentul a fost citit pe roluri de elevii din prima grupă. Indicațiile scenice au fost ignorate de aceștia, astfel că lectura
nu a fost tocmai reușită. Feedbackul a fost dat de trei dintre noi.
3. (24 p.) Alege varianta pe care o consideri corectă:
A. Predicatele din enunțul Deseori, zona de confort este atât de confortabilă, încât nu ne dăm seama că ne aflăm de prea
mult timp în interiorul ei. Sunt, în ordine:
a. este atât de confortabilă, nu ne dăm seama, ne aflăm de prea mult timp;
b. este, nu ne dăm, ne aflăm;
c. este atât de confortabilă, nu ne dăm seama, ne aflăm în interiorul;
d. este atât de confortabilă, nu ne dăm seama, ne aflăm.
B. Predicatele din enuțul De exemplu, dacă ai evitat o situație care ți-a trezit teama sau dacă ai învățat un lucru nou, le
poți trece la zona fricii, respectiv, zona de învățare. Sunt exprimate prin verbe la timpul:
a. perfect compus, prezent;
b. perfect compus, prezent, infinitiv;
c. perfect compus, prezent, imperativ;
d. perfect compus, imperativ.
C. În replica Măritule, tu vrei să fii orb. Tu nu ești orb. (Matei Vișniec, Țara lui Gufi) predicatele sunt, în ordine:
a. predicat verbal, predicat nominal, predicat verbal;
b. predicat verbal, predicat nominal, predicat nominal;
c. predicat verbal, predicat verbal, predicat verbal.
D. În enunțul În timpul jocului, copiii se străduiesc să nu li se fure coada și astfel își dezvoltă mai multe abilități. Există:
a. o construcție verbală reflexivă;
b. două construcții verbale reflexive;
c. trei construcții verbale reflexive.
E. Funcția sintactică a pronumelui reflexiv din propoziția Alin se cunoaște destul de bine. Este de:
a. complement direct;
b. complement indirect;
c. complement posesiv.
F. În enunțul Fetele își spun la revedere., pronumele reflexiv are funcția sintactică de:
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a. complement indirect;
b. complement posesiv;
c. atribut pronominal în dativ.
G. Pronumele reflexiv fără funcție sintactică din enunțul Și-a notat numărul tău de telefon, dar se gândește să își scrie și
adresa. este:
a. și;

b. se;

c. își.

H. În enunțul Ți-am spus că mă străduiesc să învăț poezia despre care mi-ai vorbit., construcția verbală reflexivă este:
a. ți-am spus;

b. mă străduiesc; c. mi-ai vorbit.

4. (16 p.) Analizează subiectele din enunțurile următoare:
Bufonul avea rolul de a-și distra stăpânul cu glume. El era numit și „nebunul regelui”. Acesta avea voie să-l contrazică
pe suveran și nimeni dintre cei de la curte nu mai avea acest drept.
5. (6 p.) Construiește propoziții în care verbul a rămâne să facă parte dintr-o construcție personală, respectiv una
impersonală. Precizează-le!
6. (20 p.) Alcătuiește enunțuri în care să ai:
a. pronumele reflexiv și cu funcție de complement posesiv;
b. subiect exprimat prin pronume nehotărât;
c. construcție impersonală cu verbul a fi și adverb;
d. o construcție reflexiv-pasivă;
e. nume predicativ exprimat prin verb la infinitiv.
Subliniază-le!
Din oficiu – 10 p.
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Fișă de lucru
BURTESCU VESNA SLAVIȚA
Grădinița ”PP. Sfântul Stelian” Moldova Nouă
1.Colorează prima, a treia și a cincea floare.

2. Realizează prin încercuire mulțimi de elemente de aceleași fel și scrie în căsuță cifra corespunzătoare
numărului de elemente.

3.Desenează în fiecare mulțime tot atâtea floricele câte îti indică cifra.

4

5

3

4.Ajută fiecare albinuţă să ajungă la floarea ei.

482

2

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

FLORI DE PRIMĂVARĂ
DȘ-Activitate matematică
Prof. Văduva Anca Elena
Grădinița cu P.P.Ostroveni 2
Rm Vălcea
1.Colorează cât arată cifra!

1
4
3
5
2
2.Încercuiește cifra 5 din chenarul de mai jos!

4 2 3 4 5 13 2 5 3 4 1 5 3 2 4 1 2 4 5 3 2 1
3 4 5 5 3 2 1 4 2 3 2 5 1 4 3 5 1 2 3 4 5 1 5
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Limba engleză
Clasa a IX- a
Prof. Dumitrașcu Maria Magdalena
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova
Data susţinerii testului:
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu
se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I

(60 de puncte)

I. Read the text below and complete the following tasks. Write all your answers on the Answer Sheet.
The British are very bad at learning foreign languages. The situation is getting worse. Ten years ago, about 80%
of children at secondary school studied a foreign language. Today, only 48% of children at secondary school study a
foreign language. Why do the British dislike learning foreign languages?
One reason could be that English has become an international language. A lot of people in the world speak
English very well. So British people can travel to other countries and speak to people without having to learn another
language.
Another problem is that British schoolchildren often don’t study the grammar of their own language. This fact
makes it difficult for them to study the grammar of a foreign language. So instead of studying a foreign language,
schoolchildren prefer to study an easier subject.
This way of thinking is not good. Learning foreign languages can be very interesting and there are a lot of
practical advantages. For example, when you visit a foreign country you are isolated if you do not know the language.
Some people think that is enough to be able to order a coffee or a beer. But there are many situations when you need to
explain something important. Imagine if you are ill and you need a doctor, for example. If you don’t know the language
you cannot explain anything.
Learning a foreign language is good for your general education. You can learn about other people and how they
live and think. You need imagination to learn a foreign language. And this is always a good quality to develop. Another
advantage is that when you know one foreign language, it is easier to learn others as well.
Some people have suggested that the study of languages should be made easier in Britain. In this way, more
schoolchildren might decide to learn a foreign language. This idea seems good but it is not very practical. If the language
course is easier, the students will learn less. Standards will be lowered. At the end of the course, the students probably
won’t be able to communicate well in the language.

I.1.a. For the following sentences, choose the answer (A, B, C, D) which fits according to the text. Write your
answers on the Answer Sheet.

20 points

1. Today, the number of children studying a foreign language at secondary school is:
A. 80%

B. 48%
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C. 68%

D. 70%

2. The British dislike learning foreign languages because:
A. British people travel to other countries

B. British people learn English at school

C. English has become an international language

D. Learning foreign languages can be very interesting

3. When you visit a foreign country you are isolated if:
A. you are not able to order a coffee or a beer

B. you need a doctor

C. you do not know the language

D. you learn another language

4. Learning a foreign language is good for:
A. travelling

B. school

C. grammar

D. your general education

5. Some people have suggested that the study of languages should:
A. be made easier in Britain

B. be made easier in the world

C. be made harder in Britain

D. be more practical

I. 1.b. Give antonyms for the words in bold from the text above. Write your answers on the Answer Sheet.
10 points
A ………………………………..
B ………………………………..
C ………………………………..
D ………………………………..

I. 2. Rephrase the following sentences so that the meaning stays the same. Write your answers on the Answer
Sheet.

20 points

1.We started working here three years ago.
We .................................................................................................................
2. Is this your first visit to South Africa?
Have you...................................................................................................?
3. I've got such a lot of work that I can't go out.
I am ............................................................................................
4. Don't run fast, or you'll feel tired.
If you.......................................................................................................
5. Her clothes are more expensive than mine.
My clothes…………………….........................................................

I.3. Complete each sentence with a word derived from the word in capitals.
1. The ……………………..…….. of the tourism is bad for the animals in the area.

10 points
DEVELOP

2. In cities people have a large………………..……..….of means of entertainment.

VARY

3. I’ve always wanted to be a jazz……………..…….….

MUSIC

4. Pollution ……………………....… to destroy our environment.
5. The movie is…………………………..I want to watch something else.
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PARTEA a II-a

(30 de puncte)

Write a short paragraph about your hobbies (8-10 lines).

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______
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Itemi de ordonare – Grammar
Prof. Andrei Elena
Colegiul Economic Buzău
Unjumble the words to make sentences.
1. was, box, in, burglar, sitting, the, witness, the
2. am, study, art, to, I, in, Italy
3. are, to, one, they, biggest, visit, going, museums, of, the
4. thing, when, is, computer, is, do, he, home, start, he, to, the, to, coming, first, his, going, is
5. taking, is, dinner, some, he, random, in, restaurant
6. grow, business, man, become, I, when, a, up, I, will
7. can’t, wait, France, to, see, in, I, you
8. have, cook, I, so, don’t,time, fast-food, to, am, buy, going to, some, I
9. so, homework, I, copy, going to, long, in, too, my, it, is, am, class, at, English
10. overwhelming, that, is, feeling, too
11. buy, to, European, beautiful, car, a, I, blue, want
12. prefers, Alice, furniture, black, Italian, leather
13. were, that, you, dress, buy, would, I, if, I
14. Tom, at, good, is, very, swimming
15. read, children, be, to, should, encouraged, books
16. emotional, read, people, intellectual, for, or, rewards
17. were, entered, doing, what, she, house, the, you, when,?
18. building, skyscraper, tall, a, is, a
19. famous, you, be, someday, will,?
20. her, proud, she, of, is, very, work
21. It’s, a, since, spoke, long, I, to, been, time, Stephanie
22. Melanie, milk, to, some, buy, shops, just, out, went, the, to
23. I, car, him, lent, my, and, me, a, of, wine, in, bottle, return, bought, he
24. how, cigarettes, many, smoke, do, you, average, week, every, on,?
25. I, keys, suddenly, forgotten, remembered, had, that, I, my
26. he, the, computers, man,’s, whose, knows, brother, to, how, fix
27. she, places, lives, one, which, in, of, is, Lisbon, favourite, my
28. we, to, installed, alarm, an, from, burglars, prevent, house, entering, the
29. there, calling, was, and, a, her, lot, I, noise, hear, of, couldn’t
30. The, ran, caught, away, as, robber, he, want, to, didn’t, be
31. used, the, eat, it, is, not, food, as, people, as, to, be, today, good
32. few, the, ago, price, computers, they, are, were, half, years, a
33. down, food, thought, harder, on, than, cutting, is, I
34. fit, take, than, cetting, you, will, think, longer
35. is, to, small, too, house, a, big, my, party, have
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36. the, have, sat, summer, in, We, garden, since, not, last
37. came, sister, visit, my, a, ago, month, to
38. the, he, was, time, called, a, month, me, ago, last
39. I, not, got, answer, have, yet, an
40. been, have, I, Paris, once, only, before, to
41. as, must, of, them, a, mystery, Machu Pichu, to, most, have, been, well
42. lasagna, makes, exactly, Jane, like, mother, her, does
43. have, an, part, played, Sacred Plaza, in, sun, might, important, rituals, the
44. is, she, obsessed, with, appearance, her
45. the, have, may, the, visited, Spanish, conquistadores, never, city
46. difficult, found, his, very, he, to, after, it, the, look, kids, on, own
47. Incas, been, have, ordinary, they, can’t
48. a, is, popular, among, journalism, career, arts, choice, graduates
49. happened, occupants, have, what, to, could, the?
50. are, there, pine, as, as, the, trees, eye, can, far, see
Cheia exerciţiilor
1. The burglar was sitting in the witness box.
2. I am to study art in Italy.
3. They are going to visit one of the biggest museums.
4. When he is coming home, the first thing he is going to do is to start his computer.
5. He is taking dinner in some random restaurant.
6. When I grow up, I’ll become a business man.
7. I can’t wait to see you in France.
8. I don’t have time to cook, so I’m going to buy some fast-food.
9. My homework at English is too long, so I’m going to copy it in class.
10. That feeling is too overwhelming.
11. I want to buy a beautiful blue European car.
12. Alice prefers black Italian leather furniture.
13. If I were you, I would buy that dress./I would buy that dress if I were you.
14. Tom is very good at swimming.
15. Children should be encouraged to read books.
16. People read for intellectual or emotional rewards.
17. What were you doing when she entered the house?
18. A skyscraper is a tall building.
19. Will you be famous someday?
20. She is very proud of her work.
21. It’s been a long time since I last spoke to Stephanie.
22. Melanie just went out to the shops to buy some milk.
23. I lent him my car, and he bought me a bottle of wine in return.
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24. How many cigarettes do you smoke, on average, every week?
25. I suddenly remembered that I had forgotten my keys.
26. He’s the man whose brother knows how to fix computers.
27. She lives in Lisbon, which is one of my favourite places.
28. We installed an alarm to prevent burglars from entering the house.
29. There was a lot of noise, and I couldn’t hear her calling.
30. The thief ran away as he didn’t want to be caught.
31. The food people eat today is not as good as it used to be.
32. Computers are half the price they were a few years ago.
33. Cutting down on food is harder than I thought.
34. Getting fit will take longer than you think.
35. My house is to small to have a big party.
36. We have not sat in the garden since last summer.
37. My sister came to visit a month ago.
38. The last time he called me was a month ago.
39. I have not got an answer yet.
40. I have only been to Paris once before.
41. Machu Pichu must have been a mystery to most of them as well.
42. Jane makes lasagna exactly like her mother does.
43. The Sacred Plaza might have played an important part in sun rituals.
44. She is obsessed with her appearance.
45. The Spanish conquistadores may never have visited the city.
46. He found it very difficult to look after the kids on his own.
47. They can’t have been ordinary Incas.
48. Journalism is a popular career choice among arts graduates.
49. What could have happened to the occupants?
50. There are pine trees as far as the eye can see.
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Fișă de lucru
Educarea Limbajului
Grupa mare (5-6 ani)
Director, prof. pentru înv. preșcolar Suditu Petruța-Raluca
Grădinița cu P.P. ”Dumbrava Minunată” Fieni, jud. Dâmbovița

1.

Denumește obiectele din imagini! Desparte cuvintele în silabe! Desenează sub fiecare imagine tot atâtea
buline câte silabe are cuvântul!

2. Unește fiecare imagine cu litera corespunzătoare sunetului inițial al cuvântului!
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EVALUAREA FINALĂ LA CLASA a II-a
ONEȚ CLAUDIA DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI
EVALUAREA este foarte importantă în procesul educativ. Fiecare învățător trebuie să-și stabilească probe de
evaluare finală pentru a verifica dacă elevii săi au formate competențele necesare fiecărei clase. La sfârșitul clasei a II-a,
am elaborat următoarele probe pentru disciplinele Matematică și explorarea mediului și Comunicare în limba română:

Evaluare finală
Matematică și explorarea mediului , clasa a II-a
1.

Scrie cu cifre sau cu litere numerele:
cinci sute doi = .........................................................
372 = ............................................................................................................................. ..
9 sute 2 zeci şi 3 unităţi = ............................

2. Observă regula şi continuă şirul cu încă trei numere:
254, 255, 256, .......................................................
305, 315, 325, ........................................................
680, 678, 676, .......................................................
3. Compară perechile de numere:
37 ____ 483;

594 ____ 591;

735 ____735

245 ____ 216;

689 ____ 912;

654 ____ 645

4.

Calculează cu probă:
836 – 541=

637 + 125 =
5.
a)

623 – 458 =

Află:

numărul cu 345 mai mare decât 267; __________________________________

b) numărul cu 78 mai mic decât 415; _____________________________________
c)

suma dintre numărul 357 şi diferenţa numerelor 654 şi 238

_______________________________________________________________________
6.

Află numărul necunoscut:

436 + a = 679

b – 302 = 278

811 – c = 426

___________________

__________________

________________

___________________

__________________

________________
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7.

Recunoaşte sau construieşte (după caz) figura geometrică:

..............

triunghi

.................

8. Adevărat sau fals:
a.

unitatea principală de măsură pentru lungime este metrul;

.....

b.

unitatea principală de măsură pentru timp este săptămâna;

.....

c.

unitatea principală de măsură pentru masa corpurilor este kilogramul.

.....

9. Într-o pădure s-au plantat 485 puieţi de brad, iar puieţi de molid cu 126 mai puţin.
Câţi puieţi s-au plantat în total?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ........

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
TEST MATEMATICĂ
CLASA a II-a
ITEM

ITEM

FOARTE

BINE

SUFICIENT

BINE
1.

-scrie corect cu litere şi cifre

- scrie, cu unele greşeli,

- scrie un număr cu litere sau

numerele date

numerele date cu litere şi

cu cifre

cifre
2.

- descoperă regula şi continuă şirurile

- descoperă regula şi

- descoperă regula şi continuă

cu trei numere

continuă două şiruri

un şir numeric

numerice
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- compară corect toate numerele

3.

- compară corect patru

- compară corect două numere

numere
4.

- rezolvă corect cele trei operaţii şi

- rezolvă corect două

face proba prin operaţia inversă

operaţii şi face proba prin

- rezolvă o operaţie cu probă

operaţia inversă
5.

- recunoaşte expresiile matematice şi

- recunoaşte expresiile

scrie corect operaţiile, pe care le

matematice, scrie cele două

rezolvă

operaţii şi rezolvă corect

- scrie şi rezolvă o operaţie

una
6.

7.

8.

- află corect toate numerele

- află corect două numere

- află corect un număr

necunoscute

necunoscute

necunoscut

- recunoaşte şi construieşte

- recunoaşte şi construieşte

- recunoaşte sau construieşte

figurile geometrice

două figuri geometrice

o figură geometrică

- scrie corect valoarea de adevăr a

- scrie corect valoarea de

- scrie corect valoarea de

propoziţiilor date

adevăr pentru două

adevăr pentru o propoziţie

propoziţii
- rezolvă corect, cu plan, problema

9.

- scrie planul de rezolvare

- scrie corect o întrebare şi

cu unele greşeli de calcul

operaţia corespunzătoare, pe
care o rezolvă

Evaluare finală
Comunicare în limba română, clasa a II-a
1.

Dictare:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________
2.

Răspunde:
a)

Care sunt personajele?

___________________________________________________________________________
b) Unde se ducea Iepurele?
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___________________________________________________________________________
c)

Ce voia să cumpere Iepurele?

___________________________________________________________________________

3.

Desparte în silabe cuvintele:

drum - ______________________

iepurele - _____________________

şubă - _______________________

mergea - _____________________

încălţări - ______________________

zgribulit - _____________________

4. Scrie cuvinte:
a) cu înţeles asemănător

b) cu înţeles opus

iarmaroc – ______________________

noi – ____________________________

ciuboţele – ______________________

să cumpere – ______________________

pornise - ________________________

mergea - _________________________

5.

Alcătuieşte propoziţii după imaginile.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6.

Completează cu semnele de punctuaţie potrivite:
La mare
Andrei

Dorel şi Anca au plecat la mare

Andrei întreabă
Când facem baie în mare

Dorel

Peste o oră
Ce minunat este să înoţi
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7. Completează:
a)

cu m sau n cuvintele: poru__bel, î__ainte, î__părat, u___brelă, î___alt, câ___pie;

b) cu î sau â cuvintele: ___nalt, cobor__, c__mpie, __ntunecat, hotăr__, __nc__ntat.

8. Scrie câte două cuvinte care să conţină grupurile de sunete învăţate:
ia ............................................................;

ea .............................................................;

ie ............................................................;

oa .............................................................;

ua ...........................................................;

uă ...............................................................

9. Completează cu într-un/într-o, dintr-un/dintr-o.
................................. dimineaţă am văzut un pui de ciocârlie.
Am citit o poezie despre păsări ................................ carte.
................................ tufiş a ieşit un iepure.
Cei doi bătrânei au coborât ................. tramvai.
Veveriţa se afla ………..…. copac.
.................. scorbură, a ieşit o vulpe şireată.
* Textul pentru dictare:

Iepurele pornise spre iarmaroc. Avea doi galbeni. Voia să-şi cumpere încălţări. Mergea zgribulit şi speriat. Pe
drum se întâlni cu Ogarul. Avea şubă şi ciuboţele noi.
– Cât ai dat pe ciuboţele?
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DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
TEST COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
CLASA A II-A
ITEM

ITEM

FOARTE

BINE

SUFICIENT

BINE
1.

- scrie fără greşeli textul dictat

- scrie cu mici greşeli textul dictat

- scrie cu greşeli textul dictat

2.

-

toate

- răspunde corect la două întrebări

- răspunde corect la o întrebare

- desparte corect în silabe toate

- desparte corect în silabe patru

- desparte corect în silabe două

cuvintele

cuvinte

cuvinte

- scrie toate cuvintele cu înţeles

-

asemănător ∕opus

asemănător ∕opus

asemănător ∕opus

- alcătuieşte şi scrie corect trei

- alcătuieşte şi scrie corect două

- alcătuieşte şi scrie corect o

propoziţii după imagini

propoziţii

propoziţie

- completează corect şase semne de

- completează corect trei semne

semnele de punctuaţie

punctuaţie

de punctuaţie

- completează corect cuvintele

- completează corect opt cuvinte cu

- completează corect

cu m∕n, î∕â

m∕n, î∕â

cuvinte cu m∕n, î∕â

- scrie corect cuvinte care conţin

- scrie corect opt cuvinte care conţin

- scrie corect patru cuvinte care

grupurile de sunete învăţate

grupurile de sunete învăţate

conţin

răspunde

corect

la

întrebările
3.

4.

5.

6.

7.

8.

-

completează

corect

toate

scrie patru cuvinte cu înţeles

- scrie două cuvinte cu înţeles

grupurile

de

patru

sunete

învăţate
9.

- completează corect propoziţiile

-

completează

cu într-o∕într-un, dintr-o∕dintr-un

propoziţii cu într-o∕într-un, dintr-

propoziţii

o∕dintr-un

dintr-o∕dintr-un
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TEST EVALUARE SUMATIVĂ SEMESTRUL I
CLASA II
DISCIPLINA TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ
Prof. Coca Monica

1.

Incercuiește obiectele de culoare roșie.

2.

Taie cu o linie obiectele de culoare albastră.

3.

Unește cu o linie fiecare formă geometrica cu umbra sa.

4.

Încercuiește cel mai mare om de zăpadă și taie cu o linie cel mai mic om de zăpadă.
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5.

Incercuiește cu roșu mașinile care merg spre dreapta.

6.

Incercuiește imaginea în care fata este în fața bradului și taie imaginea în care băiatul este pe casă.

7.

Încercuiește obiectele vestimentare specifice anotimpului iarna.

8.

Completează liniile punctate folosind urmatoarele culori : roșu, verde și albastru.
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
ITEM

1.

CALIFICATIV

CALIFICATIV

CALIFICATIV

CALIFICATIV

FOARTE BINE

BINE

SUFICIENT

INSUFICIENT

Răspuns corect și

Răspuns parțial corect-

Răspuns parțial corect –

Răspuns incorrect – nu

complet-încercuiește toate

încercuiește două obiecte

încercuiește un obiect de

încercuiește nici un

cele trei obiecte de

de culoare roșie

culoare roșie

obiect de culoare roșie

Răspuns corect și complet

Răspuns parțial corect- taie

Răspuns parțial corect –

Răspuns incorect – nu

– taie toate cele trei

două obiecte de culoare

taie un obiect de culoare

taie nici un obiect de

obiecte de culoare

albastra

albastră

culoare albastră

Răspuns corect – unește

Răspuns parțial corect –

Răspuns parțial corect –

Raspuns incorect – nu

toate cele trei forme

unește două din cele trei

unește o singură forma

uneste nici o forma

geometrice cu umbra

forme geometrice cu

din cele trei forme

geometrică cu umbra

corectă

umbra corectă

geometrice cu umbra

corectă

culoare roșie
2.

albastră
3.

corectă
4.

5.

Răspuns corect – taie al

Răspuns parțial corect –

Răspuns parțial corect –

Răspuns greșit –

treilea om de zăpadă și

taie al treilea om de

taie al treilea om de

încercuiește omul de

încercuiește al patrulea

zăpadă, fără să îl

zăpadă și încercuiește

zăpadă greșit și taie

om de zăpadă

încercuiască pe al patrulea

unul greșit / /

omul de zăpadă greșit

/ încercuiește al patrulea

încercuiește al patrulea

om de zăpadă fără să îl taie

om de zăpadă și taie

pe al treilea.

unul greșit

Răspuns corect și

Răspuns parțial corect-

Răspuns parțial corect –

Răspuns incorect – nu

complet-încercuiește toate

încercuiește două mașini

încercuiește o mașină

încercuiește nici o

cele trei mașini care

care merg spre dreapta

care merge spre dreapta

mașină care merge spre

merg spre dreapta
6.

dreapa

Răspuns corect și complet

Răspuns parțial corect -

Răspuns parțial corect -

Răspuns incorect – nu

- Incercuiește imaginea în

Incercuiește doar imaginea

Incercuiește imaginea în

încercuiește și nici nu

care fata este în fața

în care fata este în fața

care fata este în fața

taie imaginile corecte

bradului și taie imaginea

bradului, fără să taie

bradului și taie o imagine

în care băiatul este pe

imaginea băiatului care

greșită / taie imaginea în

casă.

este pe casă / taie imaginea

care băiatul este pe casă

în care băiatul este pe casă,

și încercuiește o imagine

fără să încercuiască

greșită

imaginea în care fata este
în fața bradului
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7.

Răspuns corect și

Răspuns parțial corect-

Răspuns parțial corect –

Răspuns incorrect – nu

complet-încercuiește toate

încercuiește două obiecte

încercuiește un obiect

încercuiește nici un

cele trei obiecte

vestimentare specifice

vestimentar specific

obiect vestimentare

vestimentare specifice

anotimpului iarna

anotimpului iarna

specific anotimpului

anotimpului iarna
8.

iarna

Răspuns corect şi

Răspuns parţial corect:

Răspuns parţial corect:

Răspuns incorect: nu

complet: trasează linia

trasează linia continuă

trasează linia continuă

trasează linia continuă

continuă corect, îngrijit şi

corect, îngrijit şi lizibil,

corect, îngrijit şi lizibil,

corect, îngrijit şi lizibil,

lizibil, respectând linia

respectând linia punctată şi

respectând linia punctată

respectând linia punctată

punctată şi culoarea

culoarea solicitată în două

şi culoarea solicitată doar

şi culoarea solicitată în

solicitată în toate cele trei

dintre situaţiile date.

într-o situaţie dată.

nici una din cele trei

situaţii date.

situaţii date.

EVALUARE FINALĂ
ITEMI

CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă 6-8 itemi cu FB, restul itemilor cu B

FOARTE BINE

Rezolvă doar 4-6 itemi cu FB, 2-3 itemi cu B sau S

BINE

Rezolvă doar 1-2 item cu FB, 1-2 itemi cu B, restul cu

SUFICIENT

S
Rezolvă 0 itemi cu FB, 1 item cu B, 1-2 itemi cu S,

INSUFICIENT

restul cu I
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Test la psihologie
Cristina Tomotas
Liceul Tehnologic ,, Stefan Manciulea ,, Blaj
I. Alegeți varianta corectă încercuind-o:
1. Dacă un elev este lăudat , incurajat pentru performanța obținută, acesta dă dovadă de motivație:
a) extrinsecă

b) pozitivă

c) negativă

d) intrinsecă.

2. Atunci când un elev ascultă mesajul unui speker la o conferinta de dovadă de atenție: a) expectativă

b) internă c)externă d)

involuntară.
3. O culoare sau un miros pot fi insoțite de trăiri afective de :
a) plăcere sau neplăcere

b) emoții-șoc

c) emoții de bază

d) pasiuni

4. Una din cele mai importante calități ale voinței este:
a) puterea voinței

b)decizia

c)verificarea

d) motivația

4 X 0.5= 2 p

II. Citiți cu atenție enunțul si decideți dacă este adevărat (A) sau fals (F).
1.

Atenţia este fenomenul psihic de activare selectivă, concentrare şi orientare a energiei psihonervoase

2.

Atenția distributivă se referă la capacitatea de a acorda prioritate alternativ mai multor sarcini.

3.

Obstacolul în activitatea voluntară este întotdeauna unul extern.

4.

Efortul voluntar este deosebit de important pentru performanța școlară.
4 x 0.50= 2 p

III. Scrieți asocierile dintre fiecare literă din coloana și cifrele corespunzătoare din coloana B.
A

B

a. pasiuni

1.Astept cu nerăbdare să vină mătusa din Franța.

b. emoții

2. În fiecare zi aș dori să o revăd.

c. sentimente

3. Îmi petrec mare parte din timpul liber studiind speciile de fluturi.

d. ton emoțional

4. Admir foarte mult cercetările acestei persoane.
4 X 0.5=2 p
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IV. Completați spațiile libere.
1. Capacitatea individului de a se concentra pentru atingerea scopului propus în ciuda dificultăților se referă la_-----------------_ voinței.
2. Orientarea și concentrarea activității psihice asupra unui stimul nou, fără intenție, se numește atenție
__________________.
3. Prelucrarea stimulilor emoționali produce modificări _______________ și comportamentale.
4.Dispoziţiile afective sunt stări ------------------- cu intensitate variabilă şi durată relativă
4 X 0.5=2 p
V. Argumentați în câteva idei rolul atentiei în activitatea umană.
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Test – înmulțirea
CLASA II-a
Prof.înv.primar BORTEȘ DAN GABRIEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA

2 p din oficiu(total 10 puncte)
(0,40p) Scrie înmulțirile după aceste imagini:








a)





☺☺☺☺☺☺☺





☺☺☺☺☺☺☺





☺☺☺☺☺☺☺






c)

d)

b)











(0,40p) Scrie adunările repetate ca înmulţiri, apoi produsul:
7 + 7 + 7 + 7 +7= __ x __ = ___
5 + 5 + 5 = __ x ___= ___
3 + 3 + 3 + 3 = ___ x ___ = ___
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ___ x __ = ____
(1p)Aflaţi produsele:
2x5=
5x4=

5x9=
4x9=

3x 1=
9x7=

4x8=
9x 9=

9x6=
9x8=
3x4=
4x7=
(1p)Completaţi căsuţele libere cu factorii care lipsesc:
x8=32

x4=16
x6=18
x9=36

x
x5=45
x8=56

3x6=
7x7=
5x8=

6x7=
3x8=
8x7=

=24
x
x

=24
=18
x

=18

(0,40p)Aflaţi numărul de 6 ori mai mare decât: 9, 6, 8, 7:
…………………………………………………
………………………….………………………
(1p)Diana are 3 timbre, iar Răzvan are de 7 ori mai multe. Câte timbre au copiii in total?
……………………………………………………
……………………………………………………
(0,80p)La produsul numerelor 7 şi 8 adăugaţi dublul lui 5.
(3p)Calculează cu atenție respectând ordinea operațiilor:
6 x 5 – 7 x 2+ 1
=________
=_____
400 - 8 x 5 + 8 x 9
=___________
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=________
=_____
1000 – 9 x 2 – 2 x 3 x 5 + 6 x 6
=_________________
=____________
=______
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Fișă de lucru – Clasa a IV-a
PATIMILE DOMNULUI

Martin Ioana Carmen
Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu" din Cluj-Napoca
1.

Completați rebusul:
A
1.

P

2.

A

3.

T

4.

I

5.

M

6.

I

7.

L
8.

E
B

1.

Iisus S-a rugat cu cei trei ……………………… în Grădina Ghetsimani.

2.

Fecioara ……………………….. este mama lui Iisus.

3.

………………….. i-a tăiat urechea unei slugi de-a lui Caiafa.

4.

Numele Fiului Lui Dumnezeu este………………. .

5.

Maica ……………………. și celelalte femei mironosițe au plans lângă mormântul Lui Iisus.

6.

Anna l-a trimis, legat, pe Iisus la ……………………. .

7.

Caiafa era regele ……………………… în acele vremuri.

8.

Iisus a spus că este Fiul lui ……………………….. .
2.

Realizați corespondența între coloana A și coloanal B.
A

B

1.

Iuda l-a vândut pe Iisus pe 30 de arginți.

a) Vineri

2.

Cina cea de Taină a fost;

b) Miercuri

3.

Răstignirea Lui Iisus;

c) Duminică

4.

Arestarea Lui Iisus;

d) Joi

5.

Învierea;

6.

Punerea în mormânt;

7.

Lepădarea lui Petru față de Iisus.

3.
a)

Alege varianta corectă.

Cuvântul „pahar” folosit în rugăciune înseamnă:
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Bucurie;
Obiect în care se pune un lichid;
Patimile pe care avea să le îndure Iisus;
b) IIsus a rostit rugăciunea către Dumnezeu:

O data;
De două ori;
De trei ori;

c)

În timp ce Iisus se ruga, ucenicii:

Cântau;
Dormeau;
Se rugau;
d) Sudoarea Lui era din picături de:
Apă;
Rouă;
Sânge;

e)

Îngerul Domnului I s-a arătat lui Iisus și:

Îi vorbea;
Îl mângâia;
Îl întărea;

4. Realizați prin desen o cruce care să conțină inscripția „INRI” (Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor).
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FIȘĂ DE LUCRU PENTRU PREDARE-ÎNVĂȚARE MIXTĂ
Prof.consilier școlar,Șuitariu Daniela Mihaela
C.J.R.A.E Mehedinți
ACTIVITATEA - JOC ,, EU ȘI EMOȚIILE MELE…”

https://wordwall.net/ro/resource/8363872/identificarea-propriilor-emoţii-în-diverse-situaţii

ARGUMENT
Dezvoltarea abilităților emoționale ale elevilor, este importantă pentru că ajută la formarea și menținerea
relațiilor cu ceilalți, ajută copiii să se înțeleagă pe sine, previne apariția problemelor emoționale și de comportament.
Activitatea ,,EU și emoțiile mele” îi ajută pe copii să conştientizeze, să exprime şi să eticheteze corect emoţiile.
Activitatea se va desfășura sub forma unui joc interactiv, pe platforma wordwall, unde vor fi prezentate mai
multe situații și etichete pe care sunt notate emoțiile de bază: bucuria, tristețea, frica/teama, furia și uimirea sau face to
face, în sala de clasă. Copiii vor selecta emoția corespunzătoare situației prezentate. Vor primi puncte și bonusuri ceea ce
îi va atrage pe copiii să participe la activitate.
Grup țintă: preșcolari/școlari mici
Scop: Identificarea emoțiilor în diverse situații
Metode si procedee : conversația, explicația, observația, analiza, enumerarea, exemplificarea, joc didactic ;
Material didactic: lapto, video-proiector, flip chart, baloane, flyere
Forme de organizare: frontal, individual
Situații prezentate:
✓

Nu ai fost invitat la ziua celui mai bun prieten.

✓

Doamna educatoare te-a laudat pentru că ai desenat frumos.

✓

Ai vazut un animal de care iti este teamă.

✓

Un coleg care a trișat a câștigat la un joc obținând un punctaj mai mare decât tine.

✓

Un prieten ti-a rupt jucaria preferată.

✓

Afară plouă şi nu mai poţi ieşi la joacă cu prietenii.

✓

Bunicii vor veni în vizită.

✓

Părinţii pleacă fără tine la cumpărături.

✓

Ai căzut şi te-ai lovit la genunchi.

✓

Colegul tău a minţit-o pe doamna educatoare că tu ai rupt cartea de poveşti.

✓

Ai auzit un zgomot puternic noaptea pe întuneric.
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Activitatea se poate desfășura și în sala de clasă, sub forma unui joc.
Vor fi aruncate cateva baloane umflate, care vor avea inauntru un flyer pe care este scrisă o situatie emotionala. Fiecare
copil va prinde un balon, il va sparge, eu voi citi situația emoțională descrisă pe flyer iar copiii trebuie să confere etichete
verbale acestor stări si să mimeze emotia simțită.
✓

Nu ai fost invitat la ziua celui mai bun prieten.

✓

Doamna educatoare te-a laudat pentru că ai desenat frumos.

✓

Ai vazut un animal de care iti este teamă.

✓

Un coleg care a trișat a câștigat la un joc obținând un punctaj mai mare decât tine.

✓

Un prieten ti-a rupt jucaria preferată.

✓

Afară plouă şi nu mai poţi ieşi la joacă cu prietenii.

✓

Bunicii vor veni în vizită.

✓

Părinţii pleacă fără tine la cumpărături.

✓

Ai căzut şi te-ai lovit la genunchi.

✓

Colegul tău a minţit-o pe doamna educatoare că tu ai rupt cartea de poveşti.

✓

Ai auzit un zgomot puternic noaptea pe întuneric.

BIBLIOGRAFIE:
✓

,,Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţămâmtul preşcolar, 3-7 ani ’’, 2008, Editura ASTRA, Deva.

✓

Domnica Petrovai, Martha Iliescu (2012) – Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale ale copiilor în vârstă de 3 – 10 ani –
instrumente şi modele de lucru, Fundaţia Copiii noştri, Bucureşti;
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Bacalaureat 2021
Test de antrenament
Prof. Ratea Cercel Andreea
Colegiul Naţional “Vladimir Streinu” Găeşti
Subiectul I

50 de puncte

Dar mai cu seamă îmi amintesc de o după-amiază de vară, când toată casa dormea. Am ieşit din odaia noastră, a
fratelui meu şi a mea, şi, de-a buşilea, ca să nu fac zgomot, m-am îndreptat spre salon. Aproape că nu-l cunoşteam, căci
nu ni se îngăduia să intrăm decât la zile mari sau când aveam musafiri. Cred, de altfel, că în restul timpului uşa era
încuiată cu cheia. Dar, de data aceasta, am găsit-o descuiată şi, tot de-a buşilea, am pătruns înăuntru. În clipa următoare,
emoţia m-a ţintuit locului. Parcă aş fi intrat într-un palat din basme: storurile erau lăsate şi perdelele grele, de catifea
verde, erau trase, în odaie, plutea o lumină verde, irizată, ireală, parcă m-aş fi aflat dintr-o dată închis într-un bob uriaş de
strugure. Nu ştiu cât timp am rămas acolo, pe covor, respirând anevoie. Când m-am deşteptat, am început să înaintez cu
grijă pe covor, ocolind mobilele, privind cu nesaţ măsuţele şi etajerele pe care se aflau aşezate fel de fel de statuete,
ghiocuri, sticluţe de cristal, cuţite de argint, privind mai ales oglinzile mari, veneţiene, în ale căror ape adânci şi clare mă
regăseam altfel, mai crescut, mai frumos, parcă eu însumi înnobilat de lumina aceea ajunsă acolo dintr-o altă lume. N-am
povestit nimănui despre această descoperire. Simţeam, de altfel, că n-aş fi ştiut ce să povestesc. Dacă aş fi putut utiliza
vocabularul adultului, aş fi spus că descoperisem o taină. Ca şi imaginea fetiţei de pe Strada Mare, puteam evoca oricând
feeria aceasta verde, şi atunci rămâneam nemişcat, aproape nemaiîndrăznind să respir, şi regăseam beatitudinea de la
început, retrăiam cu aceeaşi intensitate
intrarea bruscă în paradisul luminii aceleia neasemuite. Exerciţiul acesta de recuperare a momentului epifanic l-am
practicat mulţi ani şi regăseam întotdeauna aceeaşi plenitudine, în care mă lăsam să alunec ca într-o clipă fără durată, fără
început şi fără sfârşit. În ultimii ani de liceu, când mă luptam cu lungi crize de melancolie, mai izbuteam încă, uneori, să
regăsesc lumina de aur verde din acea după-amiază de la Râmnicul Sărat, dar, deşi beatitudinea era aceeaşi, era peste
putinţă de suportat acum, îmi agrava prea mult tristeţea; căci, de data aceasta, ştiam că lumea din care făceau parte
salonul şi perdelele de catifea verde, şi covorul pe care înaintam în genunchi, şi lumina neegalată era o lume pentru
totdeauna pierdută.
În 1912, tata a fost mutat cu garnizoana la Cernavodă. Am rămas acolo doi ani. În amintirile mele, timpul acela se
desfăşoară, în plin soare, între Dunăre şi dealurile cărămizii calcinate, pe care creşteau măceşi şi flori mărunte cu petalele
palide, uscate. Când am sosit, am fost încartiruiţi pentru câteva luni într-unul din pavilioanele regimentului. Numai acolo
creşteau alţi arbori în afară de salcâmi. Îmi amintesc, tupilându-mă printre brazi şi pini maritimi, de ronduri cu flori
albastre. În amintirile mele, parcă numai colo, în parcul regimentului, ar fi fost cu adevărat umbră. Restul Cernavodei se
afla întotdeauna sub soare.
(Mircea Eliade, Memorii)
A. Scrie pe foaia de examen, în enunţuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text.
1.

Indică sensul secvnţei “privind cu nesaţ”.

2.

Menţionează locul în care a fost mutat cu garnizoana tatăl autorului, aşa cum reiese din textul dat. 6 puncte

3.

Precizează sentimentele autorului, justificându-ţi răspunsul cu o secvenţă semnificativă din text.

6 puncte

6 puncte
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4.

Explică motivul pentru care Mircea Eliade n-a povestit nimănui despre acea descoperire, raportându-te la textul
dat.

5.

6 puncte

Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţiile enunţului: Exerciţiul acesta de recuperare a momentului epifanic lam practicat mulţi ani şi regăseam întotdeauna aceeaşi plenitudine, în care mă lăsam să alunec ca într-o clipă
fără durată, fără început şi fără sfârşit.

B.

6 puncte

Redactează un text, de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă amintirile voluntare pot sau
nu influenţa starea emoţională a oamenilor, raportându-te atât la informaţiile din fragmentul citat, cât şi la
experienţa personală sau culturală.

20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
-formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate opiniei şi formularea unei concluzii pertinente:

14 puncte

-utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie
şi de punctuaţie), aşezarea în pagină, lizibilitatea.

6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte
subiectul propus.
Subiectul al II-lea

10 puncte

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă în fragmentul de mai jos:
Niciodată n-a fost în mintea mea atâta rânduială cuminte, pentru că nu mi s-a întâmplat să făptu-iesc ceva cu acordul atât
de unanim al gândurilor. Mereu m-am izbit de împotriviri dârze sau în cel mai bun caz de îndoieli, reticenţe sau ezitări...
Ce s-a întâmplat? Piaza rea, care m-a păscut din leagăn, sădind în mine buruiana trufiei, a fost germenul nenorocirilor de
mai târziu? Sau eu însumi mi-am creat orbeşte, de-a lungul anilor, situaţiile nefaste care m-au îmbrâncit în coasta morţii?
Nu ştiu, nu-mi dau seama... Ceea ce ştiu e că mâna destinului a aruncat cu o savantă preciziune, un laţ, care mi s-a strâns
concentric în jurul gâtului, şi simt cum mă sugrumă. Dar de-acum încolo, ce-mi pasă? Navighez pe apele resemnării şi
ştiu foarte bine încotro mă duce corabia neagră. Doamne, ce frică-mi era odinioară de lumea umbrelor! Mă zguduiau
spaime teribile, nu era chip să văd un mort fără să mi se zbârlească părul. Acum această împărăţie subpământeană mi-a
devenit dragă. ("Dragă" e o exagerare, mai degrabă "suportabilă".) Şi aşa-zisa unanimitate a gândurilor de care vorbeam
mai sus e tot o exagerare, însă prea mică, aproape neglijabilă. Pentru că mereu înregistrez opoziţii lăuntrice, mereu .
Ascult glasuri care mă cheamă înapoi la viaţă. Dar sunt atât de şovăielnice şi firave că nici n-ar trebui să le pomenesc.
Aşa am auzit-o pe mama (obsesia ei încă persistă), pe soţia mea, Cecilia, şi pe alţi emisari ai fiinţei mele aflate în
primejdie. Tuturor le-am deschis poarta auzului, dar am rămas surd când era vorba de îndemnuri, poveţi ori mustrări.
Ţărmul lumii pe care l-am părăsit e mult prea departe şi chiar dacă m-ar ademeni calea întoarsă tot degeaba-i: nu mai am
putere să vreau.
(Mihail Drumes, Invitaţie la vals)
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Notă!
Pentru conţinut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare-1 punct; logica
înlănţuirii ideilor -1 punct; ortografia- 1 punct; punctuaţia – 1 punct)
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul
propus.
Subiectul al III-lea

30 de puncte

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui
personaj într-un basm cult aparţinând lui Ion Creangă.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
-evidenţierea a două dintre caracteristicile textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu:
formula estetică, tema, motiv literar, conflict, acţiune, relaţii temporale şi spaţiale, perspectivă narativă, tehnici narative,
incipit, final etc)
-prezentarea statutului social, moral şi psihologic al personajului;
-comentarea a două secvenţe semnificative pentru construcţia personajului.
Notă!
Ordina integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului,
vei primi 12 puncte (existenţa părţilor componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănţuirii ideilor –
1 punct; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia-2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte
subiectul propus.
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EVALUARE NAȚIONALĂ – 2021
TEST DE ANTRENAMENT
Prof. Streinu Florina Loredana
Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.
Textul 1
Nu mersesem la grădiniță, așa că abia așteptam întâlnirea cu școala, despre care mama-mi spusese atâtea lucruri
frumoase...
În prima zi, pe 15 septembrie 1963, îmbrăcat cu șorțuleț pepit, încă se purtau până în clasa a patra, eram așezat
în șirul din fața clasei, gata să intrăm la prima noastră oră. Clădirea mi se părea uriașă. Eram atât de fericit că sunt școlar!
Îmi priveam cu drag colegii. Ani de zile aveam să fiu împreună cu ei. Uite, băiatul brunet din fața mea îmi va deveni,
poate, cel mai bun prieten. Cuprins de emoție, l-am mângâiat pe păr. La care el s-a întors și mi-a tras un pumn drept în
față. Am văzut literalmente stele. Încă îmi frecam rădăcina nasului când învățătoarea, o femeie bătrână și posacă, ne-a dat
voie să intrăm în clasă. Ne-am așezat în bănci, am deschis abecedarele, am privit tabla și pe cel din portretul de deasupra
(era tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, aveam să aflu mai târziu), iar învățătoarea, în loc să ne spună zâmbind câteva
cuvinte plăcute (cum îmi spusese mama c-o să fie), s-a pus pe vorbă cu altă învățătoare cu care a și ieșit pe ușă,
spunându-ne foarte aspru: ”Să nu vă prind că vorbiți sau că ieșiți din bancă”. După o vreme tovarășa a reintrat. „Eu am
fost cuminte”, i-am spus cu ingenuitate. La care, spre totala mea surpriză a-nceput să țipe ca nebuna: Te-am întrebat eu
ceva? De ce vorbești neîntrebat? În picioare!” Și m-a uitat în picioare toata ora. Ce frumoasă a fost prima mea zi de
școală!” (...)
Cele mai importante momente din viața mea de elev au fost două, poate trei. În liceu, profesorul de muzică
Anton Scornea, care ne punea Beethoven la un enorm picup de pe catedră, explicându-ne cum se luptă omul cu destinul
în Simfonia a cincea de parcă ar fi comentat un meci de box sau de wresling, agitându-se, lovind cu pumnii în toate
părțile și chiar apucându-se singur de gât și silindu-se să îngenuncheze, ne dusese la un matineu la Operă și ne spusese să
scriem o compunere cu impresiile noastre de la spectacol. Eram într-a noua. Când s-a întors cu compunerile corectate, ma ridicat în picioare și le-a spus colegilor: ”Uitați-vă la băiatu-ăsta! N-ai da doi bani pe el, e slab mort și cu capu-n nori,
dar fiți atenți la mine, că eu mă pricep: O să fie un om mare!” Nu zic c-am și ajuns, dar, știți cum e: efectul bumerang...
Întâmplarea aia banală a fost un stimulent incredibil pentru mine.
(Mircea Cărtărescu, Prima zi de școală)

Textul 2
Trei milioane de copii încep astăzi școala, în condiții speciale, în plină pandemie de COVID. Dintre aceștia, 100
de mii nu-și vor putea ocupa locul în bancă, ci vor face școală de acasă, online. Asta la nivel teoretic, pentru că în
practică nu toți au tablete și acces la internet, deși autorităţile s-au lăudat toată vara că aceste aspecte vor fi rezolvate până
la primul clopoțel.
Sunt noi probleme care se adaugă celor deja bine știute la începutul fiecărui an școlar: lipsa manualelor, lipsa
toaletelor, lipsa avizelor ISU de funcționare.
Elevii care vor avea șansa de a merge la școală o vor face alternativ, cei mai mulţi dintre ei, sau în integralitate,
în cazul şcolilor din zonele verzi.
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Teamă de noul coronavirus le este deopotrivă părinţilor, cât și profesorilor. Aproape 150 de dascăli s-au
pensionat în regim de urgenţă cu câteva zile înainte de începutul anului şcolar. Alți aproape 300 sunt deja infectați cu
noul coronavirus, sunt plasați în carantină și circa 100 sunt internați în spital.
În București, mai multe școli care erau inițial în scenariul galben au cerut să treacă în scenariul roșu din cauza
lucrărilor de reabilitare care nu sunt gata. În total, sunt 29 de școli care vor rămâne închise. Restul de 607 vor funcționa
în scenariul galben, cu învățământ hibrid.
În 12.423 de şcoli, elevii pot merge fizic la cursuri, în timp ce în 4.915 va fi adoptat scenariul hibrid de învăţare.
La nivel național, în 262 de şcoli elevii vor învăţa exclusiv online.
Nici nu a început încă școala oficial și o primă problemă a apărut la liceul militar din Alba Iulia, acolo unde au
fost testați toți elevii care vor avea regim de cazarmă, iar trei dintre ei au fost confirmați cu noul coronavirus. Școala este
în scenariul verde, dar după acest incident este așteptată luni o decizie despre ce se va întâmpla mai departe.
Toți specialiștii au avertizat că este de așteptat o creștere a cazurilor de coronavirus în următoarea perioadă ca
urmare a începerii școlilor. Sunt apeluri peste apeluri la responsabilitate și respectarea regulilor, dar și la păstrarea acestei
conduite și acasă, după întoarcerea de la școală. Experții subliniază că virusul s-a manifestat mai blând în cazul copiilor,
dar încă se știu destul de puține lucruri și evoluțiile sunt destul de imprevizibile. Data-cheie a acestui important pas în
contextul pandemiei ar fi în jur de 1 octombrie.
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/prima-zi-de-scoala-dupa-sase-luni-de-pandemie-incepe-cuincertitudini-temeri-si-lipsuri-1367695
A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.
1.

Notează două dintre problemele cu care se confruntă școala la începutul fiecărui an, așa cum se desprind din
cel de-al doilea text, pe baza unor secvențe relevante.
2 puncte

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................

2.
a.
b.
c.
d.

3.
a.
b.
c.
d.

Învățătoarea lui Mircea Cărtărescu este, așa cum se poate deduce din primul fragment
sensibilă.
atentă.
dedicată.
dezinteresată.
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect

□

2 puncte

Secvența: Ce frumoasă a fost prima zi de școală! evidențiază:
sinceritatea
nemulțumirea
ironia
bucuria
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect

□

2 puncte
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4.
a.
b.
c.
d.

Tema Simfoniei a V-a de Beethoven este:
singurătatea
agresivitatea
violența
lupta cu destinul
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect

5.

□

2 puncte

Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazândute pe informațiile din cele două texte.
6 puncte
Enunț

Corect

Incorect

Mircea Cărtărescu consideră că în existența sa de elev au existat două-trei momente
importante.
Învățătoarea lui Mircea Cărtărescu va intui că acesta va ajunge un om mare.
Profesorul de muzică din liceu a fost impresionat de compunerea lui Mircea
Cărtărescu.
Două dintre problemele noi ale școlii la început de an școlar sunt: accesul la internet
și lipsa tabletelor sau a dispozitivelor.
In perioada pandemiei elevii vor merge la cursuri conform unuia dintre cele trei
scenarii.
Învățătoarea lui Mircea Cărtărescu este încântată că el a fost singurul elev care a
ascultat-o și a fost cuminte.

6.

Menționează în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos.
6 puncte
a). Ne-am așezat în bănci, am deschis abecedarele, am privit tabla și pe cel din portretul de deasupra (era

tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, aveam să aflu mai târziu), iar învățătoarea, în loc să ne spună zâmbind câteva
cuvinte plăcute (cum îmi spusese mama c-o să fie), s-a pus pe vorbă cu altă învățătoare cu care a și ieșit pe ușă.
b) N-ai da doi bani pe el, e slab mort și cu capu-n nori, dar (...) o să fie un om mare!
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................

7.

Precizează, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între cele două
texte propuse.
6 puncte

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
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8.

Redactează un text de 50-80 de cuvinte, care să susțină punctul tău de vedere în legătură cu afirmația lui Mircea
Cărtărescu referitoare la modul cum o întâmplare care poate părea banală în școală, poate deveni pentru un elev
un factor stimulativ în devenirea acestuia, valorificând textul propus sau propria experiență de viață.
6 puncte

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................

Asociază fragmentul scris de Mircea Cărtărescu cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură suplimentară,
prezentând, în 50-80 de cuvinte, o asemănare și o deosebire dintre acestea.
6 puncte
..............................................................................................................................................................................................
9.

..............................................................................................................

B. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.

1.

Precizează numărul de sunete și litere pentru fiecare dintre următoarele cuvinte: exclusiv și ei
2 puncte

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................

2.

Verbul a fi din secvența o să fie om mare este:
2 puncte

a.

copulativ la timpul viitor standard

b.

copulativ la timpul viitor formă populară

c.

predicativ la timpul viitor anterior

d.

copulativ la timpul viitor de limbă vorbită

3.

Alcătuiește un enunț cu omonimul termenului zi din secvența ”prima zi de școală” și un enunț prin
intermediul căruia să ilustrezi polisemia termenului a se purta din secvența: ”încă se purtau până în
clasa”.
2 puncte
................................................................................................................................................. .....

......................................................................................................................................................
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Fișă de lucru
Comunicarea nonverbală
Prof. Szanto Lidia- Gizella

1. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:
1.

Comunicarea nonverbală poate fi definită astfel:

a.

Comunicarea nonverbală este o înțelegere, un accord între diverse personae.

b.

Comunicarea nonverbală este ansamblul de mesaje care sunt exprimate prin gesturi, mimică,
poziția corpului care pot fi decodificate dând naștere unor înțelesuri.

c.

Comunicarea nonverbală este o neînțelegere, o contradicție, dar poate fi și o contradicție între
idei, interese sau sentimente.

2.

Limbajul tăcerii este o formă de comunicare care presupune:

a.

Folosirea eficientă a timpului

b.

Mișcările corpului

c.

Ascultarea și recepționarea corectă a mesajelor.

2. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, notând în dreptul fiecăreia litera A, dacă apreciaţi
că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.
____ Persoana care înclină din cap, înseamnă că îşi dă acordul sau că înţelege despre ceea ce se discută.
____ Mâinile în şolduri denotă faptul că respectiva persoană se teme de ceva.
____ Masarea bărbiei indică îndoiala, nesiguranţa
____ Capul sprijinit în palmă semnifică plictiseală.

3. Culorile exprimă lucruri diferite pentru fiecare om sau cultură în part e; culorile semnifică
sentimente, emoţii, stări de spirit. Completați tabelul cu semnificația pe care o are pentru voi fiecare
dintre culorile indicate.
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Semnificația culorii

Culoarea
Alb
negru
Roșu
verde
galben

4. Priviți cu atenție imaginile de mai jos. Precizați ce tip de emoție este ilustrată în fiecare imagine.

a................

b................

c...................

d............

e.......................

f....................

.g..................

5. În coloana A sunt enumerate elemente ale comunicării nonverbale, iar în coloana B sunt prezentate
descrieri ale acestora. Asociați fiecărei cifre din coloana A litera corespunzătoare din coloana B.

A

B

1.Limbajul corpului

a. Comunică aprobare, dezaprobare, discreție, rațiune, admirație.

2.Limbajul culorilor

b. Distanța de la care există disponibilitatea contactului cu ceilalți.

3.Limbajul tăcerii

c. Este perceput diferit, în funcție de cultură, de societate, de
interesele, trăsăturile, dezvoltarea personală și situațiile specifice
fiecărui individ.

4.Limbajul timpului

d. Evidențiază atitudinea omului față de viață și față de cei din jur.

5.Limbajul spațiului

e. Într-o discuție aplecarea spre interlocutor poate însemna interes,
atenție.
f. Oamenii bine îmbrăcați dau impresia de succes, putere, educație,
bani.
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
CLR-CLASA PREGĂTITOARE
Prof. înv. Primar Szanto Rozalia
Școala Gimnazială Sânger
1.Unește fiecare literă mare cu litera mică corespunzătoare, după model:
M

E

P

S

A

U

R

O

e

s

m

o

r

p

u

a

2.Scrie cuvântul corespunzător fiecărei imagini. Colorează casetele în care ai scris cuvinte cu mai multe
sensuri.

3.Citește silabele, ordonează-le pentru a forma cuvinte noi, apoi scrie-le în caiete.

nă – iar

mi – on – ca

ma – că – ră

lin – I - ca

4.Încercuiește numărul de silabe corespunzător fiecărui cuvânt.

1

2

3

4

1

2 3

4

1

2

3

4

1
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5.Desenează sub fiecare cuvânt imaginea potrivită!
coș

cană

pere

inimă

pește

6.Marchează cu X caseta din dreptul propoziției corespunzătoare imaginii:

E o cană mică.
Paul numără perele.
E un lac mare.
7.Ajută-l pe Toma să găsească drumul spre lac, colorând doar casetele care conțin litere mici de tipar.
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Felicitări! Ai
terminat
testul!
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FIȘA DE LUCRU
SCENARIUL DIDACTIC – PAG. 1
Prof. Ionut Hens

TRĂIREA ÎNVĂȚĂTURII CREȘTINE
X

DATORIILE CREȘTINULUI FAȚĂ DE APROAPELE

U2

Scopul lecției: Înțelegerea practicilor specifice spiritualității creștine și asumarea unui mod de viață
conform acestora.

PROVOCAREA: Degeaba știm ce este binele, dacă nu îl și concretizăm în actele noastre.
REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII:
CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

• Elevii identifică datoriile generale și

• Elevii manifestă dragoste față de

speciale față de aproapele;

aproapele prin fapte concrete;

• Elevii

argumentează

rolul

• Elevii

identifică

în

ATITUDINI

aspectele

•

Elevii manifestă atitudini pozitive
față de semenii lor;

•

Elevii argumentează necesitatea

fundamental al respectării datoriilor

prezentate nevoile semenilor lor;

datoriilor pe care le are creștinul

față de aproapele;

• Elevii interpretează corect mesajele

față de semenii lor;

scripturistice și patristice prezentate.

•

Elevii se implică activ în sarcinile
de lucru primite;

CONCEPTE CHEIE : Iubirea de aproapele/Binele/Faptele de milostenie
Planul lecţiei:
Activitate

Durată

Metodă

Materiale

1. Introducere

5 min

Lectura

fişă de lucru

2. Experienţa directă

10 min

Conversaţia euristică

caiete, instrumente de scris

3. Reflecţie

10 min

Conversaţia euristică, explicaţia,

laptop, videoproiector, PPT

lectura, analiza
4. Generalizare

15 min

Lectura, studiul de caz, conversaţia

laptop, videoproiector

euristică, munca
5. Transfer

10 min

Exerciţiul

caiete, instrumente de scris

520

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

Clasa: a X- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Profesor:
Unitatea de învățământ:
Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine
Tema lecției: Datoriile față de aproapele
Competențe specifice vizate:
o

1.2. Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al creștinului;

o

3.1. Identificarea și folosirea unor modele de comportament creștin în exemplele din Biblie și din istoria Bisericii;

o

4.1. Aplicarea normelor moralei creștine în situații concrete de viață.

Competențe derivate:
o

identificarea modelelor de comportament față de aproapele, oferite de Mântuitorul Iisus Hristos în pilda
samarineanului milostiv;

o

recunoașterea rolului fundamental al respectării datoriilor generale și speciale față de aproapele;

o

analizarea argumentativă a modalităților concrete de împlinire a datoriilor față de aproapele în contexte cotidiene;

Valori și atitudini:
o

conştientizarea rolului învăţăturilor Bisericii în viaţa personală şi a comunităţii;

o

asumarea propriei identităţi religioase;

o

respect şi înţelegere faţă de semenii de alte credinţe şi convingeri;

o

grija faţă de aproapele;

o

interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale.

Tipul lecției: lecţie de verificare și apreciere a rezultatelor școlare
Timp de lucru: 50 minute
Bibliografie:
1.

*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tiparita cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Romane. Cu aprobarea Sfantului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxa, ediție 2008.

2.

Religie pentru clasa a IX-a: auxiliar didactic pentru elevi, autor, Corneliu Muha, Editura „Sf.Mina”, Iași, 2012.

3.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvinte Alese, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002

4.

Sfântul Teofan Zăvorătul, Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol.1, ediția a doua, Editura Sofia, București,
2007

5.

Pr. Prof. Dr. Mitropolit Nicolae MLADIN, Teologia Morală Ortodoxă, manual pentru facultățile de teologie, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2003.

6.

Pr. Prof. Dr. Constantin COMAN, Din învățătura Sfinților părinți , Antologie de texte patristice pe teme de dogmatică
și spiritualitate ortodoxă, Editura Bizantină, Bucureşti, 1997.

7.

Călăuza Biblică, Ediție îngrijită de Pr. Al. Stănciulescu – Bârda, Editura Cuget românesc,1997.
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ACTIVITĂȚILE PROPUSE:
I.

MOMENT ORGANIZATORIC

RESURSE NECESARE (5 minute): asigurarea condițiilor materiale, tehnice, psihologice;
DESCRIEREA DEMERSULUI: Rugăciunea, introducerea în tema lecției/lansarea provocării
1.

Brainstorming legat de noțiunea ,,aproapele’’ (Anexa 1)
Profesorul propune elevilor spre lecturare următorul text din Sfânta Scriptură: „Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat,

ispitindu-L (pe Iisus) şi zicând: - Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus a zis către el: - Ce este scris
în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: - Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul
tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar El i-a zis: - Drept ai răspuns; fă
aceasta şi vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: - Şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând,
a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat,
lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un
levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a
făcut milă, şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă
de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: - Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui,
eu când mă voi întoarce, îţi voi da. - Care dintre aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el
(cărturarul) a zis: - Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: - Mergi şi fă şi tu asemenea." (Luca 10, 25 - 37)
Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări (Anexa1/Chestionar Google):
„Ce răspunde Iisus când este întrebat – Ce este scris în Lege? Cum se citeşte?”
-

să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima…

-

să iubeşti pe aproapele ca pe tine însuţi…

,,Ce înseamnă să te iubeşti pe tine însuţi?”
-

să-mi îngrijesc trupul, să mă îmbrac frumos, să-mi doresc să fiu iubit de cei din jur, să fiu corect cu cei din jurul meu…

,, Cine este „ aproapele” nostru?
-

orice om care are nevoie de noi....

„Îl iubim, noi, pe aproapele nostru ca pe noi înşine? “
-

uneori încercăm şi chiar reuşim, dar de cele mai multe ori – din păcate, ne gândim mai mult la noi decât la ceilalţi...

„Ce datorii avem față de aproapele nostru?”

2.

Anunțarea temei și precizarea competențelor - Datoriile față de aproapele
Împreună vom identifica: temeiurile împlinirii datoriilor față de aproapele; datoriile generale față de aproapele;

datoriile speciale față de aproapele; păcatele împotriva aproapelui.
II. EXPERIENȚA DIRECTĂ:
RESURSE NECESARE (10 minute): coli A4, instrrumente de scris, laptop, videoproiector
DESCRIEREA DEMERSULUI:
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După vizionarea videoclipului https://www.youtube.com/watch?v=o2u77jms3II (4:39.min), profesorul solicită
elevilor să identifice trei concepte cheie (Binele, Iubirea, Aproapele, etc). Cu ajutorul unei matrici conceptuale, (individual online sau pe grupe - în clasă), elevii vor menționa principalele noțiuni, asigurând suportul cognitiv.
Anexa 2
Matricea conceptuală - se foloseşte pentru a reprezenta conţinutul unui termen necunoscut. Structura unei astfel de
matrici poate include:
1.

cuvântul cheie;

2.

definiția/explicaţia înţelesului acelui cuvânt;

3.

un exerciţiu de utilizare corectă a semnificaţiei noului cuvânt într-un context;

4.

un desen/reprezentare grafică care să ilustreze sensul cuvântului nou învăţat.
Exemplu:
1

3
Datoriile generale față de aproapele:

APROAPELE

2

-

cinstirea sau respectarea aproapelui;

-

dragostea către aproapele;

-

dreptatea faţă de aproapele.

4

Toţi cei cu care trăim, muncim, ne întâlnim,
care au nevoie de dragostea noastră, de
ajutorul nostru, de rugăciunile noastre.

III. REFLECȚIA
RESURSE NECESARE (10 minute): caiete, instrumente de scris, prezentare ppt
DESCRIEREA DEMERSULUI:
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Profesorul solicită elevilor să interpreteze și să-și exprime părerile privind trăirile și sentimentele pe care le-au avut în
momentul vizionării videoclipului propus, ce a fost semnificativ pentru ei, ce au simțit, urmând a analiza corectitudinea
cunoștințelor cu privire la datoriile bunului creștin față de aproapele. Pentru a facilita experiența, profesorul va pune următoarele
întrebări:
1.

Ce ați simțit în momentul vizionării videoclipului?

2.

Care a fost momentul dificil/plăcut/critic din experiență?

3.

A existat vreun moment în care ați fi vrut să interveniți?

4.

Ce trăiri vă amintiți?

În urma analizei răspunsurilor, profesorul îi va ajuta pe elevi să înțeleagă, că în relație cu aproapele, Binele trebuie
concretizat, fără întrerupere în comportamentele noastre cotidiene. Se va ajunge la concluzia că datoriile față de aproapele
constituie temelia datoriilor față de Dumnezeu cât și față de noi înșine (prezentare Anexa 2).
Anexa 3

Temeiurile sunt:
✓

Chipul lui Dumnezeu din om și caracterul sobornicesc al vieții și ființei omului. În acest sens, omul
nu trăiește singur, el poartă acest chip împreună cu alții: ,, Nu e bine să fie omul singur…” (Facere2,18).
O izolare continuă devine insuportabilă pentru om și total negativă pentru dezvoltarea sa. Oamenii simt
nevoia de a comunica cu alții, de a se comunica, de a intra în comuniune, de a se dărui și de a primi din
darurile altora. Om deplin este acela care simte tensiunea pentru altul;

✓

Imperfecțiunea firii omenești. Omul se simte limitat în puterile și acțiunile sale. El simte că se depășește
doar în comuniune cu altul;

✓

Limbajul este un alt temei. Folosim cuvinte pentru a realiza o comunicare către semenul nostru, dar și
pentru a dobândi răspunsuri. Cuvântul exprimă un mesaj și o putere în același timp;

✓

Temeiul Hristologic-soteriologic. Prin întrupare, Hristos s-a făcut un semen al nostru, la care să ne
referim. Jertfa de pe cruce și Învierea din morți se răsfrâng asupra tuturor oamenilor din toate timpurile
( Marcu16,16);

✓

Temeiul eclesiologic. Biserica este destinătă să cuprindă pe toți oamenii prin încorporarea lor în Hristos.
Dacă se întâmplă să cădem, cădem singuri, dar nu ne mai putem ridica singuri, ci avem nevoie de cei
din jurul nostru;

✓

Decalogul – poruncile V – X.

IV. GENERALIZAREA
RESURSE NECESARE (15 minute): (caiete, instrumente de scris, prezentare ppt, planșele cu păcate și virtuți)
DESCRIEREA DEMERSULUI: Profesorul prezintă :
Anexa 4
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A) DATORIILE GENERALE - CU PRIVIRE LA IUBIREA APROAPELUI
Iubirea față de aproapele este de aceeași esență cu iubirea față de Dumnezeu pentru că ea este o iubire între fiii
aceluiași părinte. In Vechiul Testament iubirea avea o conotație restrânsă ,, cel de același sânge, sau cel de un neam cu evreii”.
Noțiunea nu cuprindea pe toți oamenii și cu atât mai puțin pe vrășmași.
În Noul Testament se desăvârșește noțiunea de aproapele. Mântuitorul unifică poruncile iubirii față de Dumnezeu
și față de aproapele din Vechiul Testament ( Levitic 19, 18 și Deuteronom 6, 5) în marea poruncă a iubirii (Matei 22, 37-39):
,,Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca
pe tine însuți”.
Însușirile iubirii față de aproapele:
o

Sinceritatea și curăția – iubirea să fie sinceră și curată. Ea trebuie să izvorască din adâncul sufletului nu din interese
personale;

o

Lucrătoare prin fapte – să se exteriorizeze prin fapte;

o

Universalitatea – iubirea trebuie să se extindă asupra tuturor oamenilor, pentru că toți suntem fiii aceluiași Părinte
și chemați toți la mântuire.
Iubirea de vrăjmași (dușmani) apare ca o datorie firească, pentru că și dușmanul are aceeași demnitate de chip al

lui Dumnezeu și asemănare cu el. Și filosofii și creștinii au o atitudine binevoitoare față de dușmani.
Cinstirea aproapelui și dreptatea față de aproapele este arătarea prin fapte a prețuirii pe care o acordăm aproapelui
în calitate de fiu a lui Dumnezeu și frate al nostru. Cât privește dreptatea față de aproapele, ea cere să-i dăm aproapele nostru
ceea ce i se cuvine.

Anexa 5
B) DATORIILE SPECIALE – FAȚĂ DE SUFLET ȘI FAȚĂ DE TRUP
Datoriile față de viața sufletească a aproapelui:
Sufletul este beneficiarul direct al iubirii și contemplației divine. Sufletul este o substanță spirituală și nemuritoare,
creată de Dumnezeu. Fiind partea superioară a ființei noastre, este cea mai de preț componentă a omului,
o

Datoriile față de onoarea aproapelui. Onoarea aproapelui este bunul său nume pe care trebuie să-l respectăm :
-

afirmativ - când recunoaștem aproapelui, fără invidie, numele bun, onoarea, vrednicia și meritele lui, contribuind
la apărarea și afirmarea sa;

o

negativ (păcate) - când activăm dubiul, suspiciunea, judecata îndrăzneață, insulta, calomnia, defăimarea.

Încrederea față de aproapele este temelia bunelor relații. Increderea trebuie să fie reciprocă. Încrederea trebuie să
fie împărtășită în măsura în care și aproapele se face vrednic de aceasta. Trebuie să fim atenți la naivitate și credulitate;

o

Datoria de a spune adevărul este o datorie de căpetenie pentru creștin care trebuie să se străduiască să cunoască
și să mărturisească adevărul, atunci când este nevoie. Păcatele împotrivitoere. Minciuna, prefăcătoria, lingușirea și
fățărnicia, pervertirea adevărului;

o

Recunoștința manifestarea sentimentului de mulțumire față de cei ce ne-au făcut un bine. Recunoștința trebuie să
fie un răspuns firesc pentru binefacerile primite de partea altora.
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Datoriile față de viața trupească a aproapelui:
Omul este o ființă spirituală în trup. Trupul este o componentă esențială a ființei și vieții umane. În viață, în trup, pe
pământ agonisim sau pierdem mântuirea. Trupul este destinat învierii și slavei dumnezeiești. De aceea viața omului trebuie
prețuită .
Datorii față de trup:
Faptele milei trupești
✓
✓
✓
✓

Faptele milei sufletești

A sătura pe cei flămâmzi – hrana necesară celui

✓

A îndrepta pe cel păcătos;

care este lipsit de ea

✓

A învăța pe cel neștiutor și nepriceput;

A adăpa pe cel însetat – a potoli setea celor ce nu

✓

A da sfat celui ce are trebuință de el;

au apă

✓

A ierta pe cel ce ne-a greșit;

A primi pe cel străin- a oferi ospitalitatestrăinilor

✓

A mângâia pe cel întristat;

care se abat pe la casele noastre

✓

A nu ne răzbuna pe aproapele nostru pentru

A îmbrăca pe cel gol – a da haine celor lipsiți de

răul ce ni l-a făcut;
✓

îmbrăcăminte, pentru a se apăra de frig
✓

A ne ruga pentru aproapele nostru.

A cerceta pe cei bolnavi – a vizita pe cei de pe
patul de suferință, mângâindu-i, sfătuindu-i

✓

A cerceta pe cei ce se află în închisoare , în nevoi,
în necazuri

✓

A îngropa pe morții săraci-fără rude, suportând

https://youtu.be/bbiM8LD3G48?t=116

cheltuielile de înmormântare

(facerea de bine)

Apărarea vieții – ferirea de tot ceea ce ar putea primejdui sau nimici libertatea, sănătatea, și viața semenului
nostru (omorul și furtul)
Viața omului este darul atotbunătății lui Dumnezeu. Omul are datoria de a apăra și a conserva viața pentru sine,
pentru semeni și pentru societate. Ne este interzisă distrugerea conștientă și voluntară a propriei vieți.
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Anexa 6
PLANȘA 1 – PĂCATELE ÎMPOTRIVA IUBIRII ȘI CINSTIRII APROAPELUI

PLANȘA 2 – VIRTUȚILE IZVORÂTE DIN IUBIRE ȘI DREPTATE FAȚĂ DE APROAPELE
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V. TRANSFERUL
RESURSE NECESARE (5 minute): (exerciții de consolidare a cunoștințelor)
DESCRIEREA DEMERSULUI:
Elevii vor avea de rezolvat sarcini de lucru learningapp (la alegere), prin care vor transpune în viața de zi cu zi
cunoștințele și abilitățile dobândite. Binele alină suferințe, împlinește lipsuri, sporește fericirea, promovează progresul, aduce
pace și bucurie. Iubirea este viață, pe când contrastul ei, ura este neputința de a iubi. Iubirea îmbogățește și înnobilează și viața
celui care o practică. Nici o bucurie nu e mai curată, mai statornică și mai frumoasă decât cea produsă de binefacerile
determinate de iubirea creștină.
Sarcină de lucru 1
1. Principalele responsabilități ale omului față de aproapele le întâlnim în partea a doua a Decalogului (Poruncile V X). Variantele de răspuns sunt amestecate. Ordonează-le, bifând corect numărul poruncii corespunzătoare.
a),, Cinstește pe

b) ,, Să nu fii

c),,Să nu

d),,Să nu

e),, Să nu

f),,Să nu

tatăl tău și pe mama

desfrânat!”

mărturisești

ucizi!”

dorești nimic

furi!

ta, ca să-ți fie bine

(Ieșire

strâmb

(Ieșire

din ce este al

(Ieșire

și să traiești mulți

20,14)

împotriva

20,13)

aproapelui tău!”

20,15)

ani pe pământ.”

aproapelui!”

(Ieșire 20,12)

(Ieșire 20,16)
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1) porunca V

o

o

o

o

o

o

2) porunca VI

o

o

o

o

o

o

3) porunca VII

o

o

o

o

o

o

4) porunca VIII

o

o

o

o

o

o

5) porunca IX

o

o

o

o

o

o

6) porunca X

o

o

o

o

o

o

Anexa 7
Sarcină de lucru 2
2. Selectează căsuța corespunzătoare definiției pentru fiecare din datoriile generale ale creştinului față de aproapele.
a) este

b) este dorirea și voirea

c) arătarea prin fapte

d) atitudine

recunoașterea

binelui vremelnic și veșnic

a prețuirii pe care o

binevoitoare

drepturilor ce i se

al aproapelui;

acordăm aproapelui

față

în calitate de fiu a lui

de dușmani.

cuvin aproapelui;

Dumnezeu și frate al
nostru;
1. Iubirea față

o

o

o

o

2. Cinstirea aproapelui;

o

o

o

o

3. Dreptatea față

o

o

o

o

o

o

o

o

de aproapele;

de aproapele;
4. Iubirea de vrăjmași.

Sarcină de lucru 3
3.****Fericitul Augustin ne învață despre cum arată iubirea: ,,Vă întrebați cum arată iubirea? Are mâini pentru a-i ajuta pe alții. Are picioare pentru a se grăbi către cei săraci și nevoiași. Are
ochi pentru a vedea mizeria și ananghia. Are urechi pentru a auzi suspinele și amărăciunile
oamenilor. Așa arată iubirea!”. Plecând de la citatul de mai sus ,,a iubi pe dușmani” înseamnă:
□

a) să iertăm și să uităm răul făcut;

□

b) să pedepsim și apoi să iertăm;

□

c) să alungăm orice gând de răzbunare;

□

d) să ne rugăm pentru dușmani;

□

e) să iertăm ca să fim și noi iertați.
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Sarcină de lucru 4
4. Responsabilitățile față de aproapele nostru sunt cunoscute sub numele de faptele milei
trupești și faptele milei sufletești. Selectează-le, bifând răspunsul corect:

a) Faptele milei trupești

b) Faptele milei sufletești

1. să vizităm pe cei bolnavi;

o

o

2. să mângâiem pe cei mâhniți;

o

o

3. să hrănim pe cei înfometați;

o

o

4. să iertăm pe cei ce ne-au greșit;

o

o

5. să răsplătim răul cu bine.

o

o

VI. Aprecierea activității elevilor – asigurarea conexiunii inverse (3 min)
Se evidențiază rezultatele obținute;
Se semnalează și corectează eventualele erori apărute
VII. Precizarea și explicarea temei(2 min)
Se anunță și se explică tema pentru acasă:
-

,,Discută cu familia ta despre o faptă de milostenie pe care ați putea-o face împreună”.

-

,,De ce iubirea de aproapele trebuie să stea la temelia datoriilor față de Dumnezeu?”

-

Alcătuiţi un eseu de minim două pagini cu titlul „Rugăciunea personală în relația cu aproapele” în care să
valorificaţi în mod creativ cunoştinţele referitoare la datoriile față de aproapele.

-

,,De ce este mai eficient să răspunzi răului cu bine, decât răului cu rău?”

Rugăciunea Salutul

PS: Specific faptul că acest scenariu propus cu toate că este prezentat pentru predarea față către față poate fi adaptat și
scenariului on-line. Fiecare etapă a acestui scenariu didactic poate fi aplicată și lecției on-line diferența constând în faptul că
trebuie înlocuite mijloacele de învățământ aplicate lecției.
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PROBÃ DE EVALUARE INIŢIALÃ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ – CLASA a IV a

POGĂCEAN RUCSANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LIVIU REBREANU”, TG. MUREȘ

Citeşte cu atenţie textul:
Povestea spune cã a fost odatã un pãdurar sãrac, care trãia împreunã cu fiica sa într-o pãdure imensã şi adâncã. Fata ştia toate
secretele pãdurii şi cãrãrile ascunse sub iarba înaltã şi tufişurile dese.
Într-o zi, un viteaz prinţ s-a rãtãcit în pãdure. A umblat mult prin pãdurea întunecatã pânã când a întâlnit-o pe fatã. A întrebato unde se aflã şi a rugat-o sã îl ajute sã gãseascã drumul. Când prinţul a vãzut-o pe fata frumoasã şi blândã s-a îndrãgostit de
ea şi a cerut-o de soţie.
Dar fata cea bunã i-a spus cã ea a promis deja cã va fi soţia lui Bucur, un cioban harnic care locuia în pãdure.
Cerinţe:
1.

Formuleazã trei întrebãri legate de text care sã înceapã cu cuvintele:
a)

Unde .....................................................................................................................

b) De ce .....................................................................................................................
c)
2.

Ce ..........................................................................................................................

Identificã sinonimele cuvintelor:
ascunse - ..................................

3.

cãrãri - .....................................

pãdure - ..........................................

cioban - ...................................

imensã - ..........................................

Cautã, în text, antonime pentru urmãtoarele cuvinte:
minusculã - .............................
a rãspuns - ..................................

4.

secrete - ........................................

severã - ....................................
puţin- .......................................

Transcrie din text:
a)

10 substantive: ..............................................................................................................
.............................................................................................................

b)

8 adjective: .................................................................................................................
.................................................................................................................

c)

6 verbe: ........................................................................................................................

d) 4 pronume: .................................................................................................................. .
5.

Analizeazã urmãtoarele cuvinte:
pãdurar: ..........................................................................................................................
imensã: ............................................................................................................................
trãia: ...................................................................................................................... .........
ascunse: ............................................................................................................................
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tufişurile: ................................................................................................................. ........
sã ajute: ...........................................................................................................................
ea: ......................................................................................................................... .............
6.

Rescrie corect, din punct de vedere ortografic şi al punctuaţiei, urmãtorul text:
Într-o zi, un elev a venit la şcoalã cu pantofii murdar-i. Doamna învãţãtoare la întrebat de ce ai pantofii muradari. El
ia rãspuns. mama a plecat de-dimineatã l-a serviciu ş-i n-a avut timp s-ãi cureţe. Cum, ţie mama îţi curãţã pantofi!
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................

7.

Scrie un text cu titlul – Pãdurea, toamna, în care sã utilizezi cât mai multe adjective. Nu uita de structura unui text
creativ – introducere, cuprins, încheiere.
...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ..........................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ......
..............................................................................................................................................................................
PROBÃ DE EVALUARE INIŢIALÃ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ – CLASA a IV a
OBIECTIVELE EVALUÃRII:

-

Sã formuleze întrebãri legate de conţinutul textului;

-

Sã identifice sinonimele cuvintelor date ca stimul;

-

Sã gãseascã, în text, antonime pentru cuvintele date;

-

Sã recunoascã, din text, 10 substantive, 8 adjective, 6 verbe şi 4 pronume;

-

Sã analizeze morfologic pãrţile de vorbire cerute;

-

Sã rescrie textul, respectând regulile de ortografie şi punctuaţie;

-

Sã alcãtuiascã un text creativ despre pãdure în anotimpul toamna, respectând structura impusã de textul
creativ;
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PROBÃ DE EVALUARE INIŢIALÃ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ – CLASA A IV A
DATA: 02.10.2018
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢÃ
ITEMUL
Formularea de întrebãri

FOARTE BINE

BINE

SUFICIENT

Formuleazã corect 3

Formuleazã corect 2

Formuleazã corect 3

întrebãri.

întrebãri.

întrebãri.

Identificarea de

Identificã corect 6

Identificã corect 5

Identificã corect 6 sinonime.

sinonime

sinonime.

sinonime.

Precizarea antonimelor

Gãseşte corect 4

Gãseşte corect 3

antonime.

antonime.

Identificarea pãrţilor de

Precizeazã corect 8-10

Precizeazã corect 5-7

Precizeazã corect 2-4

vorbire

substantive, 6-7

substantive, 4-5

substantive, 1-3 adjective, 1-

adjective, 5-6 verbe, 3-4

adjective, 3-4 verbe, 2

2 verbe, 1 pronume.

pronume.

pronume.

Analiza morfologicã a

Analizeazã corect. Din

Analizeazã corect. Din

Analizeazã corect. Din punct

cuvintelor

punct de vedere

punct de vedere

de vedere morfologic, 2-3

morfologic, 6-7 pãrţi de

morfologic, 4-5 pãrţi de

pãrţi de vorbire.

vorbire.

vorbire.

Rescrierea corectã a

Respectã grafia

Respectã grafia

Respectã grafia cuvintelor,

textului

cuvintelor, regulile de

cuvintelor, regulile de

regulile de punctuaţie,

punctuaţie, aşezarea

punctuaţie, aşezarea

aşezarea textului în paginã,

textului în paginã,

textului în paginã,

scrierea cu majuscule,

scrierea cu majuscule,

scrierea cu majuscule,

corecteazã ortogramele,

corecteazã ortogramele,

corecteazã ortogramele,

având 9-12 greşeli.

având 1-4 greşeli.

având 5-8 greşeli.

Textul este adecvat la

Textul este adecvat la

Textul este adecvat la titlu,

titlu, respectã aşezarea în

titlu, respectã aşezarea

respectã aşezarea în paginã,

paginã, regulile

în paginã, regulile de

regulile de puntuaţie, dar

ortografice şi de

puntuaţie, dar apar

este dezlânat, cu greşeli de

puntuaţie, ideile sunt

greşeli de ortografiere

scriere şi lipsit de

înlãnţuite corespunzãtor,

şi care în exprimarea

expresivitate.

textul are coerenţã şi

expresivã.

Scrierea textului creativ

expresivitate.
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Fișă de lucru - The Conditional
Prof. Rotaru Daniela Elena
Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava
A. Complete the sentences:
1. (First conditional) If we __________________ (not / work) harder, we ________________ (not pass) the exam.
2. (Third conditional) If the students __________________ (not be) late for the exam, they __________________ (pass).
3. (Third conditional) If the weather _____________ (not be) so cold, we_____________ (go) to the beach.
4. (Second conditional) If she _____________ (have) her laptop with her, she ____________ (email) me.
5. (First conditional) If she ______________ (not go) to the meeting, I ______________ (not go) either.
6. (Third conditional) If the baby _______________ (sleep) better last night, I_____________ (not be) so tired.
7. (First conditional) If the teacher __________________ (give) us lots of homework this weekend, I __________________
(not be) happy.
8. (Second conditional) If Lucy __________________ (have) enough time, she_________________ (travel) more.
9. (First conditional) If the children _________________ (not eat) soon, they ________________ (be) grumpy.
10. (First conditional) If I __________________ (not go) to bed soon, I________________ (be) tired in the morning.

B. Put the verbs in brackets into the correct tenses:
1. If he ____________________ (not study) now, he won’t have time later.
2. If Susan had taken the map, she ____________________ (not get) lost.
3. Where would you go on holiday if you ____________________(can) choose?
4. The teacher ____________________ (be) angry if you didn’t do your homework.
5. What ____________________ (you/ give) me if it were my birthday tomorrow?
6. If we recycle more, there _______________________ (not be) so much rubbish.
7. If they had something to eat, they ______________________ (not be) hungry.
8. If we ________________ (hear) the weather forecast, we wouldn’t have gone to the beach.
9. What ____________________ (you/buy) if you had a credit card?
10. If they ________________________ (not hurry) up, they will miss the film.
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11. If the bus _____________________________ (not arrive) soon, we’ll be late.
12. If they had phoned me yesterday, I _______________________ (give) them the news.
13. If I _________________ (be) you, I wouldn’t eat so many sweets.
14. We’ll go for a walk unless it _________________________ (rain).
15. If the North Pole _____________________ (melt), the water would flow many cities.
16. If we ___________________ (know) it was Paul’s birthday, we would have sent him a card.
17. If you play the music too loud, you _________________-___ (wake up) the neighbours.
18. My father doesn’t feel happy unless he ____________________ (swim) every day.
19. If the river had frozen, my friends and I ____________________ (go) skating.
20. If people used bikes instead of cars , there ______________ (not be) so much pollution.

C. Complete the following sentences using the conditional:
1. If our team had scored another goal, we .........
2. If the waiter doesn’t serve us soon ..............
3. We would have to leave.........
4. We’ll have dinner outside in the garden unless.....................
5. If you heat a metal ball...................
6. She would have escaped...........................
7. If I were you...........................................
8. I would go to the party...................
9. The results will be announced...........................
10. If I had had time.......................................
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„ȘCOALA ONLINE. DE LA INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE LA PERFORMANȚĂ”
MIHAI VENCU
PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I

FISĂ DE LUCRU CLS a X-a
JOCURILE OLIMPICE ANTICE
Numele și prenumele:
Info: Prima ediție a Jocurilor Olimpice antice a avut loc în anul 776 î.Hr. J.O. erau închinate lui
Zeus și se desfășurau în vechea Eladă, la Olimpia, în Peloponez (peninsulă în sudul Greciei). Ele se
desfășurau din patru în patru ani, în perioada numită „luna sacră”, în prima săptămână cu lună plină
după solstițiul de vară.
La J.O. aveau voie să participe doar bărbații de origine greacă, cetățenii liberi (femeile și sclavii
nu aveau acces). Participanții trebuiau să facă dovada unei reputații bune și să-și asigure o pregătire
fizică corespunzătoare.
Perioada dintre două ediții ale J.O. se numește olimpiadă.
Știați că...?
La prima ediție întrecerea a constat numai în proba de sprint „dromos”- un stadiu, adică 192,27m.
Învingătorii primeau cununi din ramuri de măslin sălbatic – Kotinos – . Imediat după proba în
care concurau primeau o panglică roșie de lână – taenia -, pe care o așezau în jurul capului și al
mâinilor, precum și o frunză de palmier, un alt simbol al victoriei.
La Jocurile Olimpice, pe lângă competițiile sportive, se desfășurau întreceri ale artelor, istoriei,
teatrului și muzicii. Printre participanți s-au numărat Pitagora, Platon, Euripide.
Verificați-vă cunoștințele!
1.

2.

Considerat a fi cea mai dificilă întrecere pentatlonul cuprindea probele:
a._________

b.___________

d._________

e.___________

c. __________

Cum se numește proba de două stadii.

În lucrarea de față am să prezint două fișe de lucru pentru disciplina Pregătire sportivă teoretică, pentru clasa a X-a.
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FISĂ DE LUCRU CLS a X-a
ELEMENTE DE CONȚINUT ALE ANTRENAMENTULUI SPORTIV
Pregătirea tehnică
Numele și prenumele:
Info: tehnica reprezintă un sistem de structuri motrice specifice fiecărei ramuri de sport efectuate rațional
și economic, în vederea obținerii unui randament maxim în competiții.
Componentele tehnicii: elementul tehnic, procedeul tehnic, stilul sau amprenta personală și mecanismul de bază
al procedeului tehnic.
Știați că...? Datorită execuțiilor de excepție ale unor sportivi, aceștia au îmbogățit patrimoniul tehnic al
disciplinei sportive practicate de către aceștia. Aceste „stiluri” au fost analizate fiind preluate de către alți
sportivi, transformându-se în procedee tehnice și numindu-se chiar după numele sportivului.
Gimnastul Marian Drăgulescu a realizat o săritură care a fost preluată și de către alți gimnaști? Săritura sa
de succes îi poartă numele în Codul de Punctaj.
Verificați-vă cunoștințele!
1.

Grupați următoarele noțiuni specifice, în coloana destinată: săritura în lungime, aruncarea la coș,
aruncarea la poartă cu o mână de deasupra umărului, pasa, aruncarea la coș de pe loc cu două mâini de la
piept, săritura în înălțime prin pășire, săritură în lungime cu un pas și ½, aruncarea la poartă din alergare,
șutul la poartă.

Elemente tehnice

2.

Procedee tehnice

Notează sub fiecare imagine, cifra corespunzătoare în ordine crescătoare, astfel încât mecanismul de bază
al procedeului tehnic (succesiunea) săritura în lungime cu 1pas și 1/2 să fie corect.
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Evaluare inițială
Comunicare în limba română
Prof. înv.primar Băcilă Petruța Daniela
Școala Gimnazială’’ Friedrich Schiller’’ Tg.Mureș

Clasa a II –a A
1.
Se dă textul:
Odată, într-o poieniță din mijlocul unei păduri, s-a întâlnit un iepure cu un arici.
- Hai să fim prieteni, zise iepurele.
- Bine, se învoi ariciul, să fim prieteni, aici este mai ușor să trăiești în doi, decât de unul singur.
- Nimic nu se va alege din prietenia voastră, a croncănit de pe creanga unui copac o cioară.
(Iepurele și ariciul, C. Poleakova)
2.
Răspunde la întrebări:
a) Unde se petrece întâmplarea?
………………………………………………………………………………………………
b) Cu cine s-a împrietenit iepurele?
………………………………………………………………………………………………
c)

Cine le-a spus că nu se vor înțelege?
..…………………………………………………………………………………………

3.

Desparte în silabe cuvintele date și notează în paranteză numărul de silabe:
iepureariciprietenie-

4.

Caută cuvântul cu sens asemănător( cuvântul prieten )cu cuvântul dat:
pădurecreangăprieten-

5.

Caută cuvântul cu sens opus( cuvântul certat) cu cuvântul dat:
ușorprietennimic-

6. Ajută-l pe iepuraș să aranjeze cuvintele pentru a forma o propoziție:
rece , legăna, copacilor, încet, vântul , frunzele.

……………………………………………………….............................................................................

7.

Dictare:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Adina și Sorina sunt colege. Ele sunt la ora de pictură.
-

Ce ai pictat, Sorina?

-

Un leu în cușcă.

-

Și de ce ai desenat poarta deschisă?

-

Pentru că vreau să fie liber.

COMPETENŢE SPECIFICE
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor mesaje scrise,întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, ev. familiare
4.1 Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple , cu respectarea conventiilor de bază
Obiective :
- Să citească în ritm propriu un text de mică întindere şi să rezolve sarcini pe baza acestuia;
- Să despartă în silabe cuvinte ;
- Să găsească cuvinte cu sens asemănător pentru cuvinte date;
- Să aranjeze cuvintele pentru a obţine o propoziție;
- Să scrie corect după dictare;
Itemi:
I.1 Citeşte textul si rezolvă sarcini pe baza acestuia
I.2. Identifică în text cuvinte care conțin grupuri de litere
I.3 Desparte în silabe cuvinte date
I.4. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru cuvinte date
I.5. Găseşte cuvinte cu sens asemănător pentru cuvinte date
I.6. Separă cuvintele pentru a obţine o propoziţie şi scrie propoziţia
I.7. Scrie după dictare un scurt text respectând aşezarea în pagină şi semnele de punctuaţie învăţate
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DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Itemi

Foarte bine

Bine

Suficient

I1

Citeşte textul si rezolvă corect toate
cerințele.

Citeste textul si rezolvă corect 2 cerințe.

Citește textul si rezolvă corect o
cerință.

I2

Transcrie 3 cuvinte din text ce conţin
grupuri de litere învăţate.

Transcrie 2 cuvinte din text ce conţin grupuri
de litere învăţate.

Transcrie un cuvânt din text ce conţine
un grup de litere învăţat.

I3

Desparte corect toate cuvintele.

Desparte corect 2 cuvinte.

Desparte corect în silabe un cuvânt.

I4

Gasește opusul tuturor cuvintelor.

Găseste opusul pentru 2 cuvinte .

Găsește opusul unui cuvânt.

I.5

Gaseste cuvinte cu acelasi sens pentru
cuvintele a,b,c

Găseste cuvinte cu acelasi sens pentru 2
cuvinte .

Găsește un cuvânt cu același sens .

I.6

Separă cuvintele si scrie corect
propoziția (6 cuvinte)

Separă cuvintele si scrie propoziția (3-4
cuvinte)

Separă cuvintele si scrie propoziția (2
cuvinte)

I.7

Scrie corect dictarea.

Scrie dictarea cu greşeli ( nu mai mult de 2-3
greseli).

Scrie dictarea cu greşeli ( nu mai mult
de 5 greseli).
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
“ ȘCOALA ONLINE. FUNDAMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA “
Prof. Mihaela Carâp
Liceul Teoretic Ștefan Odobleja București

Fișă evaluare cunoștințe baschet
Alege varianta corectă!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Terenul de joc are dimensiunile:
a.

18 metri lungimea și 15 metri lățimea.

b.

28 metri lățimea și 15 m lungimea

c.

28 metri lungimea și 15 metri lăținea.

Jocul de baschet cuprinde:
a.

2 sferturi de 10 minute.

b.

2 sferturi de 8 minute.

c.

4 sferturi de 10 minute.

Jucătorul care repune mingea în joc nu trebuie să întârzie mai mult de:
a.

2 secunde.

b.

3 secunde.

c.

5 secunde.

Dacă te afli în terenul advers și ești în posesia mingii, nu ai voie să o pasezi sau să te întorci cu ea în terenul propriu.
a.

Adevărat

b.

Fals

În timpul desfășurării jocului 6 componenți din fiecare echipă vor fi pe terenul de joc.
a.

Adevărat

b.

Fals

Un coș reușit la eliberarea mingii dintr-o aruncare liberă punctează:
a.

1 punct.

b.

2 puncte.

c.

3 puncte
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
CLASA a II-a

Prof. înv. primar Cojocaru Lilieana
Școala Gimnazială ,,Gh. Munteanu Murgoci” Bisoca
Loc. Bisoca, jud. Buzău

1. Scrie în ordine crescătoare numerele mai mici decât 39, cu cifra zecilor 3. Colorează florile
care conțin numere impare:

2. Identifică locul organelor interne și scrie numărul corect în casetele din imagine:

3. Observă imaginile, apoi calculează:

a) Suma numerelor din interiorul dreptunghiului și din interiorul pătratului: .........................................
b) Diferenţa numerelor din partea dreaptă și din interiorul triunghiului:..............................................
c) Cu cât este mai mare numărul din interiorul cercului decât cel din interiorul triunghiului:
..................................................................................................................................
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4. Comp letează tabelul cu numărul fructelor din cămara Ioanei:

Avea

5

25

21

A mai adăugat

12

30

17

25
4

Acum are
în total

19

50

5. Adevărat (A) sau fals (F):
Suma numerelor 61 și 27 este mai mare decât 94 ...........
Sunetele sunt produse de obiecte care vibrează. ............
Frunza unei plante fixează planta în pământ. ............
Dacă mănânc 2 pere zilnic, într-o săptămână voi mânca 14 pere. ...........
Topirea este fenomenul de trecere a apei din stare lichidă în stare de vapori. ............
Soarele este o sursă de energie. ............

6. Completează spațiile punctate cu cuvintele potrivite:
Lunile de toamnă sunt: .................................................................................
Luna martie urmează după luna...............................................................
Un creion poate avea lungimea de 15........................................................
Ceasul din dreapta indică ora....................................................................
O zi are .............

de ore.

Cumpăr un stilou de 20 lei cu două bancnote de............
7. La un concurs au participat 46 băieți si cu 22 mai puține fete.
Câți copii au participat la concurs?
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Itemul

1

2

Foarte bine

Bine

Suficient

Scrie corect toate cele șase

Scrie cel puțin patru dintre

Scrie corect cel puțin două

numere cerute, în ordine

numerele cerute, în ordine

dintre numerele cerute, în

crescătoare

crescătoare

ordine crescătoare și identifică

și

identifică

și

identifică

numerele impare.

numerele impare.

cel puțin un număr impar.

Localizează corect poziția

Localizează corect poziția a

Localizează

celor trei organe în corpul

două organe în corpul uman.

unui singur organ în corpul

uman.

3

Identifică

corect

poziția

uman.

operația

și

Identifică

operația

și

Identifică

operația

efectuează corect calculele

efectuează corect calculele în

efectuează

corect

în toate cele trei cazuri.

două dintre cazurile date.

într-unul dintre cazuri.

și

calculul

4
Află toate cele cinci numere
cerute.

Află patru dintre numerele

Află cel puțin două dintre

cerute.

numerele cerute.

5
Stabilește corect

Stabilește corect valoarea de

de adevăr

adevăr a șase enunțuri date.

6

Completează corect toate
șase enunțuri lacunare.

7

Rezolvă corect o problemã
cu două operații cu plan de
rezolvare.

valoarea

a patru - cinci

enunțuri date.

cele

Completează

corect

patru

Stabilește corect valoarea de
adevăr a două enunțuri date.

Completează corect cel puțin

dintre enunțurile lacunare.

două dintre enunțurile lacunare

Rezolvă corect o problemă
cu două operații, fară plan de
rezolvare sau cu unele
greșeli de calcul / expimare
la plan.

Rezolvă corect o operație din
cele două, fară plan de
rezolvare.
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FIȘĂ DE LUCRU
Prof CHELBEA DANIELA GEORGINA
LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU
DISCIPLINA : EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
CLASA A X- a
TEMA : CRITERII DE EVALUARE A SITE-ULUI UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE
ACTIVITATE PRACTICĂ
Denumire: Evaluarea site-ului publicitar al unei societăți comerciale
Mod de lucru: Activitate practică
Resurse :
•

de timp: o săptămână;

•

materiale: calculatoare conectate la Internet, cameră de filmat.

Sarcini de lucru :
Realizaţi o evaluare a site-ului publicitar al unei societăți comerciale.
Recomandări :
•

Activitatea se desfășoară în echipă;

Instrumente de evaluare: Fişa de autoevaluare.
Criterii de evaluare a site-ului societății comerciale
Nr. Crt.

Criterii

1.

Elemente
identificare

Detaliere criterii
de
a

Numele firmei, logo-ul, motto-ul, ofertă, sigla, listă de preţuri, organigrama, date
contact, noutăţi, situare geografică;

societății

Elementele aşezate în pagină să fie scoase în evidenţă în mod clar, legătura dintre

36 p.

elemente să fie subliniată şi evidentă, text structurat;
Elementele grafice, culori folosite, fotografiile să fie de calitate, clare, explicate în
comentarii;
Să existe legătură între teme, oferta de informaţii departajată de domeniul de
navigaţie;

2.

Navigare

Pagina se încarcă rapid, revenirea la pagina de start se face cu un click pe o siglă

35 p.

animată de pe fiecare pagină;
Elementele de navigare să fie clare, explicite; se oferă un ghid „al site-ului”;
Câmpul de navigare să fie în permanenţă disponibil şi vizibil;
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Nr. Crt.

Criterii

Detaliere criterii
Link-urile să poată fi uşor identificate şi accesate, se deschid în aceeaşi fereastră;
Se indică data la care s-a efectuat ultima actualizare;

3.

Grafica

Originalitate;

15 p.

Apelarea diferitelor pagini se face în mod consecvent;
Elementele de navigare şi cele grafice să fie aşezate în acelaşi loc pe pagină;
Există un forum de discuţii/funcţie de chat, chestionare on-line, aplicaţie ecommerce;
Paginile dispun de o configuraţie grafică unitară, să poată fi citită şi în alte limbi;

4.

Cumpărături on-line

Ofertantul este identificat clar cu denumirea societății, adresă, număr de telefon,

14 p.

eventual persoană de contact (cod fiscal, etc.);
Se confirmă prin email fiecare comandă primită şi termenul de livrare. Ofertele se
formulează în limba ţării clientului;
Preţul de vânzare al produselor oferite este vizibil; se specifică costurile
suplimentare; modalitatea de plată să fie facilă şi sigură.
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CHECKPOINT
Prof. Bucur Andreea-Daniela
Scoala Gimnaziala “Mihail Armencea”, Adjud, Vrancea

I.

PRESENT SIMPLE or PRESENT CONTINUOUS? (10*4p = 40p)
1. Andy sometimes
2. We never

comics. (to read)
TV in the morning. (to watch)

3. Listen! Sandy

in the bathroom. (to sing)

4. My sister usually

in the kitchen. (to help)

5. My mother

breakfast now. (to make)

6. They often

the bathroom. (to clean)

7. Look! The boys

home. (to come)

8. Every day his grandfather
9. I

with my friend at the moment. (to chat)

10. Every Sunday we
II.

for a walk. (to go)

to see my grandparents. (to go)

Make these sentences negative: (5*4p = 20p)
1) Charles is building a house. ____________________________________
2) He drives a car. _____________________________________________
3) We have got a dog. __________________________________________
4) I am tired. ____________________________________________
5) They are sitting on a tree. ______________________________________

III.

What’s the correct question word? (15*2p = 30p)
1.

sits next to Frank? Clara.

2.

does the boy come from? He's from London.

3.

old are her children? They are seven and ten.

4.

is Peter's birthday? In April, I think.

5.

much is the shirt? It's twenty pounds.

6.

is best at playing tennis? It's Bob.

7.

are you going? I'm going to my friends.
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8.

is an orange juice? It's fifty pence.

9.

does the restaurant open? It opens at six o' clock.

10.

can I get some ice cream? You can get some at the snack bar.

11.

are you going to order? Fish and chips.

12.

are you going to do on Saturday? I don't know.

13.

has got my pullover? I have got it.

14.

is your name? Carol.

15.

is Susan's party? It's on Friday.
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PAST SIMPLE VS. PAST CONTINUOUS
Prof. Bucur Andreea-Daniela
Scoala Gimnaziala “Mihail Armencea”, Adjud, Vrancea

A. Complete the sentences. Use the past simple of the verbs in brackets.
1) My sister _________ (go) to the cinema yesterday.
2) He __________ (not like) football, so he ________ (play) voleyball.
3) He ______ (break) the window when he _______ (be) 5.
4) My mum ______ (be) very angry because we _______ (come) home very late.
5) She ______ (told) me the problem with her mum and I _______ (help) her.
6) They ________ (not visit) the museum of the town, they ________ (preffer) going to the funfair.
7) _____ they ______ (visit) their grandparents yesterday?
8) Who ____ you _____ (be) with when the accident happen?

B.

Complete the sentences. Use the past continuous form of the verbs in brackets.

1) I _____________ (study) Science for my test.
2) He _______________ (not do) his homework.
3) They ______________ (not play) rugby because they think is boring.
4) _____ they _______ (listen) to music when you opened the door?
5) She ____________ (go) to the cinema, but her friends didn’t come.
6) That boy ___________ (play) the violin very well. Maybe, he ____________ (have) musical classes.
7) Jane, David and Polly ________________ (watch) TV when the light turned off.
8) I _______________ (do) my English project when my sister fall.

C. Complete the text. Use past simple and continuous.
It _____ (be) a rainy day of November. We __________ (come) from school at 2 o’clock. We ________ (not be) very hungry
but we ______ (be) too cold. While we ____________ (walk) with my umbrella, we ______ (find) a coin. It _____ (not be) a
normal coin, it _____ (be) a strange coin. We ________ (not continue) walking. We _____ (be) a bit nervous. What should we
do? Maybe, we______ to (have) put the coin where we ______ (find) it. We _____ (do) this. We ________ (walk) on the street,
when a tall man ______ (ask) us for the coin. We ______ (tell) him that the coin _____ (be) at the beginning of the street. We
_________ (know) what ______________ (happen), so we ________ (continue) walking.
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Evaluare Unitatea 5: Imagini din copilărie
Tudose Ionica Oana
Scoala Gimnaziala Cazasu, jud. Braila

1.

Imaginați-vă un dialog între cele doua personaje din banda desenată de mai jos și completati bulele. Dați un titlu
sugestiv……………………………………….1,5 puncte

2.

Cititi textul urmator cu atentie si raspundeti întrebărilor:

Microscop școlar + 15 experimențe
O lume nouă gata sa fie explorată! - împreună cu părinții tăi intră în fascintanta
lume microscopică.
Lectiile de biologie vor fi mult mai plăcute si mai attractive folosind accesoriile
din dotare (4 lamele,pipeta,folie si alte accesorii)
Caracteristici zoom pentru 3 obiective de mărire 150x,450x,900x
Dimensiuni 21 x 13 cm
Jucărie recomandată copiilor cu vârsta peste 8 ani.
a)

Ce fel de text este cel prezentat?

b) Care sunt accesoriile din dotare?
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c)

Care este vârsta minimă recomandată?

3.

Articulează hotărât și nehotărât la numărul plural următoarele substantive:

1,5 puncte

carte, tinerețe, bibliotecă, oră.
4.

2 puncte

Precizează felul pronumelor sublinisate, persoana și numărul :

Pe dumneavoastră v-am văzut și ieri, pe când noi mergeam către școală. Le-ați explicat colegilor pe unde să traverseze.
2 puncte

5.

Integrați în enunțuri numeralele ordinale și cardinal corespunzătoare cifrelor : 2 și 101.
2 puncte

Notă:
Toate subiectele sunt oblogatorii.
1 punct din oficiu
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Fișă de lucru pentru predare – învățare face-to-face - Grupa mijlocie
Ed. Archip Horia – Mărgărint
Grădinița PP nr.12 Iași
Domeniul Știință – activitate matematică
1.

Alcătuiește mulțimi cu elemente de același fel.

2.

Desenează în caseta corespunzătoare fiecărei mulțimi tot atâtea buline câte elemente are mulțimea.

3.

Colorează prima, a treia și ultima lalea.

Autoevaluare:
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FIŞĂ DE LUCRU
INDEPENDENŢA DE STAT
CLASA A VIII-a
PROF. PANĂ RODICA DANIELA
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL
PENTRU COPII CU DEFICIENŢE AUDITIVE BUZĂU

I. Completaţi fiecare spaţiu liber cu termenul corespunzător din lista dată. Termenii aleşi din listă se folosesc o singură
dată.
„În anul........., România şi-a proclamat.......... faţă de Imperiul.......... Armata română, sub conducerea domnitorului.......... a luptat
la Plevna, Rahova şi Vidin. Marile puteri europene au recunoscut noul statut al României în cadrul......... de pace de la.............”
Lista termenilor: 1876, 1877, 1878, Berlin, conferinţă, Ferdinand, Paris, suzeranitatea, Rus, congres, Mihai Viteazul,
independenţa, Viena, Otoman, Carol.
II. Citiţi cu atenţie sursa de mai jos:
„Paralel cu acţiunea diplomatică a Puterilor Centrale se desfăşura cu egală tărie, acţiunea Antantei. În timp ce din partea Puterilor
Centrale, chestiunea se punea ca România să-şi păstreze locul în alianţa încheiată pe vremuri şi să-şi îndeplinească obligaţiile,
Antanta cerea o dezlipire de vechile alianţe şi o orientare nouă.”
Pornind de la această sursă răspundeţi la următoarele cerinţe:
1) Transcrieţi o cerinţă adresată României de către Antanta.
2) Precizaţi anul în care România a intrat, alături de Antanta în primul război mondial.
3) Numiţi un stat cu care s-a aliat România în primul război mondial.
4) Menţionaţi două lupte la care a participat armata română.
5) Prezentaţi o cauză şi o urmare a participării României la primul război mondial.

III. Construiţi cu fiecare dintre termenii istorici din lista de mai jos, câte o propoziţie/frază referitoare la un fapt istoric
din istoria românilor:

1.

tratat

2.

neutralitate
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Exploitation d’un document authentique - la recette
prof. Florescu Paula Cristina
Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Piteşti
Public Débutants– niveau A1- Compréhension écrite
Support : Photo (https://ro.pinterest.com/pin/435019645226326971/)
Objectifs de la séquence
Objectifs communicatifs : Lire et comprendre une recette ; Repérer les informations spécifiques d’une recette
Objectifs linguistiques : Développer le vocabulaire spécifique de la nourriture ; Identifier les verbes à l’infinitif ; Revoir
l’impératif
Objectif interculturel : Découvrir la cuisine française
Entraînement :
Comprendre le document
-

identifier globalement le document

-

lire pour comprendre le sens général du document

-

repérer les mots clés

Les crêpes de Bretagne
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Fiche de travail
1. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez la variante VRAI ou FAUX:
VRAI

FAUX

La deuxième étape de la recette est faire un puits dans la farine et y
verser les œufs
On utilise un œuf.
Il faut 250 g de farine.
La recette est compliquée.
2. Placez les mots suivants dans le tableau : poêle, battre, louche, pâte, farine, lait, graisser, œuf, étaler

INGRÉDIENTS

ACTIONS

USTENSILES

3. Retrouvez l’ordre des opérations
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Protecția consumatorului- Test de verificare
Prof.. Zokorias Carmen Gabriela
Liceul Tehnologic “Avram Iancu”, Tîrgu-Mureș

Modulul “Protecția consumatorului” este inclus în curriculum-ul pentru nivelul 3, comerciant-vânzător și nivelul 4,
technician în activități de comerț, clasa a X-a. Testul are scopul de a verifica cunoștințele privind vânzarea produselor și
garanțiile asociate acestora. Se poate utiliza pentru conținutul “Cadrul legislativ privind protecția consumatorului în Romania”
cuprins în programa școlară sau la pregătirea pentru concursuri pe tema protecției consumatorului. Tematica pentru realizarea
acestui teste este legea nr.449 din 2003, cu modificările și completările ulterioare.
Încercuiți varianta/ele corectă/e:
1.

Legea nr. 449 din 2003 se referă la:

a.

livrarea produselor

b.

vânzarea și garanțiile produselor

c. cumpărarea și garanțiile produselor.
2. Producătoul este:
a. operatorul economic care fabrică materia primă;
b. operatorul economic sau distribuitorul care modifică, prin activitatea sa, caracteristicile produsului;
c. operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;
d. orice persoană fizică sau grup de persoane care utilizează produsul.
3. Produsul este:
a. orice bun de consum individual
b.orice bun prin executare silită
c. orice bun de consum colectiv
d.bunurile vandute in urma confiscării.
4.Garanția este orice angajament asumat:
a.de producător

b. de consummator

c. de vânzător

fără solicitarea costurilor suplimentare privind:
a.

Repararea produsului

b. Înlocuirea produsului

c. Restituirea prețului.

5. Durata medie de utilizare este:
a. un interval de timp stabilit de cumpărător
b. stabilită de producător
c. menținerea caracteristicilor funcționale
d.declarat de producător.
6. Produsele în conformitate cu contracul de vânzare-cumpărare sunt cele care:
a.corespund descrierii făcute de vânzător
b.au aceleași calități ca și produsele monstră
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c. corespund scopului solicitat de consumator
d.prezintă caracteristici de performanță superioare asteptărilor.
7. Orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele este răspunderea:
a. consumatorului

b. vânzătorului

c.producătorul

8.În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând:
a. despăgubiri

b. repararea

c. înlocuirea produsului.

9. Repararea sau înlocuirea produsului nu poate depăsi:
a. 14 zile calendaristice

b.15 zile lucrătoare

c. o lună

d.15 zile calendaristice

de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.
10. Noțiunea fără plată include:
a. toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate
c costurile de transport
f. expertizare

b. costurile poştale,

d. manipulare

e. diagnosticare

g. demontare

h. manoperă

i. materiale utilizate şi ambalare.

Rezolvare: 1-b; 2-a,b,c; 3-a,c; 4-a,c/a,b,c; 5-b,c,d; 6- a,b,c; 7-b,c; 8-b; 9-d; 10-a,b,c,d,e,f,g,h,i.
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Un cămin de păsărele
Nicolae Simona Daniela
Scoala Gimnaziala „B.P. Hasdeu”- Campina, judetul Prahova

În pădure, la cămin,

Două pitulici

Zarvă mare în pridvor.

Adună furnici,

Unii pleacă, alţii vin

Şi două răţuşte

De la treburile lor.

Răsucesc găluşte!

La bucătărie

Numai cucul, moş portar,

Şi prin dormitoare,

Care n-are altă treabă,

Bat din aripioare,

Stă pe-o vargă de arţar

Fac gospodărie:

Şi pe toată lumea-ntreabă:
– Cu? Cu?

Două codobaturi
Mătură prin paturi,

(Otilia Cazimir)

Două gheonoaie
Spală rufe-n ploaie,

1. Răspunde la întrebări.
a) Care este titlul poeziei?
b) Cine este autorul poeziei?
c) Ce se întȃmplă în gospodărie?
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2. Recunoaşte şi colorează doar personajele din poezie.

3. Desparte în silabe cuvintele:
pădure-

furnică-

ploaie-

raţă-

pitulice-

cuc-

4. Eu spun multe, tu doar una:
dormitoare-

găluşte-

aripioare-

raţe-

paturi-

păsări-

furnici-

treburi-

5.Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru:
pădure=

drum=

ogradă=

istovit=

căţel=

ceartă=
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6. Alege însuşirile potrivite:
raţă

deasă

curte

harnică

pădure

albă

furnică

murdare

găluşte

mare

rufe

gustoas

7. Aranjează rățuştele astfel încȃt să obţii un proverb despre curăţenie. Scrie proverbul în spaţiul de mai jos!
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Rezolvare
Fişă de lucru

1. Răspunde la întrebări.
a) Care este titlul poeziei?

Un cămin de păsărele

b) Cine este autorul poeziei?

Otilia Cazimir

c) Ce se întȃmplă în gospodărie?

Păsărelele fac curăţenie.

2. Recunoaşte şi colorează doar personajele din poezie.
Cucul, furnica şi răţuştele

3. Desparte în silabe cuvintele:
pădure- pă- du- re

furnică- fur- ni-că

ploaie- ploa- ie

raţă- ra- ţă

pitulice- pi-tu- li- ce

cuc- cuc

4. Eu spun multe, tu doar una:
dormitoare- dormitor

găluşte- găluşcă

aripioare-aripă

raţe-raţă

paturi- pat

păsări- pasăre

furnici-furnică

treburi- treabă

5.Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru:
pădure= codru

căţel= cȃine

ogradă= curte

drum= potecă, cărare

561

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

ceartă= harţă

istovit= obosit, extenuat

6. Alege însuşirile potrivite:
raţă
curte
pădure
furnică
găluşte
rufe
deasă
harnică
albă
murdare
mare
gustoase

7. ARANJEAZĂ RĂȚUŞTELE ASTFEL ÎNCȂT SĂ OBŢII UN PROVERB DESPRE CURĂŢENIE. SCRIE PROVERBUL ÎN SPAŢIUL DE MAI JOS!
ÎN CASA CURATĂ INTRĂ SOARELE PE GEAM, NU MEDICUL PE UŞĂ.
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TEST FINAL CLASA A IV-A
Varianta 1
Profesor MIHAELA EPURE
Liceul Teoretic ”Dunărea” Galați
Citeşte cu atenţie textul şi apoi răspunde cerinţelor de mai jos:
Sora mea este liniștită, eu nu. Sora mea face dans clasic. Eu fac karate. Sora mea trece în clasa a patra, eu intru în
clasa pregătitoare. Prin vară, Lucile a venit în camera mea și mi-a zis:
— Nana, trebuie să vorbim.
— Divorțează părinții noștri?
— Nu.
— A murit buni?
— Nu.
— Atunci, ce-i așa grav? Ai mutra de vești rele. Lucile a zâmbit. Asta m-a liniștit. Viața mea era foarte bine așa cum
era, n-aveam chef de tragedii.
— E vorba de anul școlar care vine. O să începi școala.
— Știu deja să citesc, i-am adus eu aminte surorii mele. Cred că n-o să-mi fie greu în clasa pregătitoare.
— Nu la învățat mă gândesc, a spus Lucile, frângându-și puțin mâinile. Avea un aer foarte stânjenit. (…)
— Temele?
— Lasă-mă să vorbesc, Nana. Măcar de data asta. E adevărat că n-o las niciodată pe Lucile să vorbească. De altfel,
nu las pe nimeni. Prefer să vorbesc eu. Am atâtea lucruri de zis încât mi se pare că, dacă nu le spun imediat, creierul meu o să
explodeze. Dar de data asta am făcut un efort, fiindcă am văzut că Lucile suferea. Avea o mutră de Șosetă udă pe timp de iarnă.
— Vreau să-ți vorbesc despre o persoană, a zis Lucile. O persoană care lucrează la școală, dar care nu e nici
învățătoare, nici directoare. Această persoană se numește. doamna Bébé.
— Chiar există așa ceva? Nu m-am putut abține să întreb, pentru că un asemenea nume mi se părea cu totul de necrezut.
— Da, mi-a răspuns Lucile. Există și este foarte, foarte severă.
(Agnes Desarthe, Nesuferita Doamnă Bébé)
Partea I – Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
A. Receptarea textului
1.

Cum se numesc personajele din textul dat și ce relație este între ele?

4 puncte

2.

Conform textului, despre ce atitudine spune personajul care vorbește că m-a liniștit?

4 puncte

3.

Menționează două diferențe între cele două personaje ale textului dat.

4 puncte

4.

Ce anume o face pe Nana să-i explodeze creierul, așa cum rezultă din text?

4 puncte

B. Limbă şi comunicare
5.

Alcătuiește două enunțuri în care cuvintele vară și data să aibă alt sens față de cel din text.

4 puncte

6.

Selectează din text doi termeni din familia cuvântului familie.

4 puncte
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7.

Oferă câte un cuvânt cu sens asemănător pentru înțelesul din text al cuvintelor: să vorbim, grav, mutra, severă.
4 puncte

8.

Indică numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele: chef, explodeze.

9.

Precizează ce părți de vorbire sunt cuvintele următoare, în textul dat: a patra, divorțează, buni, stânjenit.

4 puncte

4 puncte
10. Alcătuiește un enunț în care să folosești corect expresia a nu avea chef.

4 puncte

Partea a II-a
Alcătuiește o compunere de 100 – 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare care ți-a rămas întipărită în minte, din
viața ta de elev.

30 puncte

În compunerea ta, trebuie:
– să ai un titlu sugestiv;
– să povestești întâmplarea legată de școală, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
NOTĂ: 20 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări astfel: unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa textului – 2
puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 4 puncte; ortografie – 4 puncte; punctuaţia – 4
puncte; aşezarea corectă a textului în pagină – 2 puncte; lizibilitatea – 2 puncte.
Vei primi 10 puncte din oficiu.
TEST FINAL CLASA A IV-A
Varianta 2
Citeşte cu atenţie textul şi apoi răspunde cerinţelor de mai jos:
Istoria pirateriei este la fel de veche ca istoria marinei. De secole, pirații au atacat navele și au jefuit așezările de pe
țărmuri. Despre acești bandiți ai mărilor există o mulțime de povești și legende. Cele mai cunoscute relatează isprăvile piraților
de acum două, trei sute de ani: hoți fără scrupule și nelegiuiți, care duceau o viață plină de aventuri! Furau comoară după
comoară și compuneau cântece despre victoriile lor.
Dar realitatea era adesea diferită: cei mai mulți pirați duceau o viață mizerabilă. Petreceau zile lungi și plictisitoare
pe apă, mâncau hrană deteriorată și contractau boli teribile. Mulți dintre ei mureau în bătălii sau în accidente pe mare. Acești
proscriși trăiau cu frica să nu fie arestați și pedepsiți pentru faptele lor. Și, cel mai adesea, pedeapsa lor nu era alta decât...
moartea. Mii de pirați erau spânzurați pentru crimele comise pe mare.
Totuși, acest destin ciudat a atras mereu oamenii, care nu ezitau să plece pe mare în căutarea comorilor.
Primii pirați au trăit acum aproape 3 000 de ani. Atacau vasele de comerț care navigau de-a lungul coastelor Greciei
Antice. Acești pirați greci se ascundeau în insulele din apropierea țărmurilor. Când o corabie cu mărfuri trecea prin apropiere,
vâsleau până la ea și îi luau pe marinari prin surprindere. Furau întotdeauna bunurile de pe corabie, uneori toată corabia, cu
tot cu echipaj.
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(Will Osborne și Mary Pope Osborne, Portalul magic: Pirații)
Partea I – Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
A. Receptarea textului
1.

Menționează care era ocupația piraților.

4 puncte

2.

Explică de ce autoarea textului consideră că realitatea era adesea diferită.

4 puncte

3.

Prezintă, în 30-50 de cuvinte, care e motivul pentru care viața piraților era una riscantă.

4 puncte

4.

Unde și când au apărut primii pirați, conform textului?

4 puncte

B. Limbă şi comunicare
5.

Alcătuiește două enunțuri în care cuvintele coastelor și vasele să aibă alt sens față de cel din text. 4 puncte

6.

Transcrie din text două cuvinte care să aibă legătură cu încălcarea legii.

7.

Oferă câte un cuvânt cu sens asemănător pentru înțelesul din text al cuvintelor: navele, deteriorată, isprăvile, țărmurilor.

4 puncte

4 puncte
8.

Transcrie din textul dat două verbe/structuri verbale cu înțeles negativ.

9.

Pornind de la următoarele substantive, creează câte un diminutiv potrivit: istorie, cântec, insulă, corabie.

4 puncte

4 puncte
10. Alcătuiește un enunț în care să folosești corect expresia a lua prin surprindere.

4 puncte

Partea a II-a
Alcătuiește o compunere de 100 – 150 de cuvinte, în care să explici dacă ți-ar plăcea sau nu să fii navigator, călătorind pe
mări și oceane, justificându-ți alegerea.

30 puncte

În compunerea ta, trebuie:
– să ai un titlu sugestiv;
– să motivezi alegerea / lipsa de alegere a meseriei de navigator;
– să precizezi ce anume ți-ar plăcea/nu ți-ar plăcea să experimentezi în cadrul acestei meserii;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
NOTĂ: 20 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări astfel: unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa textului – 2
puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 4 puncte; ortografie – 4 puncte; punctuaţia – 4
puncte; aşezarea corectă a textului în pagină – 2 puncte; lizibilitatea – 2 puncte.
Vei primi 10 puncte din oficiu.
MENȚIUNE:
Testul trimis, în două variante, poate fi folosit ca:
- evaluare sumativă la clasa a IV-a
- testare inițială la clasa a V-a
- test de admitere la liceu, pentru clasa a V-a
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TEST DE EVALUARE
CLASA a VIII-a Intensiv
prof. Valeria Biro
Şcoala ,, Mihai Eminescu ’’Giurgiu
SUBIECTE :
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
«Je ne dessine plus que des belles choses»
À cause des raz de marée, 400 000 Indonésiens ont été déplacés. La plupart vivent sous des tentes, dans des camps.
Rencontre avec Fitri, 10 ans.
Fitri a un sourire magnifique. Au premier regard, difficile d’imaginer ce que cette petite Indonésienne de dix ans a vécu. Dans le
camp de 500 personnes où elle vit désormais, elle s’est fait de nouveaux amis. «J’adore jouer au badminton, me laver dans la
rivière et jouer avec mes copines.» Fitri aime aussi beaucoup dessiner. Les premiers jours après les tsunamis, ses dessins étaient
sombres : des maisons détruites, des vagues tueuses. Comme celle qui a emporté sa mère et son petit frère. Tous trois étaient
dans une embarcation. Quand le raz de marée l’a retournée, Fitri a pu s’agripper à un cocotier. Elle s’y est accrochée pour rester
en vie. Son père l’a retrouvée 4 jours après, dans la mosquée où elle s’était réfugiée, raconte-t-elle au bord des larmes.
Fleurs et paysages
Aujourd’hui, elle dessine des fleurs, des paysages, «rien que des choses belles». La nuit, parfois, elle pense à sa maman, qui lui
manque. Le matin, elle se lève tôt à 7 h. «Sous la tente, le soleil tape fort», précise-t-elle. Elle vit sous une grande toile, avec une
quarantaine de personnes. Et espère bientôt retourner dans son village. Sans doute pas avant un an…
http://www.monquotidien.fr
SUBIECTUL I
Compréhension écrite / 30p.
A. VRAI ou FAUX ? /15p (5p x 3)
Vrai
500 Indonésiens ont été déplacés après des tsunamis.
Fitri est une petite Indonésienne de 10 ans
Maintenant, après les tsunamis, elle vit avec toute sa famille sous une grande toile.
B. Trouvez la variante correcte : /8p (2p x 4)
1. Le texte que vous venez de lire est extrait:
a) d’un site Internet b) d’un journal c) d’une affiche publicitaire

2. Les raz de marée, sont:
a) des vagues petitesb) une embarcationc) des tsunamis
3.Fitri s’est accrochée pour rester en vie :
a) sous une tente
b) au cocotier

c) dans la mosquée

4. Le matin, elle se lève tôt à cause:
a) du soleil
b) des raz de maréec) du bruit des personnes
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C. Comment étaient les dessins de Fitri , les dessins qui expriment sa souffrance? /7p

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 20p
1. Associez les éléments des deux colonnes: / 8p (2p x 4)
1. Tu as reçu du courrier ?
2. J’ai gagne le match de tennis !
3. Tu participes à des compétitions ?
4. Est-ce que vous avez une activité ?

a. Ah, je suis content pour toi !
b. Pas vraiment. Je me promène…
c. Oui, une lettre de Michel.
d. Non, je joue seulement en amateur.

2. Réécrivez les phrases ci-dessous en mettant les verbes en italique aux temps convenables:/8p (2p x 4)
a. Hier soir vous……..votre chien dans le parc.(sortir)
b. Le mois prochain nous ………..à Paris visiter le Musée du Louvre. (aller)
c. Autrefois, ils …….de belles chansons. (faire)
d. Elles………….... une lettre à leur mère chaque soir.(écrire)
3. Réécrivez les phrases en remplaçant les structures soulignées par les pronoms convenables : / 4p (1p x 4)
Tu donnes des sous à tes enfants.
Donne cette poupée à Nathalie.
C’est un film excellent. Ce film a été récompensé au Festival de Cannes.
Elle penseà ce qu’ils lui ont dit hier .
III. PRODUCTION ÉCRITE / 50p
Tu as été impressionné de l’article que tu viens de lire et tu veux correspondre avec Fitri. Tu lui écris une lettre pour lui dire ce
que tu en penses et lui raconter une journée idéale d’un enfant.
Très important: votre nom est Jean/ Sandrine. (130-150 mots)
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TEST DE EVALUARE
CLASA a VIII-a Intensiv
BAREM DE EVALUARE
Compréhension écrite / 30p.
A. VRAI ou FAUX ? /15p (5p x 3)
Vrai
500 Indonésiens ont été déplacés après des tsunamis.
Fitri est une petite Indonésienne de 10 ans

Faux
x

x

Maintenant, après les tsunamis, elle vit avec toute sa famille sous une grande toile.

x

B. Trouvez la variante correcte: / 8p (2p x 4)
1. a
2. c
3. b
4. a
C. Se acordă7p pentru un răspunslogic, clar, corect lexical și gramatical.
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 20p
1. Associez les éléments des deux colonnes : / 8p (2p x 4)
1.-c
2.-a
3.-d
4.-b
2. Réécrivez les phrases ci-dessous en mettant les verbes en italique aux temps convenables : /8p (2p x 4)
a. Hier soir vous avez sorti votre chien dans le parc.
b. Le mois prochain nous irons à Paris visiter le Musée du Louvre.
c. Autrefois, ils faisaient de belles chansons.
d. Elles écrivent une lettre à leur mère chaque soir.
3. Réécrivez les phrases en remplaçant les structures soulignées par les pronoms convenables : / 4p (1p x 4)
Tu endonnes à tes enfants.
Donne-lui cette poupée.
C’est un film excellentquia été récompensé au Festival de Cannes.
Elley pense.
III. PRODUCTION ÉCRITE / 50p:
Respectareacerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p
Corectitudinesociolingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p
Coerenţă, punereînpagină / 10p
Capacitatea de a formula o invitaţieși de a da detaliicuprivire la desfăşurareaunuieveniment (loc, dată,activități) 15 p
Corectitudinemorfosintactică / 10p
Lexic: varietateşicorectitudine / 5p

568

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

Nivelul II
D.L.C. (EDUCAREA LIMBAJULUI)
Prof.înv.preşcolar Bodnariuc Alina - Dina
Gradiniţa cu Program Prelungit Nr.8 Sighetu Marmaţei

EVALUARE FINALĂ
SARCINI:
1.

DESPARTE ÎN SILABE CUVINTELE CARE DENUMESC ACESTE IMAGINI.

2.

TRASEAZĂ ÎN CĂSUȚĂ ATÂTEA LINII ORIZONTALE CÂTE SILABE AI GĂSIT.
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2. UNEŞTE IMAGINILE CU LITERA CORESPUNZĂTOARE PRIMULUI SUNET DIN CUVINTELE PE CARE LE REPREZINTĂ.

T

V

D

M

B
L
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TEST DE EVALUARE - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA A VII-A – PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL POSESIV
PROF. INDRIEȘ EMANUELA
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA
Se acordă 10 puncte din oficiu
A. ITEMI OBIECTIVI
1.Itemi cu alegere duală

6 p.

Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, încercuiește litera A. Dacă tu crezi că este falsă, încercuiește litera F.

1.

A

F - Adjectivul pronominal posesiv se acordă în gen, nr. și caz cu substantivul pe care îl determină

2.

A

F - Formele lui, ei, lor sunt pronume posesive.

3.

A

F - Adjectivul pronominal posesiv stă întotdeauna în cazul G

2.Itemi de tip pereche

8 p.

Scrie în spațiul punctat din stânga litera corespunzătoare persoanei, nr. obiectului posedat și nr. posesorului:
.....1. al meu

a. pron. posesiv, pers.II, un obiect posedat, mai mulți posesori

.....2. a ta

b. pron. posesiv, pers.I, un obiect posedat, mai mulți posesori

.....3. ai săi

c. pron. posesiv, pers.a III-a, mai multe obiecte posedate, un singur posesor

.....4. al vostru

d. pron. posesiv, pers.I, un obiect posedat, un singur posesor
e. pron. posesiv, pers.a II-a, un obiect posedat, un singur posesor

3.Itemi cu alegere multiplă
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Pronumele marcat are funcția sintactică și cazul:
1. Casa este a noastră.

2. Vina a fost a alor mei.

a. complement indirect, D

a.complement indirect, D

b. nume predicativ, G

b.nume predicativ, G

c. nume predicativ, N

c.nume predicativ, N

3. Părerea alor tăi contează.
a. atribut pron. genit., G

4. Îmi place cadoul de la ai mei.
a.atribut adjectival, Ac
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b. atribut pron. prep, Ac

b.atribut pron. prep., Ac

c. atribut aadjectival, N

c.complement indirect, Ac

Subliniază varianta corectă:

6p

Ai voștri/ ai voștrii
Dragi noștri frați/ dragii noștrii frați/ dragii noștri frați
Bunicul și bunica mea/ mei

B. ITEMI SEMIOBIECTIVI
1.Itemi de completare
Completează spațiile cu informațiile corecte: 6 p.
1.

Pronumele posesiv înlocuiește atât numele ________________ posedat, cât și numele _______________.

2.

Adjectivul pronominal posesiv are funcție sintactică de _____________________.

Precizează funcția și cazul pronumelor marcate:

12 p.
Funcția sintactică

Cazul

Am sosit acasă după ai mei.
Am plecat acasa înaintea alor mei.
Le-am vorbit alor tăi.
Menționează care este funcția sintactică, valoarea morfologică și cazul pronumelor posesive din exemplele:18 p.
Funcția sintactică

Valoarea morfologică

Ai tăi sunt acasă.
Părinții tăi sunt acasă.
Îmi place vocea ta.
Îmi place vocea alor tăi.
S-a așezat în fața alor tăi.
S-a așezat în fața ta.
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2.Itemi cu răspuns scurt

6 p.

Construiește câte o propoziție în care să existe:
-

complement direct exprimat prin pronume posesiv
_____________________________________________________________

-

atribut adjectival exprimat prin adjectiv pron. posesiv în cazul nominativ
_____________________________________________________________

C. ITEMI SUBIECTIVI
Eseu structurat

20 p.

Redactează o compunere de cel puțin 100 de cuvinte în care să-ți imaginezi o drumeție cu colegii în pădurea de lângă localitatea ta. În compunerea ta, trebuie:
-

să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor

-

să folosești cel puțin două pronume posesiv și două adjective pronominale posesive, marcându-le prin subliniere

-

să ai un conținut adecvat cerinței

Pentru conţinutul compunerii, vei primi 13 puncte. Pentru redactarea compunerii, vei primi 7 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea
trebuie să aibă minimum 100 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
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Fişă de lucru
Textul liric
Clasa a-VIII-a
Profesor Suciu Camelia
Şcoala Gimnazială Buneşti
Citeşte cu atenţie textul dat şi rezolvă cerinţele exerciţiilor:
,,Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii,
Al morţii rece spirit se strecură-n tăcere;
Un singur glas îngână cuvintele de miere,
Închise în tratajul străvechii evanghelii.
Cu-n muc în mâini moşneagul cu barba ca zăpada
Din cărţi cu file unse norodul îl învaţă
Că moartea e în luptă cu vecinica vieaţă
Că de trei zile învnge, cumplit muncindu-şi prada.
O muzică adâncă şi plină de blândeţe
Pătrunde tânguioasă puternicele bolţi;
‹‹Pieirea, Doamne Sfinte, căzu în orice colţ
Înveninând pe însuşi izvorul de vieţe
Nimica înainte-ţi e omul ca un fulg
Ş-acest nimic îţi cere o rază mângâioasă,
În plânsuri sunătoare de plânsete duioase
A noastre rugi Părinte, organelor se smulg››.
Apoi din nou tăcere, cutremur şi sfială
Şi negrul întuneric se sperie de şoapte...
Douăsprezece pasuri răsună....miez de noapte...
Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală.”
(fragment din poezia Învierea de Mihai Eminescu)
# trataj=1 (reg) fiecare dintre cele două coperţi ale unei cărţi, scoarţă; 2. Carte scrisă de mână care se folosea ca abecedar;

1.

Indică sinonime contextuale pentru cuvintele subliniate în textul dat.

2.

Identifică în text două cuvinte care sunt scrise diferit faţă de modul în care sunt folosite în actualitatate. Rescrie corect
cuvintele identificate aşa cum le folosim acum în comunicare.

3.

Identifică, în textul citat, patru cuvinte care conţin diftong şi două cuvinte care conţin hiat.
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4.

Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii. Dacă valoarea de adevăr este Fals corectează afirmaţiile astfel
încât acestea să fie adevărate.
➢

În construcţia ,,al morţii rece spirit”se regăseşte o personificare...........................

➢

Rima poeziei este rimă împerecheată.................................................................

➢

Măsura versurilor este de 10 silabe........................................................................

➢

Ritmul poeziei este ritm iambic.............................................................................

5.

Identifică în textul dat o marcă lexico-gramaticală a prezenţei eului liric.

6.

Motivează, prin 3 argumente, folosirea cratimei în structura: ,,se strecură-n tăcere”

7.

Stabileşte valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor scrise îngroşat în textul citat.

8.

Redactează un text de minimum 6 rânduri şi maximum 8 rânduri în care să comentezi versurile „O muzică adâncă şi
plină de blândeţe/Pătrunde tânguioasă puternicele bolţi; ”

9.

Redactează o compunere de minimum 15 rânduri în care să demonstrezi apartenenţa textului dat la categoria textelor
lirice.

În compunerea ta trebuie să:
-numeşti trei trăsături specifice textului liric;
-argumentezi prezenţa a două dintre ele în textul citat;
-să respecţi normele ortografice şi ortoepice;
-să te încadrezi în limita de rânduri cerută;
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Fișa de evaluare sumativă- Grupa mare
Educație pentru societate
Babineti Violeta
Grădinița cu PP nr.8 Sighetu Marmației –Maramureș

1.Privește imaginile, apoi alcătuieşte câte o propoziţie pentru fiecare. Scrie propoziţiile în casete.

2.Priveşte imaginile, apoi colorează imaginea unde este vorba despre o faptă bună.
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3.Creează un desen prin care să demonstrezi că realizezi o faptă bună.
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FIŞĂ DE LUCRU
„Moara cu noroc”, Ioan Slavici
Prof. Marina Curculescu
Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești
Grupa 1:
Se dă textul:
„ - Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăţia, ci liniştea colibei tale te face fericit. Dar voi să
faceţi după cum vă trage inima, şi Dumnezeu să vă ajute şi să vă acopere cu aripa bunătăţilor sale […].
-Vorbă scurtă, răspunse Ghiţă, să rămânem aici, să cârpesc cizmele oamenilor, care umblă toată săptămâna în opinci ori
desculţi, iară dacă duminica e noroi, duc cizmele în mână până la biserică, şi să ne punem pe prispa casei la soare, privind eu la
Ana, Ana la mine, amândoi la copilaş, iară dumneata la tustrei. Iacă liniştea colibei”.
Răspundeţi la următoarele întrebări, formulate pe baza fragmentului dat:
1.

Care este meseria lui Ghiţă?

2.

Care este sensul cuvântului „sărăcie” şi al structurii „liniştea colibei” în accepţia soacrei şi a lui Ghiţă?

3.

Din ce cauză este nemulţumit Ghiţă de viaţa sa?

4.

Ce trăsături de caracter ale lui Ghiţă, respectiv ale soacrei, se desprind din fragmentul dat?

FIŞĂ DE LUCRU
„Moara cu noroc”, Ioan Slavici
Grupa 2:
Se dă textul:
„...aceşti trei ani atârnau de Lică. Dacă se punea bine cu dânsul, putea să-i meargă de minune, căci oamenii ca Lică sunt darnici.
E vorba numai ce va fi cerând Lică pentru ceea ce dă.
Ghiţă întâia oară în viaţa lui ar fi voit să n-aibă nevastă şi copii, pentru ca să poată zice: „Prea puţin îmi pasă!”. Se
gândea la câştigul pe care l-ar putea face în tovărăşie cu Lică, vedea banii grămadă înaintea sa şi i se împăinjeneau parcă ochii:
de dragul acestui câştig ar fi fost gata să-şi pună pe un an, doi capul în primejdie...Avea însă nevastă şi copii şi nu putea să facă
ce-i plăcea”.
Răspundeţi la următoarele întrebări, formulate pe baza fragmentului dat:
1.

Explică sensul expresiei „a-şi pune capul în primejdie”.

2.

Transcrie un fragment care evidenţiază atracţia puternică a lui Ghiţă faţă de bani.

3.

Care sunt gândurile lui Ghiţă referitoare la familia sa?

4.

Care este concluzia meditaţiei lui Ghiţă?
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FIŞĂ DE LUCRU
„Moara cu noroc”, Ioan Slavici
Grupa 3:
Se dă textul:
„Dacă Lică ar fi fost alt om, el n-ar fi stătut aşa, cu privirea pierdută în vânt, ci s-ar fi bucurat de vederea femeii frumoase, carel privea oarecum pierdută şi speriată de bărbăţia înfăţişării lui.
-Ungurul a murit? întrebă el când văzu pe Ghiţă.
-Da!
-Şi tu ai venit în locul lui?
-Da!
-De la Sfântul Gheorghe?
-Da, răspunse Ghiţă, aruncând o privire furişată asupra femeilor, ca să vadă dacă ele nu cumva se turbură.
-E Ghiţă, ginere-meu – grăi bătrâna – şi, mulţumită lui Dumnezeu, ne merge bine de când suntem aici.
Lică îşi apucă zâmbind mustaţa între buze.
-Aici – zise el – aici le merge bine la toţi oamenii cu minte. N-ai decât să te pui bine cu toată lumea”.
Răspundeţi la următoarele întrebări, formulate pe baza fragmentului dat:
1. Care sunt raporturile care se stabilesc între Ghiţă şi Lică încă de la prima lor întâlnire?
2. Ce trăsături ale lui Lică reies din fragmentul dat?
3. Comentaţi dialogul dintre Ghiţă şi Lică.
4. Care este semnificaţia ultimei replici a lui Lică?
FIŞĂ DE LUCRU
„Moara cu noroc”, Ioan Slavici
Grupa 4:
Se dă textul:
„Când [Pintea] ajunse la murgul lui Lică, calul îi sări speriat în lături.
-Un cal?! Murgul lui Lică! strigă el sărind din scări. Sfinte Doamne, încotro s-a dus? Îmi scapă, iar îmi scapă! La deal n-a
putut să meargă, fiindcă l-aş fi văzut.
[…] Lică se văzu trecând prin zarea focului pe care îl pusese la Moara cu noroc, pentru ca să arunce vina păcatului său
asupra lui Dumnezeu, făcând lumea să creadă că a trăsnit.
[…] El se îndreptă, încât părea îndoit aşa de înalt ca mai nainte, privi împregiurul său, îşi ţinti ochii la un stejar uscat ce
stetea la depărtare de vreo cincizeci de paşi, scrâşni din dinţi, apoi îşi încordă puterile şi se repezi înainte.
Pintea îl găsi cu capul sfărâmat la tulpina stejarului şi rămase neclintit şi cuprins de fior în loc.
-A scăpat! zise el într-un târziu. Dar asta nu are s-o afle nimeni în lume”.
Răspundeţi la următoarele întrebări, formulate pe baza fragmentului dat:
1.Care este starea sufletească a lui Pintea în fragmentul dat?
2.Explică gesturile lui Lică dinaintea sinuciderii.
3.De ce se sinucide Lică?
4.Comentaţi cuvintele lui Pintea din finalul fragmentului.
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Să ne jucăm cu Zâna Iarna
Prof. Invățământ preșcolar Sala Ioana
Gpp.nr 52 Oradea, Bihor
1.

1

6

Zâna Iarna vrea să se joace cu voi si vă invită să alegeti din imaginile de mai jos cea in care apare anotimpul ei. Câti copii sunt in imaginea de iarnă?

5

3

4

2.

Ajut-o pe Zâna Iarna să despartă in silabe cuvintele din imagini. Trasează sub fiecare imagine, tot atâtea liniuțe câte silabe sunt si in pătrățel scrie cifra
corespunzătoare.

3.

Copiii din fiecare imagine au cerut zânei să le facă bulgări de zăpada. Ea le-a făcut dar nu stie cum să-i impartă. Trasează o linie de la fiecare imagine cu copii la
numărul corespunzător de bulgări astfel incat fiecare copil să aibă câte unul.

4.
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5. Un copil a intrebat-o pe Zâna Iarna dacă stie să numere de la 0 la 6 crescător și descrescător .O ajuti te rog? Folosind numerele de pe tastatură , completează
căsuțele tinând cont de săgeti.

0
6
6.

Găsește numerele care ii are ca vecini :

7. Numește imaginile. Caută impreună cu Zâna Iarna cuvinte care se pronunță la fel dar au ințeles diferit și trasează o linie intre ele.

2

1

4

3

Sare
e
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8. Caută cuvintele cu sens opus
9.

8.Zana Iarna a compus propoziții după imaginile următoare. Câte cuvinete are fiecare propozitie? Crează si tu propozitii pornind de la aceste
imagini.

COPIII SE JOACĂ IN ZÂPADĂ.

________________________ .

AFARĂ NINGE !

_______________ !

COPIII SUNT FERICITI .
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Fișă de lucru
Grafuri neorientate Definiții. proprietăți
Informatică, clasa a XI-a, matematică-informatică

Profesor Constantin Natalia Ileana
Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”
Municipiul Câmpina
Notă Fișa de lucru poate fi utilizată la clasa a XI-a, dar și în pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat (ca
recapitulare), poate fi folosită în activitatea face-to-face, sincronă, asincronă sau mixtă.
Definiţie. Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de mulţimi (X, U), X fiind o mulţime finită şi nevidă de elemente
numite noduri sau vârfuri, iar U o mulţime de perechi neordonate (submulţimi cu două elemente) din X, numite muchii.
Exemplu Graful G= (X, U) are:
mulțimea nodurilor X = {1,2,3,4,5,6,7,8},

1

8

mulțimea muchiilor U={ (1,2), (1,4), (2,3), (2,4), (2,5), (6,7)},
2

numărul de noduri |X|= 8,

7

numărul de muchii |U|=6,
3

muchiile se notează cu u (u1= ( 1,2) )
Dacă u1 şi u2 sunt două muchii care au o extremitate comună ele se vor numi adiacente.

6

Exemplu u1=(1,2) și u2 = (2,3) au nodul 2 comun

4

5

Muchia u=(x,y) este incidentă cu nodurile x și y
Exemplu muchia u1=(1,2) este incident cu nodurile 1 și 2
Observaţii
(x, y) = (y, x) (simetrie)
Exemplu muchia (1,2) este identică cu muchia (2,1)
Nu există (x, x)
Reprezentare: vf = cercuri, litere, cifre; muchii = linii drepte
𝑛(𝑛−1)

Numărul de grafuri neorientate cu n vârfuri este =2

2

= 2𝑚

Exemplu dacă n=3 atunci există 1 graf doar cu noduri izolate (𝐶03 ), 3 grafuri care au o singură muchie (𝐶13 ), 3 grafuri cu
câte 2 muchii (𝐶23 ) și 1 graf cu 3 muchii (𝐶33 ) => 𝐶03 + 𝐶13 + 𝐶23 + 𝐶33 = 23

 n + 1
Nr minim de muchii a.î. sa nu existe vf. izolate = 
(se desenează o
 2 

1

8

2
7

muchie între 2 noduri diferite)
Exemplu

3

Un graf neorientat cu n>=2 are cel puţin 2 vârfuri au acelaşi grad

6
5
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Definiţie. Gradul unui vârf x este numărul muchiilor incidente cu x.

1

8

Gradul vârfului x se notează cu d(x).
2

Exemplu d(1) = 2, d(2)= 4, d(3)=1 etc.

7

Un vârf care are gradul 0 se numeşte vârf izolat.
3

Exemplu d(8) = 0
Un vârf care are gradul 1 se numeşte vârf terminal.

6

Exemplu d(3) = 1, d(5) = 1, d(6)=1, d(7) = 1

4

5
n

Dacă un graf G=(X,U) are m muchii şi n vârfuri iar X={x 1,x2,..,xn}, atunci d(x1)+d(x2)+...+d(xn)=2*m.
Exemplu

 d (x ) = 2 • m
i =1

i

∑𝑛𝑖=1 𝑑(𝑥𝑖 ) = 2*6= 12 (= 2+4+1+2+1+1+1+0)

d(x)<=n-1
Exemplu pentru n=8 numărul maxim de muchii care au ca extremitate este 7 (se leagă cu celelalte 7 noduri din graf)
În orice graf G există un număr par de vârfuri de grad impar.

∑𝑛𝑖=1 𝑑(𝑥𝑖 ) = ∑𝑛𝑖=1 𝑑_𝑝𝑎𝑟(𝑥𝑖 ) + ∑𝑛𝑖=1 𝑑_𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟(𝑥𝑖 ) = 2 ∗ 𝑘 + 𝑥 = 2 ∗ 𝑚 => x=2*m-2*k = 2*(m-k) =>
suma gradelor nodurilor cu grad impar este un număr par => fiind toate numere impare și suma lor un număr par, atunci
trebuie să fie un număr par de astfel de numere (de noduri de grad impar)
Șir grafic = şir S cu n nr întregi pozitive (d1, d2, ..., dn) care pot reprezenta gradele vârfurilor.
Exemplu S= ( 2, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 0)
Definiţie Fie G=(X, U) un graf neorientat, X={x 1, x2, ..., x2}. Se numeşte lanţ în G succesiunea de vârfuri L={xi1, xi2,..., xik}
cu proprietatea că orice două noduri consecutive din L sunt adiacente, adică [xi1, xi2], [xi2, xi3],..., [xik-1, xik]  U.
Exemplu L= (2,1,4,2,5)
xi1 si xik se numesc extremitățile lanțului
Exemplu extremitățile lanțului anterior: 2 (extremitate inițială) și 5(extremitate finală)
Lungimea lanțului = numărul de muchii (numărul de noduri -1)
Exemplu lungimea lanțului L= (2,1,4,2,5) este 4
Lanţ elementar = vârfurile xi1, xi2,..., xik sunt diferite două câte două. În caz contrar, lanţul este neelementar.
Exemplu L= (3,2,1,4) – lanț elementar, L= (2,1,4,2,5) – lanț neelementar
Lanţ simplu = lanţul care conţine numai muchii distincte
Exemplu L= (2,1,4,2,5), L= (3,2,1,4)
Lanţ compus = lanţul care nu este format numai din muchii distincte
Exemplu L= (1,2,4,1,2,5)
Observaţie
Lanțul elementar este și simplu.
Definiţii
Se numeşte ciclu în G un lanţ L pentru care xi1=xik.
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Exemplu C = (1,2,4,1)
Se numește ciclu elementar un ciclu care are proprietatea că oricare două vârfuri ale sale, cu excepţia primului şi
ultimului, sunt diferite două câte două. În caz contrar, ciclul este neelementar.
Exemplu C = (1,2,4,1)
Lungimea ciclului = numărul de muchii
Exemplu Lungimea ciclului C = (1,2,4,1) este 3
Definiţie. Un graf parţial al grafului G=(X,U) este un graf G1=(X,V) astfel încât VU, adică G1 are aceeaşi mulţime de
vârfuri ca G, iar mulţimea de muchii V este chiar U sau o submulţime a acesteia. (se elimină muchii).
Exemplu Fie G=(X,U), |X|=8, |U|=6, U={ (1,2), (1,4), (2,3), (2,4), (2,5), (6,7)}
și graful parțial alăturat G1 = (X,V), |X|=8, |U|=4, U={(1,2), (2,3), (2,4), (6,7)}

1

8

1

8

2
7

2
7

3
3
6
6

4

5
4

5

Observaţie
Numărul de gafuri parțiale ale unui graf cu m muchii (arce) este 2m.
Definiţie. Un subgraf al unui graf G=(X,U) este un graf H=(Y,V) astfel încât Y X iar V conţine toate muchiile din U care au
ambele extremităţi în Y. Vom spune că subgraful H este indus sau generat de mulţimea de vârfuri Y. (se elimină noduri și
muchiile incidente)
Exemplu Fie G=(X,U), |X|=8, |U|=6, U={ (1,2), (1,4), (2,3), (2,4), (2,5), (6,7)}
și graful parțial H=(Y,V), |Y|=4, Y={1,2,3,4}, |V|=4, v={ (1,2), (1,4), (2,3), (2,4)} (au fost eliminate nodurile 5,6,7,8 și
muchiile incidente cu acestea)

1

1

8

2

2
7

3

3
6
5

4

4

Observaţie
Numărul de subgrafuri ale unui graf cu n noduri este 2n-1
Definiţii

1

2

Graf regulat = graf neorientat în care toate nodurile au acelaşi grad.
Exemplu G=(X,U), |X| = 4, |U|=4, U={ (1,2), (1,4),(2,3), (3,4)}, fiecare nod are gradul 2
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EVALUARE INIŢIALĂ
Matematică şi explorarea mediului
Clasa I A , prof. înv. primar, BALINT LAURA
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad
1. Încercuieşte cifra care se potriveşte.

4 5 6

1 2 3

8 9 10

3 4 5

0 1 2

5 6 7

2.Completează cu atâtea elemente câte îţi indică cifra

5

8

0

9

3. Colorează perele pe care sunt scrise numere mai mari decât 5.

7

3

9

5

4

6

4. Colorează caseta în care este scris numărul mai mic.

4

9

20

31

21

16

5. Scrie „vecinii” numerelor.

11

9

7

23

6.Colorează căsuţele ce conţin numere pare.

6

19
25

1

16
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7. Calculează cu ajutorul socotitorii.

6+2=

9 -5=

7 +5=

7-3=

10 + 3 =

8 +3=

2+5=

6-4=

11 - 2 =

8.8Numerotează
– 3 = părțile componente ale plantei: 1 - rădăcină, 2 – tulpină, 3 – frunze, 4 – floare, 5 – fruct .

9. Colorează triInghiurile cu roșu, cercurile cu albastru, pătratele cu galben și dreptunghiurile cu portocaliu.

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Anul școlar 2020-2021
Disciplina: Matematică si explorarea mediului
Competențe specifice
1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor naturale în concentrul 0 – 31
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 – 31
1.3 Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 31
2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene,
reproduceri de artă, reprezentări schematice)
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularităti
1.4 Efectuarea de adunări si scăderi în concentrul 0 – 31 prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente
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Competenţa
1.1

Itemul
Raporează corect numărul la
cantitate

Foarte bine
Raporează corect
numărul la cantitate la
toate situațiile

Bine
Raporează numărul la
cantitate la 2 situații

Suficient
Raportează numărul la
cantitate la 1 situație

1.1

Completează mulțimea cu
numărul de elemente
corespunzătoare cifrei

1.2

Recunoaşte numerele cuprinse
între 5 şi 10

1.2

Compară numerele colorând
caseta în care este scris
numărul mai mic

1.2

Scrie succesorul și
predecesorul unui număr

1.1

Identifică numerele pare

Completează mulțimea
cu numărul de elemente
corespunzătoare cifrei
4-5 situaţii
Recunoaşte numerele
cuprinse între 5 şi 10 - 4
situaţii
Compară numerele
colorând caseta în care
este scris numărul mai
mic 5 situaţii
Scrie succesorul și
predecesorul unui
număr 8-10 situaţii
Identifică numerele
pare 8 situaţii

Completează mulțimea
cu numărul de elemente
corespunzătoare cifrei
2-3 situaţii
Recunoaşte numerele
cuprinse între 5 şi 10 ,
2-3 situaţii
Compară numerele
colorând caseta în care
este scris numărul mai
mic 3-4 situaţii
Scrie succesorul și
predecesorul unui
număr 5-7 situaţii
Identifică numerele
pare 5-7 situaţii

Completează mulțimea
cu numărul de elemente
corespunzătoare cifrei 1
situaţie
Recunoaşte numerele
cuprinse între 5 şi 10, 1
situaţie
Compară numerele
colorând caseta în care
este scris numărul mai
mic 2 situaţii
Scrie succesorul și
predecesorul unui
număr 1 -3 situaţii
Identifică numerele pare
1-3 situaţii

1.4

Efectuează adunări și scăderi

Efectuează adunări si
scăderi 8 -9 situaţii

Efectuează adunări si
scăderi 0 – 31
5-7 situaţii

Efectuează adunări si
scăderi
1-3 situaţii

3.1

Identifică părtile componente
ale unei plante

Identifică părtile
componente ale unei
plante 5 situaţii

Identifică părtile
componente ale unei
plante 3-4 situaţii

Identifică părtile
componente ale unei
plante 2 situaţii

2.2

Recunoaște figurile geometrice
și colorează corespunzător

Recunoaște figurile
geometrice și colorează
corespunzător 8 -9
situaţii

Recunoaște figurile
geometrice și colorează
corespunzător 5-7
situaţii

Recunoaște figurile
geometrice și colorează
corespunzător 1-3
situaţii

BAREME DE APRECIERE
Număr de itemi și nivelul rezolvării

Calificativ

Rezolvă integral și corect 7-9 itemi

FB

Rezolvă integral și corect 6 itemi, parțial 1 item, incorect 1 item

B

Rezolvă integral și corect 4 itemi, parțial 2 itemi, incorect 2 itemi

S

Rezolvă integral și corect 1 itemi, , parțial 4 itemi, incorect 3 itemi

I
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Matricea de specificații
Conţinuturi / Obiective
Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
Compararea numerelor în concentrul 0 –100
Adunarea şi scăderea numerelor naturale
Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind
poziţionarea pe axa numerelor, estimări
Planta-etape de dezvoltare
Figuri geometrice- recunoaștere

Cunoaştere
x
x
x
x

Înţelegere

x
x

x

Analiză

Aplicare
x
x
x
x

x
x

x

Realizarea competențelor
Numărul elevilor care au realizat competențele
Calificativul

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

FB
B
S
I

Interpretarea rezultatelor
1.Număr elevi înscriși2.Număr elevi evaluați Număr de copii
inscriși

Număr de copii care
au obţinut Suficient
(S)

Număr de copii care
au obţinut Bine (B)
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Număr de copii care au
obţinut Foarte bine (FB)

Nu s-au prezentat în
perioada evaluării
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2020-2021
Disciplina - Limba engleză Clasa a V-a, L1
Tabus Elena Monica
Scoala Gimnaziala „Ludovic Cosma” Galati
Numele şi prenumele elevului:
Data susţinerii testului:
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se
acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I_________________________________________________________60 de puncte
1. Put the verbs in brackets to Present Continuous (10x2p =20p)
1. Father __________________ (read) the newspaper now.
2. She ___________________________ (cook) in the kitchen at the moment.
3. Look! It ________________________ (snow).
4. My sister ________________________ (watch) TV.
5. The children _______________________ (not/ play) football now.
6. He _________________________ (sleep) at the moment.
7. Listen! Mother _____________________ (play) the piano.
8. Ann _______________________ (do) her homework.
9. I ________________________ (go) to church.
10. The girls_____________________ (swim) in the sea now.

2. Complete the text with the verbs TO BE or TO HAVE (20x1p =20p)
Hello! My name _________ James. I _________ a boy and I ___________ two brothers. I ___________ tall and slim. I
__________ black hair and blue eyes. I_________ very funny. My mother__________ a doctor and my father _________ a
pilot. My mother___________ blue eyes, just like me. She _________ very pretty. My father__________ tall and he
___________ short hair and green eyes. They_________ the best parents in the world. I
a cat and a dog. My dog
very big and my cat
very little. My best friend _________Tim. He
a bike and we always play together after
school. I
a bike too. My bike
blue.
3. Complete the sentences with the missing words (5x2p=10p)
John has a
of milk.
I am drinking a
of water.
This is a
of coffee.
Mark and Tim are buying a
of juice.
I have a
of beans.
4. Write the correct plural form of the words (10x1p=10p)
a. bus - ____________
b. child - ____________
c. fish - __________
d. table - _____________

e. book-__________
f. chair-___________
g. boy-_____________
h. house-___________

i. man-____
j. baby-____

PARTEA II_______________________________________________________30 de puncte
Describe your best friend (age, appearance, likes/dislikes)
My best friend is…….
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TEST DE EVALUARE INITIALĂ
Anul scolar 2020-2021
Limba engleză Clasa a V- a L1
Scoala Gimnaziala “Ludovic Cosma”
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
- Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor.
- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat
pentru test la 10.
PARTEA I (60 de puncte)
1. 10 x 2p=20 points
1) is reading; 2) is cooking; 3) is snowing; 4) is watching; 5) are not playing; 6) is sleeping; 7) is playing; 8) is doing; 9) am
going; 10) are swimming
2. 20 x 1p= 20 points
1) is; 2) am; 3) have; 4) am; 5) have; 6) am; 7) is; 8) is; 9) has; 10) is; 11) is; 12) has; 13) are; 14) have; 15) is; 16) is; 17) is;
18) has; 19) have; 20) is;
3. 5 x 2 p= 10 points
a) carton; b) glass; c) cup; d) bottle e) kilo/packet.
4. 10 x 1p=10 points
a. buses; b. children; c. fish; d. tables; e. books; f. chairs; g. boys; h. houses; i. men;
j. babies.
PARTEA a II-a (30 de puncte)
4 points for appropriately beginning and ending the description
- my best friend is….
6 points for correct grammar structures and connectors
5 points for the use of appropriate vocabulary
10 points for covering the aspects demanded by the task
3 points for a balanced structure
2 points for the general impression

Matrice de specificatii
Competente
corespunzătoare
nivelurilor
taxonomice
Teme/
Conţinuturi/
Concepte-cheie/
Unităţi tematice
Present Tense Continuous
To Be and To Have-present tense
Uncountable nouns
Plural of Nouns
Describe your best friend
TOTAL

C1:
să completeze mesaje
lacunare

C2:
să se prezinte şi să prezinte pe
cineva- să identifice elemente
din universal familiar

C3:
Să relateze activităţi la
prezent

Partea I: ex. 1 20p
Partea I: ex. 2 20p
Partea 1: ex.3 10p
Partea 1: ex.4 10p
Partea a II-a 30p
30p

40p
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Testul iniţial (predictiv) are în vedere verificarea nivelului de pregatire al elevilor (se anexeaza o copie a acestui test).
Prin acest test s-au verificat concepte operationale precum: Present Continuous, TO BE, TO HAVE, substantivul.
Au fost totodata verificate cunostintele gramaticale ale elevilor prin cererea elevilor, la anumite puncte, de a alege
formele corecte ale verbelor în contexte diferite, prin indicarea elevilor de a pune verbe la timpul Present Continuous sau
Present Simple (to be+to have) sau de a alege forma potrivită a pluralului unui substantiv.
Testul a vizat de asemenea si capacitatea de exprimare liberă în scris a elevilor prin cerinţa de a redacta un text despre
cel mai bun prieten.
Obiective operaţionale
O1 - să ofere informaţii despre cel mai bun prieten, descrierea fizica si lururi care ii plac/nu ii plac;
O2 - să recunoască noţiunile/structurile gramaticale învăţate şi să le aplice corect;
O3 – să utilizeze corect timpurile verbale învăţate;
O4 – să formuleze corect pluralul substantivelor;
O5 - să redacteze un text (paragraph) pe o temă dată.
Rezultate obţinute:
NOTA
NR.ELEVI
CALIFICATIV
PROCENTE

1-4
8
INSUFICIENT
57,14%

5-6
2
SUFICIENT
14,29%

7-8
3
BINE
21,43%

9-10
1
FOARTE BINE
7,14%

 S-au observat lacune in folosirea timpurilor verbale, elevii nestiind cum sa le formeze si cand sa le foloseasca.
 S-a observat de asemenea ca unii elevii probleme la formularea enunţurilor/propozitiile în limba Engleza si la redactarea
unor paragrafe.
În ceea ce priveste limba cele mai multe dificultati sau greseli intampinate sunt:





Vocabular destul de redus la unii copii
Nerecunoasterea unor cuvinte/sintagme din limba Engleza
Imposibilitatea exprimării logice în limba engleză
Necunoasterea folosirii unor terminatii verbale esentiale in limba Engleza (de exemplu alcatuirea timpului verbal Present
Continuous -> TO BE + VERB + ING), sau folosirea verbelor TO BE or TO HAVE in contextual potrivit.
Astfel, in urma rezultatelor partial nemultumitoare, se vor lua următoarele măsuri:
➢
➢
➢
➢
➢

Reluarea şi consolidarea cunoştinţelor din anii anteriori;
Exerciţii de exersare orală şi scrisă pentru forma timpurilor verbale;
Fise de lucru pentru dezvoltarea/consolidarea competenţelor de exprimare în scris;
Utilizarea dictionarului pentru insuţirea de noi cuvinte şi exerciţii de vocabular.
Exerciţii de redactare de paragrafe scurte si de scrisori pe un plan dat.
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FÉLÉVI FELMÉRÉS
-MATEMATIKAIMRE JUDIT
Școala Gimnazială Liviu Rebreanu-structura
Grădinița P.P. Licurici, Tg. Mureș

Számold meg miből hány van és színezz ki annyi téglalapot a megfelelő oszlopban!
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ÉV ELEJI FELMÉRES
-MATEMATIKABari Hjnal Ibolya
Școala Gimnazială Liviu Rebreanu
Grădinița P.P. Licurici, Tg. Mureș
Rajzolj az utasításoknak megfelelően:
•

a ház jobb oldalára egy alacsony és egy magas fát

.

a ház fölé 1 napocskát, 2 felhőt és 3 madarat

•

a ház elé egy keskeny utat és rá egy széles átjárót

.

a ház bal oldalára 4 nagy virágot és 5 kicsi gombát
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SIMPOZION INTERNAȚIONAL
”ONLINE SCHOOL FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE”
SABIN RYBANNA ELENA
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura Humorului jud. Suceava

a.
1.
b.
2.
c.
3.
4.

WORDWALL
https://wordwall.net/ro/resource/2856785/tipuri-de-ap%c4%83
LearningApps.org
https://learningapps.org/display?v=pka30down21
Liveworksheets
https://www.liveworksheets.com/xa1676048vm
https://www.liveworksheets.com/kx1662818ve
TEST

I

Completați textul următor cu cuvintele care lipsesc:
Metalele prezintă …………….. metalic.
Singurul metal care la temperatură obișnuită se găsește în stare ……….. este ………
Metalele pot fi trase în fire subțiri, de aceea spunem că sunt …………………
Maleabilitatea este proprietatea de a fi trase în …………………..
Aliajele sunt …………… omogene de două sau mai multe ………………
Aliajele se obțin prin ………….. amestecului de ………… și ……………. conținutului acestora.
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Pentru a fi protejate împotriva coroziunii obiectele din metal se aoperă cu ……………, …………………….,, ……………………………, ……………….,
……………………….., ………………… .
Alegeți răspunsul corect:

II.

1.
a)

La temperatură obișnuită metalele se găsesc:

În stare de vapori

b) În stare solidă
c)

În stare gazoasă
2.

a)

Cablurile prin care trece curentul electric sunt făcute din:

Metal

b) Lemn
c)

Plastic
3.

a)

Dacă punem pe soba încinsă o lingură din metal aceasta:

Se răcește și ne îngheață mâna când o atingem

b) Se încălzește și ne putem frige dacă o atingem
c)

Rămâne așa cum este, adică nici nu se încălzește, nici nu se răcește.
4.

a)

Obiectele din cupru dacă nu se protejează împotriva umezelii:

se topesc

b) sunt atrase de magnet
c)

coclesc

Test
1.

Completează textul cu cuvintele care lipsesc:
Un aliaj este un amestec ……………………….. de două sau mai multe metale.
Aliajele se obțin prin ………………………….. amestecului de metale.
Fonta este un aliaj al fierului cu ……………………………..
Oțelul este un aliaj al fierului cu ……………………………….
Bronzul este un aliaj al cuprului cu …………………………
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Alama este un aliaj al cuprului cu ……………………………
Conținutul de aur din aliaje se exprimă prin ………………………..

2.

Stabilește valoarea de adevăr a propozițiilor:
Sub acțiunea mediului înconjurător metalele corodează.
Pentru a proteja metalele împotriva coroziunii acestea se acoperă cu hârtie.
Inoxul este un metal care nu ruginește.
Aliajele sunt amestecuri neomogene de două sau mai multe metale.

3.

Stabilește corespondența dintre obiecte și aliajul din care sunt confecționate:

bronz

alamă

oțel

fontă
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Nagycsoport-Matematika
Bari Hajnal
Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu,,
Tg.Mureș- structura Grădinița cu PP.,,Licurici,,
Csoportosítsd az azonos képeket, majd kösd a megfelelő számjegyhez!

1

2

3

4
598
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Fișă de lucru
Frumoasa adormită
prof. Istrate Isabella Maria
CSEI Sf Andrei
1.

Urmărește cu atenție materialul video:
https://www.youtube.com/watch?v=xPisSE-wnXQ

2.

Bifează varianta corectă:
a)

Personajele textului sunt:
-

împărăteasa, broasca, ursitoarele, prințesa, prințul

-

împărăteasa, pisica, ursitoarele, prințesa, prințul

-

împărăteasa, broasca, servitoarele, prințesa, prințul

b) Ursitoarea cea rea i-a hărăzit prințesei:

c)

-

să se înțepe într-un fus și să fie urâtă

-

să se urzice și să cânte frumos

-

se înțepe într-un fus și să moară tânără

Celelalte ursitoare au dezlegat blestemul hotărând ca atunci când prințesa se va înțepa să:
- devină broască
- doarmă mulți ani
- cânte o sută de ani

3.

Creează corespondența între imagine și text:

prințul și castelul

prințesa

ursitoarele

împărăteasa și broasca
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BUN VENIT, PRIMĂVARĂ!
fișă de lucru
Ciobotaru Adina
Grădinița cu program prelungit nr. 39, Galați, România

1 . Denumește florile care înfloresc în anotimpul primăvară. Încercuiește-o pe cea care vestește sosirea primăverii.

2 . Descrie imaginea şi spune ce anotimp reprezintă. Desenează elementele care lipsesc.
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GHIOCELUL – VESTITORUL PRIMĂVERII
Desenează ghiocei după modelul dat.
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„ARDEIUL GRAS”
-fișă de lucruColorează ardeiul gras.

Încercuiește ardeiul gras tăiat pe jumătate și taie codița acestuia cu o linie.

Lipește ardeiul gras roșu pe masă, ardeiul gras galben pe farfurie și ardeiul gras verde sub masă.
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Initial English test
Matei Lăcrămioara Aura
Școala Profesională Specială "Emil Gârleanu", Galați

1.

Read and write the numbers:

2. Look and match:

SCHOOLBAG
GLUE
NOTEBOOK
PENCIL
ERASER
SHARPENER

3. Read and color:

Yellow
Purple

Red

Orange
Blue

Pink
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BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
•

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

Subiectul I (5 x 6p = 30 points)
1.

Read and write the numbers:

2.

3

8

7

9

4

Subiectul II (6 x 5 p = 30 points)
2.

Look and match:

SCHOOLBAG
GLUE
NOTEBOOK
PENCIL
ERASER
SHARPENER

Subiectul III (6 x 5p = 30 points)
3. Read and color:

Red

Yellow
Purple

Blue

Orange
Pink

604

,, ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE “
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE ELEVILOR / PRESCOLARILOR

REZULTATE OBŢINUTE
Nr.

Numele elevului

I1

I2

I3

Rezultat final

crt.

(+ 10 puncte din
oficiu)

1.

A. O.

0

0

10

20 puncte

2.

B. G.

18

10

15

53 puncte

3.

C. M.

6

0

10

16 puncte

4.

D. G.

6

15

10

41 puncte

5.

D. M.

6

10

10

36 puncte

6.

M. S.

12

10

15

47 puncte

7.

M. V.

24

20

30

84 puncte

8.

P. M.

12

10

20

52 puncte

9.

S. M.

0

0

10

20 puncte

În ceea ce privește limba cele mai multe greșeli sau dificultăți întâmpinate sunt:
•
•
•

Însușirea incorectă a denumirilor numerelor în limba engleză;
Incapacitatea de a asocia obiecte cu denumirea lor;
Însușirea incorectă a denumirii culorilor în limba engleză.

Măsuri remediale:
•

Reluarea și consolidarea cunoștințelor din anii anteriori;

•

Reducerea dificultății itemilor predați;

•

Intensificarea lucrului individual și pe echipe;

•

Exerciții de comunicare orală și în scris;

•

Introducerea de teme suplimentare diferențiate pe competențe și capacități individual
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TEST SECVENŢIAL
ELISABETA
COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ”
PIATRA-NEAMŢ

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa la care se aplică testul: a VI- a
Unitatea de învăţare: Europa – identitate geografică
Lecţia evaluată: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Competenţe urmărite la aplicarea testului:
C1 1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice utilizând termeni specifici
C2 2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice
C3 2.2. Ordonarea spaţială şi cronologică a elementelor şi fenomenelor după criterii date
C4 2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice în contexte diferite
C5 3.4. Descrierea patrimoniului european utilizând diverse surse
Competenţe de evaluat:
CE1- să identifice anumite unităţi de relief, fluvii, oraşe şi mări pe harta mută a Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord
CE2- să precizeze anumite informaţii generale privind cadrul geografic al Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
CE3 - să enumere trei resurse de subsol şi două obiective turistice
CE4 – să explice debitele bogate ale râurilor şi existenţa lacurilor glaciare

Nume şi prenume elev:
Clasa:
Test secvenţial- Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
• Timp de lucru: 50 minute
• Se acordă 10 puncte din oficiu
I. Aveţi harta de mai jos :

30 puncte
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1. Precizați denumirile unităților de relief marcate pe hartă cu
cifrele:
1. ...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................
2. Cum se numesc fluviile ,marcate pe hartă cu cifrele :
4 …………………………………...
5 ……………………………….…..
6 ………………………….………..
3. Scrieţi numele oraşelor ,marcate pe hartă cu literele :
A. ………………………………………
B. ………………………………………
C. …………………………………..……
4. Localizaţi, pe hartă, Marea Nordului, Marea Irlandei şi Marea
Mânecii.
II. Completaţi spaţiile libere : 20 puncte
1.

Între

Regatul

Unit

și

strâmtoarea…………………………………………………
2. Cele patru regiuni care formează Regatul Unit sunt: …………………………………………..
3. Cel mai înalt vârf din Munții Scoției este………………………………………………………
4. Regatul Unit are un climat............................................................................................................
5. După vârstă, munţii din Regatul Unit sunt....................................................................................
III. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect :

15 puncte

1. Între Regatul Unit şi Franţa se află :
a) Munţii Alpi

b) Eurotunelul

c) Marea Mediterană

d) Marea Nordului

2 Regatul Unit este o mare producătoare de :
a) petrol

b) minereu de fier

c) tutun

d) bumbac

3. Vegetaţia specifică Regatului Unit este de:
a) stepă

b) pădure de foioase

c) tundră

d) taiga

IV. Enumeraţi:

15 puncte

1. trei resurse de subsol:.............................., ................................................................
2. două obiective turistice din Regatul Unit:
-............................................................................................................................. ........
-....................................................................................................................... ...............
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V. Explicaţi:

10 puncte

• debitele bogate ale râurilor din Regatul Unit;
• existenţa lacurilor glaciare în Regatul Unit.
Test secvenţial- Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Barem de evaluare
Subiectul I: 30 puncte
1. Câte 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1- Munţii Grampiani; 2- Munţii Penini;
3- Bazinul Londrei

7,5 puncte

2. Câte 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 4- Trent; 5- Tamisa; 6- Severn

7,5 puncte

3. Câte 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect: A- Londra; B- Belfast; C- Birmingham
7,5 puncte
4. Câte 2,5 puncte pentru fiecare element corect localizat

7,5 puncte

Subiectul al II-lea: 20 puncte
Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect precizat: 1- Calais/Mânecii(4p); 2- Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda
de Nord(4p); 3- Vârful Ben Nevis(4p); 4- temperat oceanic(4p);
5- munţi vechi(4p).

Subiectul al III-lea: 15 puncte
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1-b(5p); 2-a(5p); 3-b(5p)

Subiectul al IV-lea: 15 puncte
1. Se acordă câte 3 puncte pentru oricare 3 resurse corect precizate: 3×3 puncte
2. Se acordă câte 3 puncte pentru oricare 2 obiective turistice corect precizate: 2×3 puncte

Subiectul al IV-lea: 10 puncte
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare argument corect: 2×5 puncte

Total SI+SII+SIII+SIV+SV=90 puncte

Oficiu 10 puncte

Total: 90 puncte+10 puncte=100 puncte
Bibliografie:
1. Manual geografie clasa a VI-a - Editura Didactică şi Pedagogică
2. Manual geografie clasa a VI-a – Editura Corint
3. Elemente din didactica geografiei.- Dulamă Maria Eliza, Editura Clusium, Cluj Napoca
4. Internet
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina - Limba franceză
Clasa a V - a/ L1
Ciubotaru Biatris
Claudia Școala Gimnazială Gheorghe Bantaș, Itești, jud. Bacău

Temps: 50 min.
10 points cadeau

Lis attentivement le texte ci-dessous :
Victor est un garçon de taille moyenne, mince, brun, aux yeux bleus. Il a les cheveux courts et frisés. Il porte des lunettes.
C’est une personne intelligente qui aime faire du sport et jouer aux jeux vidéo.
Julie est une fille maigre et belle. Elle a des cheveux longs et blonds et les yeux marron. Elle a un nez droit et un visage
rond. Julie aime les maths et la lecture.

I. Vrai (V) ou Faux (F):

4p x 5=20p

a.

Victor est grand. (

)

b.

Victor est blond. (

)

c.

Il a les yeux bleus. (

d.

Julie est grosse. (

e.

Elle aime faire du sport. (

)
)
)

II. Relie les phrases suivantes des deux colonnes selon le sens.

1. Marie est une fille

a. un garçon gentil.

2. Hugo est

b. courageuse.

3. Antoine aime le sport.

c. Elle ne parle trop.

4. Sophie est timide.

d. Il joue au football.

5. Denise aime la musique.

e. Elle adore le rock.

III. Mets le dialogue en ordre :

1.

4p x 5=20p

4p x 5=20p

- Bonjour. Je m’appelle Antoine. Et toi?

___ - Tu as quel âge ?
___ - Je m’appelle Carmen.
___ - J’ai dix ans. Et toi ?
___ - Au revoir, Antoine.
___ - J’ai onze ans. À bientôt, Carmen.
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Présente ton meilleur ami(e) (4-5 phrases)

30p

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

●

Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.

●

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

●

Se acordă 10 puncte din oficiu.

●

Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru test la 10.

I. Vrai (V) ou Faux (F):

a. Faux

b. Faux

4p x 5=20p

c. Vrai

d. Faux

e. Faux

II. Relie les phrases suivantes des deux colonnes selon le sens.
1. – b ; 2 – a ;

3–d;

4–c;

4p x 5=20p

5–e

III. Mets le dialogue en ordre:

4p x 5=20p

1, 3, 2, 4, 6, 5.

IV. Présente ton meilleur ami(e) (4-5 phrases)

30p

Respect de la consigne / 3p
Capacité de décrire une personne - 5p
Cohérence/ logique/ cohésion/ mise en page - 2p
Compétence linguistique/morphosyntaxique - 10p
Lexique/orthographe-10p
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FELADATLAP
A HÁROM PILLANGÓ
Takács Mária – Terézia
“Szentjánosbogár” Napköziotthon
Marosvásárhely
•

Húzz a rajzok alá annyi vonalat, ahány szótagot számolsz!

•

Karikázd be azokat a képeket, amelyek nem a meséből vannak!

•

Alkoss mondatokat a következő szavakkal: liliom, sárga, eső, felhő , napsugár.
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Test de evaluare – Unitatea “Prietenia”
Matematică si explorarea mediului
(Numerele 0 – 7. Animale domestice si sălbatice)
Prof. Bindea Rodovica
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, Bistriţa-Năsăud

1.

Formează multimi de animale. Scrie numărul de elemente ale fiecărei mulţimi.

2.

Colorează numai cifrele scrise corect.

3.

Numără cu atenţie, scrie numerele, apoi descompune: (culorile obiectelor te ajută)
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4.

Scrie pe aripile albinutelor vecinii numerelor:

5.

Completează numerele care lipsesc.

1

5

6

1
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6.

Uneste fiecare animal cu mediul lui de viață. (animalele domestice cu linie albastră, cele sălbatice cu linie verde)

7.

Numerotează părţile componente ale animalelor 1 - cap, 2 - trunchi, 3 - membre sau trasează săgeţi între partea
componentă şi numărul indicat.
2

1

3

Cum te simti după test?
Colorează!
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Test Istorie-Clasa V
Prof. Bindea Ovidiu
Şcoala: Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu”-Maieru
Timp de lucru 40 de minute. Se acordă 10 p din oficiu

Subiectul I: Definiti urmatorii termeni: triumvirat, colonat, romanizare, libert.

20p

Subiectul II: Enumeraţi factorii romanizarii.

10p

Subiectul III: Citiţi textul următor:
“Cel care a încercat să pună capăt crizei a fost împăratul Diocleţian. În anul 395, împăratul Teodosios împarte Imperiul
celor doi fii ai săi. Deşi oficial Imperiul îşi păstra unitatea, în realitate s-a împărţit definitiv în două: Imperiul Roman de
Răsărit , cu capitala la Constantinopol şi Imperiul Roman de Apus, cu capitala la Ravenna.(...) Deşi grav afectat de
invazii, oraşul Roma a supravieţuit datorită autorităţii morale a Papei, care îşi avea aici reşedinţa.”
Raspundeti la următoarele întrebări:
a.

Precizează, pe baza textului numele împăratului care a împărţit Imperiul Roman .

5p

b.

Transcrieţi din text , informaţiile care arată motivul pentru care oraşul Roma a supravieţuit.

5p

c.

Care este forma de guvernare introdusă de împăratul Diocleţian

5p

d.

Numeşte un împărat roman care nu este precizat în text.

5p

e.

Precizează anul în care Imperiul Roman de Apus este desfiinţat.

5p

Subiectul IV: Realizaţi corespondenţa între informaţiile din coloana A cu cele din coloana B
A

20p
B

1. Cezar

a. 44 i.e.n

2. Traian

b. 331 e.n

3. Octavian

c. Dacia

4. Tribun

d.

Actium

5. Dominat

e.

Plebei

f.

Diocletian

Subiectul V:Prezentaţi cauzele decăderii Imperiului Roman:

15p
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FIŞĂ DE LUCRU
Prof. înv. primar Ştefan Felicia Gabriela
Şcoala Gimnazială Bircii, Scorniceşti, jud. Olt
Evul Mediu. Domnitori români renumiţi pentru contribuţia semnificativă la dezvoltarea culturală
1. Recunoaşte personalităţile istorice.

2. Stabilește valoarea de adevăr a propoziţiilor scriind A(adevărat) sau F (fals):
Matei Basarab a ctitorit 47 de biserici şi mănăstiri, atestate documentar.
Spătarul Nicolae Milescu a fost un diplomat român activ în Moldova şi în Rusia.
Domnia lui Constantin Brâncoveanu în Ţara Românească a fost una dintre cele mai lungi domnii.
Spătaru Nicolae Milescu a scris Descrierea Moldovei..
Scrierea Hronicul vechimei româno-moldo-transilvănenilor aparţine lui Dimitrie Cantemir.
Între Vasile Lupu şi Matei Basarab au fost multe confruntări.

3. Cine sunt eu?
a.) Domnul cărturar care a lăsat urmaşilor o serie de scrieri importante......................................................................................
b.) Ţarul Rusiei m-a trimis în China............................................................................................................ .................................
c.) Mi se spunea „ Cârnu”. .................................................................................................. .........................................................
d.) Am fost înmormântat la Mănăstirea Arnota............................................................................................................................
e.) În urma mea a rămas un stil arhitectural care îmi poartă numele. ..........................................................................................
f.) Am înfiinţat o şcoală şi o tipografie. .......................................................................................................................................
g.) Am realizat prima traducere integrală în limba română a Vechiului Testament.....................................................................
h.) Am fost urmaş al familiei basarabilor. ....................................................................................................................................
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i.) Sunt ctitorul bisericii Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi. ...................................................................................................................
4. Completează enunţurile folosind cuvintele din paranteză:
Matei Basarab a fost cel mai de seamă .............................................al neamului românesc. El a refăcut o seamă de
....................................................... Domnia lui a fost marcată de confruntări cu domnul.........................................................,
Vasile Lupu. În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, .....................................................................a cunoscut o lungă
perioadă de .............................................şi de înflorire .........................................Spătarul Nicolae Milescu a fost un autor de
literatură de.........................................şi de......................................., ............................................., .................. ...................... .
(cărturar, lăcaşuri de cult, istorie, pace, Moldovei, călătorie, ctitor bisericesc, traducător, culturală, Ţara Românească)
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Les Roumains se saignent pour Brancusi, l’enfant du pays
Ils devraient débourser six millions d’euros pour acquérir la sculpture, « La Sagesse de la terre »
CREȚU EMANUELA
COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC”, MOTRU, GORJ
LIMBA FRANCEZĂ
Niveau : B1 / Compréhension des écrits
On accorde 10 p d’office.
Six millions d’euros : c’est le montant que les 19,8 millions de Roumains devraient sortir de leurs poches pour acquérir La
Sagesse de la terre, chef‐d’œuvre du sculpteur français d’origine roumaine Constantin Brancusi, né en 1876. « Nous sommes
pauvres mais le sort de cette sculpture se joue maintenant ou jamais, a déclaré le premier ministre, Dacian Ciolos, vendredi
18 mars. Si l’Etat n’exerce pas son droit de préemption, nous perdrons cette sculpture à jamais et nous serons encore plus
pauvres. »
L’histoire de cette sculpture, qui représente une jeune fille assise, a été aussi mouvementée que celle de son auteur.
Constantin Brancusi a quitté la Roumanie en 1903. Direction : Paris. Moyen de transport : à pied. En 1907, le talentueux
sculpteur roumain est remarqué par Auguste Rodin qui lui propose d’être son apprenti. Refus. « Rien ne pousse à l’ombre des
grands arbres », lui répond Brancusi qui finit par avoir son propre atelier au 11, impasse Ronsin, dans le 15 e arrondissement.
Une sorte de réparation
C’est à Paris que l’artiste roumain va donner naissance à la sculpture moderne. En 1907, Brancusi sculpte La Sagesse de la
terre qu’il vend quatre ans plus tard à Gheorghe Romascu, un ami roumain amateur d’art. Mais en 1957, les autorités
communistes s’en emparent. Depuis la chute de la dictature roumaine en 1989, les héritiers du propriétaire ont intenté
plusieurs procès contre l’Etat et ont fini, en 2010, par obtenir que la fameuse sculpture leur soit restituée. Quatre ans plus
tard, ils finissent par la mettre en vente au prix de 20 millions d’euros, mais l’Etat roumain fait valoir son droit de
préemption. Les négociations avec la famille héritière ont abouti à un montant de 11 millions d’euros. Sur cette somme,
5 millions seront versés par les caisses publiques. Le reste, soit 6 millions d’euros, devrait être couvert par les contributions
bénévoles des Roumains.
Racheter la sculpture de Brancusi constituerait aussi pour les Roumains une sorte de réparation
L’affaire n’est pas simple dans un pays où le salaire moyen est de 380 euros par mois. « Si cette campagne réussit, cela
voudra dire que les Roumains veulent se libérer de leur indifférence et de leur impuissance », a déclaré le ministre de la
culture, Vlad Alexandrescu, le 18 mars.
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Racheter la sculpture de Brancusi constituerait aussi pour les Roumains une sorte de réparation. En 1940, l’artiste avait créé
en Roumanie un ensemble monumental composé de La Colonne de l’infini, La Porte du baiser et La Table du silence, trois
pièces majeures dans son œuvre. Dans les années 1950, les communistes avaient essayé de déraciner La Colonne de
l’infini mais les tracteurs de l’époque n’avaient pas été assez puissants. « L’Etat communiste a commis une injustice en
voyant dans Brancusi un artiste décadent, a affirmé Vlad Alexandrescu. C’est maintenant notre devoir de réparer cette
injustice. » Reste à savoir si les Roumains seront prêts à en payer le prix.

https://www.lefigaro.fr › culture
Répondez aux questions suivantes:(itemi de completare )
1.

Quelle est le nom de la sculpture pour laquelle les Roumains devraient débourser six millions d’euros pour
l’acquérir ? ( 10 p)

2.

Précisez la somme que les Roumains doivent payer pour acquérir la sculpture dont on parle dans l’article ?( 10p)

3.

Quel est le résultat des procès intentés par les héritiers du propriétaire contre la Roumanie ?( 10p )

4.

Quelles sont les pièces qui composent l’ensemble monumental créé par Constantin Brancusi en 1940 ?( 15p)

5.

Les caisses publiques verseront...........( 10 p)

6.

Commentez la phrase : C’est maintenant notre devoir de réparer cette injustice. !( 20p)-100 mots

7.

Comment vous semble cette initiative de l’état roumain „?(10p)-120 mots

8.

Donnez un autre titre à l’article ci-dessus. (5p)

9.

Barem de notare si evaluare

1.

La Sagesse de la terre ». 10 puncte

2.

Six millions d’euros – 10 p

3.

3. Ils ont gagné le procès, la sculpture leur a été restituée.- raspunsuri posibile -10 p

4.

La Colonne de l’infini, La Porte du baiser et La Table du silence, 3 piese- 15 p, 5 p pt fiecare piesă scrisă corect

5.

5 millions d’’euro -5 p

6/7/8- réponse libre
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EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL I
An şcolar 2020-2021
Clasa a VI-a
Prof. Dinu Claudia-Floriana
Școala Gimnazială Nr. 3, Doicești, Dâmbovița

Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Se zice că demult, tare demult, trăia într-o împărăţie un copil atât de frumos, încât şi Soarele spunea că, prin câte
ţări colindase el, nu văzuse un copil mai frumos. Când se făcu mare, copilul îşi făcu singur un fel de lăută, cu câteva strune,
pe care le ciupea cu unghia pentru a scoate diverse sunete. Ceilalţi copii, auzind sunetele lăutei sale, gri, gri, gri, îl
porecliseră Greier. Acum Greier îi uimea pe cei din jurul său nu numai cu frumuseţea, ci şi cu cântecele sale minunate, astfel
că toate fetele se îndrăgostiră de el.
Tot în acea vreme, Soarele avea o fată pe care o ţinea închisă în palatul său de cleştar. Într-o zi, privind pe
fereastră, fata îl zări pe tânărul Greier pe un câmp cu flori şi rămase înmărmurită când îl auzi cum cânta. Se îndrăgosti pe
loc de el şi din acea clipă nu mai dorea nimic altceva, decât să-l privească toată ziua pe fecior.De atunci, fata deveni mai
tristă şi începu să slăbească. Tatăl său, Soarele, intră la bănuieli şi începu să o urmărească pe furiş. Când văzu că fiica sa se
îndrăgostise de un pământean, se supără atât de tare, încât hotărî să-l pedepsească pe tânărul Greier, pentru ca fata să nu-l
mai vadă niciodată.
Astfel, într-una din zile, când Greier cânta pe malul unui râu, Soarele trimise spre el o rază şi-l prefăcu într-un
gândac negru, menit să trăiască printre frunze. Fata Soarelui, văzând de sus nenorocirea care se abătuse asupra iubitului
său, se aruncă pe fereastra palatului, sperând să-l poată salva pe Greier, însă, imediat ce ajunse pe pământ, tatăl său
descoperi fuga ei. De furie şi de tristeţe, el o prefăcu într-o furnică, pentru a trăi veşnic alături de iubitul ei, Greier.
(Legenda greierului şi a furnicii)
* lăută- Instrument muzical cu coarde asemănător cu cobza
Scrie, pe foaie, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

SUBIECTUL I

1) Scrie titlul operei.

(5 p)

2) Extrage din text două cuvinte/grupuri de cuvinte care arată când şi unde se petrece acțiunea.
(10p)
3) Precizează tipul naratorului.
4)

Scrie

o

idee

( 5p)

principală

și

o

idee

secundară

corespunzătoare

(10p)
5) Scrie cinci termeni din câmpul lexical al insectelor.

(10p)

6) Precizează câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte din text:

(10p)

colindase-

făcu-
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7) Transcrie două cuvinte cu diftong din enunțul Tot în acea vreme, Soarele avea o fată pe care o ţinea închisă în
palatul său .

(10p)

8) Scrie numărul de litere și de sunete pentru cuvintele închisă și fecior.

(10p)

SUBIECTUL al II-lea
Realizează în minimum 50 de cuvinte rezumatul fragmentului dat.
! Vei primi 12 puncte pentru conținut și 8 puncte pentru redactare.
NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu
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EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL I
Clasa a VII-a
prof. Rada Oana
Școala Gimnazială Iancu Văcărescu, Văcărești, Dâmbovița

Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Se zice că demult, tare demult, trăia într-o împărăţie un copil atât de frumos, încât şi Soarele spunea că, prin câte
ţări colindase el, nu văzuse un copil mai frumos. Când se făcu mare, copilul îşi făcu singur un fel de lăută, cu câteva strune,
pe care le ciupea cu unghia pentru a scoate diverse sunete. Ceilalţi copii, auzind sunetele lăutei sale, gri, gri, gri, îl
porecliseră Greier. Acum Greier îi uimea pe cei din jurul său nu numai cu frumuseţea, ci şi cu cântecele sale minunate, astfel
că toate fetele se îndrăgostiră de el.
Tot în acea vreme, Soarele avea o fată pe care o ţinea închisă în palatul său de cleştar. Într-o zi, privind pe
fereastră, fata îl zări pe tânărul Greier pe un câmp cu flori şi rămase înmărmurită când îl auzi cum cânta. Se îndrăgosti pe
loc de el şi din acea clipă nu mai dorea nimic altceva, decât să-l privească toată ziua pe fecior.De atunci, fata deveni mai
tristă şi începu să slăbească. Tatăl său, Soarele, intră la bănuieli şi începu să o urmărească pe furiş. Când văzu că fiica sa se
îndrăgostise de un pământean, se supără atât de tare, încât hotărî să-l pedepsească pe tânărul Greier, pentru ca fata să nu-l
mai vadă niciodată.
Astfel, într-una din zile, când Greier cânta pe malul unui râu, Soarele trimise spre el o rază şi-l prefăcu într-un
gândac negru, menit să trăiască printre frunze. Fata Soarelui, văzând de sus nenorocirea care se abătuse asupra iubitului
său, se aruncă pe fereastra palatului, sperând să-l poată salva pe Greier, însă, imediat ce ajunse pe pământ, tatăl său
descoperi fuga ei. De furie şi de tristeţe, el o prefăcu într-o furnică, pentru a trăi veşnic alături de iubitul ei, Greier.
(Legenda greierului şi a furnicii)
* lăută- Instrument muzical cu coarde asemănător cu cobza
Scrie, pe foaie, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
Subiectul I ( 70p)
1) Scrie titlul operei.

(5 p)

2) Extrage din text două cuvinte/grupuri de cuvinte care arată când şi unde se petrece acțiunea.
(10p)
3) Precizează tipul naratorului și justifică răspunsul cu exemple din text.

( 5p)

4) Rescrie un cuvânt derivat și unul compus din fragmentul următor: Când văzu că fiica sa se îndrăgostise de un
pământean, se supără atât de tare, încât hotărî să-l pedepsească pe tânărul Greier, pentru ca fata să nu-l mai vadă
niciodată .

( 10p)

5) Scrie cinci termeni din câmpul lexical al insectelor.

(10p)

6) Precizează câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte din text:

(10p)

colindase-

făcu-
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7) Transcrie două cuvinte cu diftong din enunțul Tot în acea vreme, Soarele avea o fată pe care o ţinea închisă în
palatul său .

(10p)

8) Scrie numărul de litere și de sunete pentru cuvintele închisă și fecior.

(10p)

Subiectul al II-lea ( 20p)
Imaginează-ți că ai călătorit la Sibiu, la Târgul de Crăciun. Redactează o pagină din jurnalul tău de călătorie, de
minimum 80 de cuvinte, care să surprindă prezentarea unei emoții/ a unui sentiment din timpul acesteia. Data
redactării jurnalului este 20 decembrie 2020.
! Vei primi 12 puncte pentru conținut și 8 puncte pentru redactare
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FIȘĂ DE LUCRU – ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ
Clasa a IX-a
Prof. CRISTINA MĂGIRESCU
Colegiul „N. V. Karpen” Bacău
1. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
(a) p1:
(b) p1: ”

2 5 − 3
5

(

(c) 1 + 2

”

) (1 − 2 ) 

2
(d) p2: x  , x − 12  0

3

(e) x  , 16 − x2  0
(f) x  , x + 6  4
2

(g) x  , 2 x − 5  0 ;
(h) p3: x  ,

x + 3  −5

(i) p2: “ x 

, [ x] = {x} ”

(j) x  ,

2x + 3

x+2

2. Fie predicatul p(x,y): ”|x-3| < y”, x, y 

. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:

(a) p(2,–4)
(b) x, p(x,1)
(c) y, p(3, y)
3. Arătaţi că suma a două a două numere întregi consecutive este număr impar, iar produsul acestora este număr par.
4. Fie predicatul p(x): “x3 +2 este prim, x  ”. Care dintre propoziţiile următoare este falsă: p(2), p(1)?
5. Fie ABC un triunghi M - mijlocul laturii [BC] și N - mijlocul laturii [AC]. Stabiliți valoarea de adevăr pentru următoarele
propoziții:
→

→

(a) AB si AC au aceeași direcție
→

→

(b) AB si MN au acelaşi sens
→

→

→

(c) AB − AC = BC
→

→

→

→

(d) AB − AM = AM + AC
→
→
→
(e) 1 BA = MC + CN
2

→

→

→

(f) AN − BM = NM .
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MATEMATICĂ - CLASA a III-a
Propunător, prof înv. Primar, Stancu Marilena
Școala Gimnazială nr. 39 – „Nicolae Tontza”
Constanța
Test de evaluare
Unitatea de învățare: În lumea sunetelor și a culorilor
Dragi copii, vă propun să aflăm ce au mai făcut pietricica și caracatița din povestea noastră.
Într-o zi, o furtună a adus cu ea mai multe pietricele. Caracatița o caută pe prietena ei, pietricica. Ajut-o să rezolve
înmulțirile! Pietricica, prietena ei, se ascunde în spatele a câte unui rezultat
1.

Scrie în

2.

Completează numerele care lipsesc:
Numărul dat
2
triplul
dublul

3.

pentru relațiile adevărate și F pentru cele false:

9

7

4

6

8

Calculează, respectând ordinea efectuării operaţiilor:

a) 20 + 56 x 4 – 10 x 2 =
b) b) 408 – 10 x ( 22 – 6) + 25 x 2 =
c)

7 x ( 6 x 100 – 12 x 30 ) – 600 =

4.

Află numărul:
a ) de 23 de ori mai mare decât produsul numerelor 9 și 8;

_____________________________________________________________
b ) cu 298 mai mic decât produsul numerelor 30 și 65;

_____________________________________________________________
c ) produsul dintre 12 și diferența numerelor 2003 și 1704.

_____________________________________________________________
5.

M-am gândit la un număr. Îl adun cu 470 şi apoi scad dublul lui 36. La ce număr m-am gândit dacă obţin ca rezultat
cel mai mare număr de trei cifre identice pare?

6.

La o şcoală au participat la concursul de matematică 78 elevi din clasa a III-a, de 3 ori mai mulţi elevi din clasa a
IV-a, iar din clasa a II-a cu 27 mai puţini decât în clasa a IV-a.
Câţi elevi au participat la concursul de matematică?
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7.

În final, pietricica și caracatița organizează, în grădina submarină, un concurs de înot. La acest concurs s-au înscris
128 de căluți de mare, de 6 ori mai mulți peștișori, iar meduze cu 36 mai multe decât căluții de mare. Câte
viețuitoare participă, în total, la concursul de înot?
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FIȘĂ DE LUCRU
Caracterizarea personajului
Prof. Valentina-Emanuela BUJOR
Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Dima” Piteşti

Citeşte următorul fragment:
„Dealtfel Ana, de când a văzut pe Ion îmbrăţişându-se cu Florica şi mai ales de când i-a ajuns la urechi că a şi
cerut-o, trăia într-o frământare cu atât mai dureroasă cu cât trebuia s-o tăinuiască. Era o fire tăcută şi oropsită, menită
parcă să cunoască numai suferinţa în viaţă. A crescut singură, lipsită de o dragoste părintească mângâietoare. Mama a
lăsat-o fără aripi. Îşi aducea aminte doar ca prin vis de ogoirile ei blânde pe care nu le-a mai întâlnit niciodată. Tatăl ei o
iubea, dar cu o iubire plină de toane. Vorbe bune a auzit prea puţine de la dânsul; bătăi însă a suferit nenumărate, mai pe
dreptate, dar mai mult din senin. […] Sufletul ei căuta o dragoste sfioasă şi adâncă. Zburdălnicia o întrista. Chiar peste
veselia ei plutea totdeauna o umbră de melancolie… În Ion al Glanetaşului apoi descoperise deodată tot ceea ce-i dorea
inima. Întîia oară, acum câteva luni, când au stat de vorbă mai îndelung, s-a simţit ademenită. De atunci îşi zicea mereu că
fără de el ar trebui să moară. Era singurul om în ale cărui cuvinte tremurau mângâierile râvnite în fundul inimii ei. Nu
mărturisea, dar nici nu ascundea tatălui ei iubirea ce-o cuprinsese şi de care nu putea să se despartă nici moartă. Sudălmile
şi ameninţările lui, ca şi revenirea lui George n-o speriau deloc şi nici nu-i clinteau hotărârea. În gând căuta veşnic prilejuri
să întâlnească pe Ion, să-l întrebe, să-l roage, să-i cadă în genunchi ca să n-o ocolească. Nu înţelegea purtarea lui, pe care-l
ştia atât de încăpăţânat şi de bun. Depărtarea şi lipsa lui însă îi sfâşiau inima. Îşi zicea uneori că poate fuge de dânsa, că
poate n-o mai iubeşte… Atunci îşi pierdea brusc toate nădejdile şi o cuprindeau gânduri de moarte. Mai ales după întâlnirea
cu Ion, pe drumul cel vechi, când el n-a găsit nimic să-i spună, când n-a luat-o în braţe, deşi fuseseră singuri – gândurile
negre începură s-o stăpânească mai des.”
(Liviu Rebreanu, Ion)
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.
1. Transcrie două secvențe din textul dat, în care sunt surprinse trăirile Anei.

10 puncte

2. Precizează o trăsătură morală a Anei, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.
20 de puncte
3. Prezintă atitudinea lui Ion față de Ana.

20 de puncte

4. Prezintă sentimentele Anei pentru Ion.

20 de puncte

5.Indică două mijloace de caracterizare a personajului feminin din textul dat.

20 de puncte

Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 30 de minute.
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Sugestii de răspunsuri și repere privind evaluarea:
1. Transcrierea celor două secvențe din textul dat, în care sunt surprinse trăirile Anei (de exemplu: „trăia într-o frământare
cu atât mai dureroasă cu cât trebuia s-o tăinuiască”, „Zburdălnicia o întrista. Chiar peste veselia ei plutea totdeauna o
umbră de melancolie…” etc.)

5 puncte + 5 puncte = 10 puncte

2. Precizarea unei trăsături morale (de exemplu: sensibilă etc.) – 10 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (de
exemplu: „Depărtarea şi lipsa lui însă îi sfâşiau inima.” etc.) – 10 puncte

20 de puncte

3. Prezentarea atitudinii lui Ion față de Ana (de exemplu: Ion se dovedește insensibil, indiferent și disprețuitor față de Ana.):
prezentare adecvată – 20 de puncte; încercare de prezentare – 6 puncte

20 de puncte

4. Prezentarea sentimentelor Anei pentru Ion (de exemplu: Ana este îndrăgostită profund de Ion, căruia îi încredinţează cu
generozitate viaţa. Ea suportă umilinţele care vin din partea lui Ion și din partea tatălui, în speranţa că iubirea îi va fi
împărtăşită.): prezentare adecvată – 20 de puncte; încercare de prezentare – 6 puncte
20 de puncte
5. Indicarea celor două mijloace de caracterizare a personajului feminin din textul dat (de exemplu: Pe de o parte, se remarcă,
în construcția personajului, caracterizarea directă făcută de narator, care o descrie ca fiind „o fire tăcută şi oropsită” etc. Pe
de altă parte, caracterizarea indirectă, care se desprinde din comportamentul în diferite situaţii, din atitudinile şi trăirile
interioare cât și din relația cu celelalte personaje, scoate la iveală trăsăturile morale și evidențiază sentimentele Anei pentru
Ion. Credulă și supusă, ea este dominată de tată și de Ion. Orfană de mamă, „lipsită de o dragoste părintească
mângâietoare”, Ana este nefericită încă de mică.)
10 puncte + 10 puncte = 20 de puncte
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DȘ- ACTIVITATE MATEMATICĂ
Prof. Mircu Nicoleta-Maria
Grădinița P.N. Coșteiu, jud. Timiș
1.

Formează mulțimi prin încercuire, apoi unește cu o linie fiecare mulțime cu cifra corespunzătoare.

1

3

2

2.

Numără și scrie în spațiul dat tot atâtea liniuțe câți oameni de zăpadă sunt!

3.

Colorează prosopul lat.
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FIȘĂ DE EVALUARE INTERSEMESTRIALĂ
DȘ- CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Prof. Căciulan Cristina-Mariana
Grădinița P.P.Nr.5 Lugoj, Jud. Timiș
❖ Recunoaște anotimpurile, apoi colorează cu galben bulina din dreptul imaginii anotimpului toamna și cu albastru
bulina din dreptul imaginii anotimpului iarna.

❖ Încercuieşte legumele și colorează fructele care se coc toamna .

❖ Unește cu o linie imaginile care aparțin anotimpului iarna.

IARNA
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2.1. Planificari calendaristice
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PROGAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT\INDIVIDUALIZAT (PIP)
ARIA CURRICULARĂ « LIMBĂ ŞI COMUNICARE»

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ : ȚĂRANU ELENA
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 MUN. PLOIEȘTI

Numele și prenumele elevului : Ș. M. P.
Data și locul naşterii : 22.11.2011 , LOC.P.
Domiciliul : P.
Şcoala \instituţia : CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
Echipa de lucru :

-profesor psihopedagogie specială –Ţăranu Elena
-profesor educator – M. T.
-profesor logoped /psihodiagnostician– M. A. / P. E.
-părinte : Ș. C. A. M.

Rezultatele evaluării complexe :-autism infantil cod.349-discontact afectiv major-tulburare de limbaj expresiv-comportament verbal expresiv 18-24 luni-stereotipii motorii și
verbale-abilități de autoservire parțial însușite-întârziere psihică moderată QI45 cod. 343 -gradul de handicap grav (necesită îngrijire şi supraveghere permanentă din partea altei
persoane ) , conform raportului de evaluare complexă a elevului
Priorităţi pentru intervalul de timp : SEPT- FEB
Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a uneiatitudini civilizate în relaţiile cu ceilalţi
Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine
Stimularea motricităţii copilului pentru dezvoltarea capacităţilor motrice deficitare
Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară, sanitară şi vestimentară
Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediulsocial
Receptarea semnalelor/stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificaţiicorespunzătoare
Dezvoltarea abilităţii de imitare a unor activităţi/ modele acţionale oferite de professor
Structura programului de interventie personalizat :
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ARIA CURRICULARĂ « LIMBĂ ŞI COMUNICARE»
Obiective
Continuturi

Metode si mijoace de
realizare

Perioada
de interven
ție

Criterii minimale de
apreciere a
progreselor

Metode si
instrumente de
evaluare

Evaluare inițială

Ex de evaluare a nivelului cognitiv și al limbajului

Metoda imitaţiei
Demonstraţia
Exerciţiul

-să imită sunete şi
grupuri de sunete

observarea
sistematică şi
aprecierea verbală

Sesizarea
semnalelor din
mediul apropiat și
localizarea surselor
sonore

Ex de ascultare și indentificare a unor surse sonore (
zgomote , sunete onomatopee)

Imagini ale animalelor
, obiectelor,Jucării
(telefon , muzicuţă
etc)
Metoda
imitaţiei,Demonstraţia
Exerciţiul ,Jocuri did
gen„ fă ca mine”,
ridică mâinile , pune
mana la nas , etc
Joc did. Cum face……
Imagine cu animale și
diferite obiecte gen :
trompetă
Joc did- fă ca mine.
Joc în oglindă
Joc de imitatie și
reproducere
Inițiere și răspuns la
formulele de politețe

Să identifice sunetele
Să imite onomatopee

observarea
sistematică şi
aprecierea verbală

Ex de prelucrare și de reproducere fidelă a modelului
mimico- gestual
Ex și jocuri de recunoaștere a onomatopeelor

Exerciții aplicative de executare de comenzi verbale –ridică
mâna , ricică piciorul , pune marul pe scaun etc
Ex de receptare a unor mesaje vizând comportamentul de
ascultător/privitor : să ascultam , să privim , să mirosim , să
ciocănim etc
Ex de familiarizare cu formulele de salut , de solicitare de
prezentare , de permisiune

Jocuri de imitație
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Să imite gesturile cu
ajutor și fără , in
oglindă și în afara ei
Să emită
onomatopeele
corescunzător
imaginii , obiectului –
oaia face beee,
trompeta face ta.ta.ta
Să imite gesturi și să
execute comenzi
Să imite gesturi și să
execute comenzi
Să răspundă la salut ,
să foloseacă gesturi
de salut : să dea din
mână , sa dea din cap
etc

observarea
sistematică şi
aprecierea verbală
stimulatoare
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Ascultarea și
înțelegerea
mesajelor scurte
exprimate de
profesor

Dezvoltarea
abilitîții de imitare a
unor activități/
modele acționale
oferite de profesor/(
imitare , alternare)

Exersarea
capacităților fonoarticulatorii
Familiarizarea cu
pictogramele
Respectarea
comenzilor și
efectuarea
exercițiilor
Evaluare sumativă
şi finală

Exersarea unor comenzi verbale potrivite cu mediul
ambiant- inchide usa , deschide robinetul , pune jucăriile în
cutie
Ex de imitare a unor sunete , gesturi , expresii mimico
faciale , actiuni făcute de profesor, cuvinte emise de
profesor
Ex pentru exersrea motricității aparatului fonoarticulator
Ex de imitare de sunete noi prin imitație

Jocuri de grup , cu
schiburi de roluri 9
de-a v-ati asculnselea,
de-a mingea , de-a
prinselea etc
Ex de gimnastică
facială , linguală
Ex și jocuri cu
onomatopee , silabe
deschise duble ( mama, ta-ta , pa-pa etc)
Pictograme
Jocuri cu jetoane

Ex de potrivire obiecte, imagini ,
Ex. De coordonare oculomotorie

Ex de respectare a comenzii
Ex de potrivire corectă

Jocuri didactice
Pictograme
Jocuri cu jetoane

Să închidă ușa , să
pună capacul la cutie
, să își sterga mainile
etc
Sa participe la joc cu
schimb de roluri

Sa emită
onomatopee, sibabe
sunete deschise duble
Să emită onomatopee
produse de animale –
miau , maiau ,
ham,ham, bâzzz etc
Să potrivească
corespunzător
comenzii primite
Să realizeze correct
sarcinile date, și
rolurile din jocurile
didactice

Să utilizeze corect anumite forme de exprimare orală și de
transmitere a unui mesaj simplu
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- observarea
sistematică şi
aprecierea verbală
stimulatoare

observarea
sistematică şi
aprecierea verbală
stimulatoare
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Obiective realizate : ………………………………………Dificultăţi întâmpinate :
……………………………………………………
Metode cu impact ridicat : - pozitiv :valorizarea , stimularea pozitivă
-negativ : dezaprobarea , mustrarea
Recomandări particulare : - stimulare permanentă
-Terapia tulburărilor de limbaj ,terapie ocupațională,-şedinţe de kinetoterapie , masaj
Rolul şi modul de implicare al părinţilor : familie echilibrată. Tatăl este cel care aduce elevul la școală . mai are un
băiat de clasa a IV- a. Parinții sunt implicați și preocupați pentru progresul copilului
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PLANIFICARE GRUPA MARE
,, VINE IARNA”
TURA I
Prof.Fîciu(Cîrstescu) Mariana-Danisia
Grădinița cu Program Prelungit ”Vis de Copil” , Târgu-Jiu, Jud.Gorj
ACTIVITĂȚI

DATA

SEMNĂTURA

Gimnastică de înviorare:

LUNI

https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
DȘ: Să aflăm despre anotimpul iarna!
https://www.youtube.com/watch?v=qdNAQADug80
Știință: Haine pentru iarnă- sortare jetoane (imagini
jetoane)
Artă: Bulgări /Fulgi de zăpadă- modelaj
Bibliotecă: O zi de iarnă - lectură
https://www.youtube.com/watch?v=bpZs0dn93ac
DEC: Vine iarna acuș-acuș! – audiție și intonare cântec
https://www.youtube.com/watch?v=8N2AcI7LCfo
MARȚI

DLC:https://wordwall.net/ro/resource/8125170/iarna
DOS: Decorăm rochița Zanei Iarna - lipire fulgi de nea pe
rochiță
Construcții: Castelul Zânei Iarna
Știință: Cum e vremea iarna?
https://www.youtube.com/watch?v=zvPl9RVOK8I
Joc de rol: Servim ceai fierbinte!
Joc distractiv: Lupta cu bulgări de zăpadă

MIERCURI

DLC: Primul fulg de nea - memorizare (versuri)
DEC: Fulgișori pe obrăjori-dactilopictură (fișă)
Bibliotecă: Fulgi - trasare puncte (fișă)
Știință: Prinde fulgul–puzzle
Momentul poveștilor: Povestea fulgilor de nea
https://www.youtube.com/watch?v=Se3PwYqhP_Q
Euritmie: Dansul fulgilor
https://www.youtube.com/watch?v=kMEE-JQTiFY

JOI

Construcții: Orașul înzăpezit
Bibliotecă: Ghicitori despre iarnă
https://www.youtube.com/watch?v=DlsxC2lHp14
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Ștință: Șosete ordonate, frumos colorate! - wardwall
DȘ: matematică: Să ne jucăm cu Zâna iarna!
https://www.youtube.com/watch?v=yk398hsw9q8
DEC: pictură – Tablou de iarna
Joc de atenție: Pentru 12 zile de iarnă - Garda felină
https://www.youtube.com/watch?v=rKLdAIms5uA

VINERI

Momentul poveștilor: Ninel-cârtițel vrea să ningă!
https://www.youtube.com/watch?v=SMJbNjSD3P4
Artă: Fulgi din hârtie - confecționare și decorare cameră
Nisip și apă: Fulgi (trasați cu degețelul din făină)
DOS: Doctorul fulgilor - joc didactic emoții
DPM: Prinde fulgul! - Alergare în toate direcțiile
Joc distractiv: Îmbrățișări muzicale

TURA II
DATA

ACTIVITĂȚI

LUNI
Momentul poveștii-Legenda iernii și a anotimpurilor
https://www.youtube.com/watch?v=R_hS1gCzrqk
Știință-Peisaj de iarna -puzzle
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0edda79ad7c8
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=36c502b984c0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=02ed4c432891
Construcții:Palatul de gheață
DȘ:Iarna-fișă de lucru
DEC: Vine iarna acuș acuș-repetarea cântecului
MARȚI

Momentul poveștii-Fulg de nea
https://www.youtube.com/watch?v=fmdG51_ZTE4
Bibliotecă:Fulgul de zăpadă-poezie
Arta:Iarna a sosit în zori!-audiție muzicală
DLC-Iarna- lectură
DOS .Decorăm rochița Zânei Iarna-finalizarea lucrărilor
Joc distractive:Nu scăpa bulgărele!

MIERCURI
Artă:Copacul iarna-colaj
Construcții:Orășelul copiilor iarna
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DLC:A venit Zâna Iarna -lectură după imagini
https://www.youtube.com/watch?v=nuA6oi59s2A
DEC:Omul de zăpadă-desen cu ceară
Joc distractive: Zăpada pe capul meu

JOI

Momentul poveștii-Omul de zăpadă
https://www.youtube.com/watch?v=3h7g8VBjAm0
Artă:Oameni de zăpadă-confecționar
Știintă:Omul de zăpadăPuzzle
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=008b403b912e
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=211dc94aa2c6
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=36e8eff1b486
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=20ce70ad6789
DȘ:-Fișă de lucru
DEC: Tablou de iarnă-Finalizarea lucrărilor

VINERI

Bibliotecă:Litera L-ex. grafic
Joc de rol:De-a prezentatorul meteo
DOS:Emoticoane -modelaj
https://www.youtube.com/watch?v=lI66TeL_04c
DPM:Valsul fulgilor de nea
https://www.youtube.com/watch?v=afGFJ1cqM8U
Joc de mișcare :Statuile îngheață
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PLANIFICARE GRUPA MAREA
JOCURILE COPIILOR IARNA
Prof.Cîrstescu Mariana
Grădinița cu Program Prelungit ”Vis de Copil” , Târgu-Jiu, Jud.Gorj
REPERE ORARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUNI,11.01.2021

ID:HAI LA JOACĂ AFARĂ !
TRANZIȚII
Unu,doi,unu ,doi
https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaDh4
Iarna a sosit în zori
Dansul fulgilor de nea
Bibliotecă:Citim imagini cu jocurile copiilor iarna-imagini
https://www.youtube.com/watch?v=hi8MxbQNlc4
Artă:Săniuța-modelaj
Construcții:Pârtie pentru săniuțe
DȘ-Jocurile copiilor iarna
https://www.youtube.com/watch?v=BE_VY3WdmpM
DPM-Dansul zăpezii
https://www.youtube.com/watch?v=4OMH9MHImJoc de mișcare :Hai la joacă afară, săniuța mea
PM-La săniuș
https://www.youtube.com/watch?v=Q7FfrJQ5w2s

MARȚI,12.01.2021

ID: CRĂIASA ZĂPAZII
TRANZIȚII:
E timpul să ne trezim!
https://www.youtube.com/watch?v=UPVZH9DgzTk
Jocul tăcerii
Cine te-a strigat pe nume?
Știință :Iarna anotimpul bucuriei-puzzle
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ef71409c99b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2111d11c539a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=21742e25c047
Joc de rol:La derdeluș
Bibliotecă:Crăiasa Zăpezii
https://www.youtube.com/watch?v=XX5jyy-B8y8
DLC-Baba Iarna face pozne
https://www.youtube.com/watch?v=7deeLZoHRWQ
fisa de lucru
DEC-Iarna,bucuria copiilor-cântec
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https://www.youtube.com/watch?v=zRIzgkvtMMI
Joc distractive:Ne jucăm cu bulgări de zăpadă
Joc de mișcare:Dansul omului de zăpadă
MP-Jocul de-a iarna
https://www.youtube.com/watch?v=j9-rY1Nk3FY
MIERCURI,13.01.202
1

ID:LA SĂNIUȘ
TRANZIȚII:
Trop trop trop
https://www.youtube.com/watch?v=Dwq4HTown_o
Bibliotecă:Peisaj de iarnă-grafisme
Artă:Modelam bulgări de zăpadă
Construcții:Cabana pentru schiori
A,a,a,a, a venit iarna,da
https://www.youtube.com/watch?v=Evx2qa5XGqA
DȘ-Cifra și numărul 7
https://www.youtube.com/watch?v=TgQ-lWxFj3Y
DOS:Unde și cum ne jucăm iarna
https://www.youtube.com/watch?v=EZJEb697l0c
Joc distractiv:Îngerași prin zăpadă
Joc de mișcare:Pasează gheața
MP-Săniuța
https://www.youtube.com/watch?v=YBGV1nkflmg

JOI,14.01.2021

ID:CU ZĂPADĂ NE JUCĂM
TRANZIȚII:
Cap,umeri,genunchi
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
Unde s-a ascuns omul de zapada?"- joc distractiv
Ţinteşte omul de zăpadă!
Știință:Iarna la joacă
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d80a35416fe
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25af2177672b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0cf42e55fd78
Artă:Hai la joacă afară-colorare în contur
Construcții:Săniuțe
DLC:Răapunde repede și bine!-joc didactic
https://www.youtube.com/watch?v=Y78lv1RQGgc
Exercițiu grafic-litera L
DEC: La saniuș-pictură
Joc liniștitor:Strângem frumos covorașele pentru săniuță-împăturire
Joc de mișcare :Plasează gheața
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MP-Povestea omului de zăpadă
https://www.youtube.com/watch?v=mhyKlcrAiyA
VINERI,15.01.2021

ID:JOCUL DE IARNĂ PREFERAT
TRANZIȚII:
Haideți la joacă
https://www.youtube.com/watch?v=7U5SqUlrf_4
Poftiți la ceai!
Uite cum ninge afară!
Bibliotecă:Spune ce știi despre?-joc online
https://wordwall.net/ro/resource/8501822/anotimpul-iarna-joc
Știință:Labirint: Găsește drumul până la mănuși și fular
Artă:Căntece de iarnă
DȘ-Poziții spațiale-joc didactic
https://www.youtube.com/watch?v=lmSrdVYZvNA
DOS-Patine din hârtie
Joc cu text și cânt:Dansul fulgilor de nea
https://www.youtube.com/watch?v=rMnJLroJOzw
Joc distractiv:
MP-Fulg de nea
https://www.youtube.com/watch?v=fmdG51_ZTE4
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Programul activităţilor educative din sǎptǎmâna
Programului național ,,Școala Altfel”
„ Stăm acasă, totul va fi bine! În familie desfășurăm activități cum se cuvine!”
Profesor înv.primar Eftenie Lidia
Clasa a II a

PRIMAR
Denumirea
activităţii

„Figurine din fructe
și legume!”

Tipul
activităţii

Activitate de
cultivare a
creativității și
imaginației
copiilor.

„Azi clătite/ gogoși
pregătim!”
Activitate
practicaplicativă
(atelier)

Obiective urmărite
-să își dezvolte
imaginatia,
creativitatea;
-să descopere arta
detaliului
-să comunice impresii,
gânduri ,idei;
- să realizeze lucruri
noi, originale;
- să își dezvolte stima
de sine.
-să pregătească
ingredientele necesare;
-să prepare
clătite/gogoși sub
supravegherea unui
adult din familie;
-să servească clătitele
ȋmpreună cu cei dragi;
-să posteze fotografii cu
produsele finale pe
grupul clasei;

Modalităţi de
realizare

Grup
ţintă

Data

Evaluare

Responsabil(i)

Fotografii,
desene ale
elevilor
-pregătirea fructelor și a legumelor;
- decorarea acestora cât mai atractiv;
-folosirea de materiale și alimente
diverse pentru decorare ( scobitori
,măsline, roșii , morcovi)

-pregătirea ingredientelor;
-prepararea produselor sub
supravegherea unui adult;
-popularizarea imaginii cu produsele
obţinute;
-opţional, postarea reţetei.
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Elevii
clasei
a II a

Luni, 30
martie
2020

Profesor: Eftenie
Lidia
Părinţi
Bunici

Fotografii
postate;
Aprecieri;
Reţete postate.
Elevii
clasei
a II a

Marţi, 31
mattie
2020

Prof. Eftenie Lidia
Părinţi
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-să-şi formeze abilităţi
de lucru;
-să colaboreze pentru
realizarea produselor.

,,Mic, dar mă
implic!”-Cutia cu
sarcini

„În familie azi ne
vom juca , și cu toții
ne vom bucura!”

Activitate
practică de
gospodărire

-să-şi formeze un
comportament ordonat;
-să sprijine adulţii ȋn
treburile casnice;
-să participe la activităţi
gospodăreşti specifice
vârstei;
-să dezvolte un
comportament
responsabil.

Activitate
ludică, de
socializare

-să comunice ȋn cadrul
jocurilor;
-să respecte regulile
jocurilor;
-să experimenteze
diverse tipuri de jocuri;
-să petreacă timp liber
de calitate.

„Paştele ,sărbătoare
minunată!”
Activitate
Religioasă

-să se familiarizeze cu
obiceiurile de Paşt
-să afle despre tradiţiile
româneşti, ortodoxe, din
perioada sărbătorilor de
Paşti;
-să rostească o
rugăciune ȋn familie.

-să stabilească, ȋmpreună cu adulţii
din casă sarcini pe care le pot realiza
copiii;
-scrierea pe bileţele a sarcinilor (3-5);
-extragerea aleatorie a bileţelelor din
cutiuţă şi realizarea sarcinilor
(Sugestii: aranjarea papucilor, a
jucăriilor, ştergerea prafului;
ordonarea cărţilor de pe birou,
aspirarea camerei, ȋmperecherea
şosetelor, spălatul vaselor);
-postarea de fotografii din timpul
acţiunilor.
-jocuri de construcţii (cuburi, , Lego);
-jocul umbrelor;
-jocuri cu cărţi sau jocuri din copilăria
părinților;
-jocuri de mişcare („Vânătoarea de
comori”, „Cald-rece”)

Elevii
clasei a
II a

-rostirea unor rugăciuni ȋn familie;
https://www.rugaciuni.com/rugaciunipentru-copii/
-colorarea/ pictarea unor ouă după
indicaţiile date
-vizionarea unor filmuleţe cu tradiţii
de Paşte ȋn lume.
https://www.youtube.com/
watch?v=twnqmZMMmeM

Elevii
clasei a
II a
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Fotografii

Miercuri,
1 aprilie
2020

Prof.Eftenie Lida
Părinții

Fotografii
Joi, 2
aprilie
2020

Prof.Eftenie Lidia
Părinţi

Fotografii
Vineri, 3
aprilie
2020

Prof. Eftenie
Lidia
Părinţi
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
PROFESOR: Pleșu Mariana
LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI EMINESCU” – SLOBOZIA
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba engleză
MANUAL:Limba modernă 1,Editura UNISCAN
CLASA: a VIII-a
An școlar: 2020-2021
Nr.

Unitatea de

Crt

învațare
Welcome Back

Compețente specifice

Continuturi asociate

Nr

Săptămâna

vații

ore
2.1

Physical appearance Clothes & Accessories

4

S 1-2

Daily routine Sports & Activities
14-25 sept
1.

My Community

1.1. ,1.2. , 2.2. , 2.3. , 3.1. ,

Suporturi de învățare

3.3. ,4.1. ,4.3.

-documentare resurse video și audio din manualul

8

S3-6

-instrumente și resurse digitale adecvate temei

28 sept-

Contexte de comunicare/ vocabular

23 oct

- comunitatea, cartierul
Gramatică funcţională
- A redacta o scrisoare personală scurtă
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2.

LOST

1.1. , 1.2. , 2.1. , 2.2. , 2.4.,

Suporturi de învățare

CIVILIZATIONS

3.1. , 3.2. , 3.3. , 4.1. ,4.2. ,

-documentare, resurse video și audio din manualul și A2+;texte multimodale

/LongAgo

4.3.

;scurte fragemente de literatură pentru copii, adaptate nivelurilor A2

26 Oct

-instrumente și resurse digitale adecvate temei

-20 nov

8

S7-10

Contexte de comunicare/ vocabular
- aspecte de istorie
Gramatică funcţională
-

3.

a prezenta/ a redacta texte simple la trecut

LIFE and

1.1. , 1.2. , 1.3. , 2.2. , 2.4.

Suporturi de învățare

TELEVISION

,3.1. , 3.2. , 3.3. ,

-programe TV, filme, înregistrări audio/video pe teme familiar/ interviuri;

/Entertainment &

4.2. , 4.3.

instrumente și resurse digitale adecvate temei

23 nov

Contexte de comunicare/ vocabular

-22 dec

Mass Media

8

S11-14

- cultura tinerilor; personalități din lumea artei
Gramatică funcţională
-

a exprima opinii favorabile/defavorabile; a face, a accepta, a refuza o
invitație;a exprima condiții

4.

TALES and

1.1. , 1.2. , 1.3. , 2.1., 2.2. ,

Suporturi de învățare

BOOKS

2.4., 3.1. ,3.3. ,

- resurse video și audio din manualul ,texte multimodale (descriptiv, narativ)

3.4. , 4.1. , 4.2. , 4.3.

,scurte fragemente de literatură pentru copii, adaptate nivelurilor A2 și A2+

11-29

-instrumente și resurse digitale adecvate temei

ian

6

Contexte de comunicare/ vocabular
- cultura tinerilor; personalități din lumea artei
Gramatică funcţională
-

a descrie persoane, locuri și obiecte în termini simpli

-

a exprima condiții

646

S15-17

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

5.

IDEA

1.1. , 1.2. , 1.3. ,2.1. ,2.2. ,

Suporturi de învățare

INCUBATION/

2.4, 3.1. , 3.3. , 3.4. , 4.1. ,

-documentare,filme ,texte multimodale (informativ)

WISE GEEKS

4.2. , 4.3.

- înregistrări audio/video pe teme familiar/interviuri

8 febr

--instrumente și resurse digitale adecvate temei

-5 mar

Tech World

8

S18-21

Contexte de comunicare/ vocabular
- problem ale tinerilor- violența pe Internet; personalități din lumea științei
Gramatică funcţională

6.

-

a descrie obiecte în termini simpli

-

a exprima opinii favorabile/defavorabile

GLOBAL

1.1.,,1.2.,1.3.,2.1. ,2.3

Suporturi de învățare

ISSUES

2.4.,3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,4.1.,4.3

-documentare,filme ,texte multimodale (informativ),scurte fragemente de

.

literatură pentru copii, adaptate nivelurilor A2 și A2+

8

25

--instrumente și resurse digitale adecvate temei

Mother Earth

S22-

8 mar1 apr

Contexte de comunicare/ vocabular
- comportamentul ECO
Gramatică funcţională
7.

a exprima opinii favorabile/defavorabile;a propune/ a sugera

EXQUISITE

1.1. , 1.2. ,1.3. , 2.1. ,2.2.

Suporturi de învățare

DESTINATIONS

,2.3. , 2.4., 3.1. , 3.2. ,3.3.

-programe TV,documentare ,texte multimodale (informativ),

IN THE WORLD

3.4. , 4.1, 4.2. ,4.3.

- înregistrări audio/video pe teme familiar/interviuri

12 apr

-instrumente și aplicații digitale adecvate temei

-28 mai

Travel the World

10

Contexte de comunicare/ vocabular
- Monumente celebre; Aspecte ale geografiei
Gramatică funcţională
-a descrie locuri în termini simpli ;a propune, a sugera

647

S 26-31

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

8.

REVISION &

1.1. ,1.2. ,1.3. ,2.1. ,2.2. ,2.3.

EVALUATIONS

2.4.,3.1. ,3.2. ,3.3. ,3.4. ,4.1.

4h

S32-33
31 mai
-11 iun
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Prof. Antonie Carmen-Elena
Școala Gimnazială ,,Al. I. Cuza” Bacău
Clasa: a II-a
Disciplina: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (CLR)
An școlar: 2020 - 2021
Curriculum nucleu: 6 ore pe săptămână
Manual CLR autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă - Editura Didactică și Pedagogică
SEMESTRUL I
UNITATEA
COMP.
CONŢINUTURI VIZATE/ACTIVATE
NR.
DE
SPECIFICE
ORE
ÎNVĂȚARE
1. Şcoala și
1.1
Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I
20
cartea, doi
1.2
Text suport: Ziua când toţi au şapte ani, Octav
prieteni
1.3
Pancu-Iaşi
adevărați
2.3
Textul. Titlul. Autorul. Transcrierea
2.4
Comunicarea orală. Dialogul
3.1
Alfabetul. Literele mari și mici de mână.
3.4
Grupurile de litere.
4.1
A se prezenta, a prezenta pe cineva.
4.2
Text suport: Luchi, Otilia Cazimir
Iniţierea , menţinerea şi încheierea unui dialog
Așezarea în pagină a textului scris. Copierea.
Cartea. Cuprinsul unei cărți.
Text suport: Cartea de piatră după Vladimir
Colin.
Consolidare: În căutarea comorii
Evaluare sumativă
Activități de recuperare/ameliorare/dezvoltare.

2. Toamna,
doamnă
ruginie

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1

Textul narativ. Textul literar.
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin î/â
Reguli ale discursului oral.
Ascultarea și respectarea opiniei celuilalt.
Scrierea cuvintelor cu â și î

20

649

SĂPT.

OBSERVAȚII (TRECEREA DE LA UN SCENARIU LA
ALTUL)

S1 - S4

https://wordwall.net/ro/resource/3981895/proverbe%c8%99i-zic%c4%83tori
https://wordwall.net/ro/resource/5567594/clasa-ii-d
https://www.kidibot.ro/grupuri-de-litere-8/
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/povestea-vrei-safii-prietenul-meu-de-eric-carle
https://wordwall.net/ro/resource/4050693/vrei-s%c4%83-fiiprietenul-meu
https://wordwall.net/ro/resource/4482063/luchidup%C4%83-otilia-cazimir
https://padlet.com/antoniecarmenelena/wubjbilp1f36o5qm?u
tm
campaign=transactional&utm_content=padlet_url&utm_med
iu
m=email&utm_source=started_a_padlet
https://www.twinkl.ro/resource/ro-a-111-jurnal-de-lecturabroura
https://classroom.google.com/u/2/c/ODIxMDg1MTY2MzNa
https://wordwall.net/ro/resource/1690380/carteap%c4%83r%c8%9bile-componente
https://wordwall.net/ro/resource/4948931/formule-de-salut
https://www.twinkl.ro/resource/ro-a-71-scrierea-cuvintelorcu-i-i-a-fia-de-lucru
https://padlet.com/antoniecarmenelena/wubjbilp1f36o5qm?u
tm

S4 - S7
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3. Familia,
leagănul
copilăriei

4. Vin
sărbătorile!

2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.4
4.1
4.2
4.3

Transcrierea.
Text suport: Ciuboțelele ogarului, după Călin
Gruia.
Textul narativ. Recunoașterea personajelor.
Forme ale discursului oral. Descrierea unui
personaj.
Scrierea corectă a cuvintelor într-o, într-un
Text suport: Cioc! Cioc! Cioc!, Emil Gârleanu
Consolidare: Călător în lumea poveştilor
Evaluare sumativă
Activități de recuperare/ameliorare/dezvoltare.

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.4
4.1
4.2;4.3
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.4
4.1
4.2;4.3

Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul
Povestirea unei întâmplări trăite sau observate.
Așezarea textului în pagină.
Text suport: Mama, Panait Cernea
Textul liric. Poezii despre universul copilăriei.
Dialogul despre familie și locuință. Descrierea
unei persoane.
Scrierea imaginativă după un șir de imagini.
Text suport: Bunica, de Ștefan Octavian Iosif
Consolidare: Noi și cuibul părintesc.
Evaluare sumativă
Activități de recuperare/ameliorare/dezvoltare.
Textul narativ. Povestirea orală a unui fragment.
Dialogul pe teme familiare
Text suport: Vreau să trăiesc printre stele,
Victor Eftimiu
Propoziţia/Enunțul.
Intonarea propozițiilor. Semnul exclamării
Scrierea corectă cu m înainte de p și b
Formularea răspunsurilor la întrebări.
Felicitarea. Cuvinte cu înțeles asemănător.
Text suport: Colindătorii, George Coşbuc
Consolidare: La colindat
Evaluare sumativă
Activități de recuperare/ameliorare/dezvoltare.

20

S7 - S9

18

S10 S12
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campaign=transactional&utm_content=padlet_url&utm_med
iu
m=email&utm_source=started_a_padlet
https://classroom.google.com/u/2/c/ODIxMDg1MTY2MzNa
https://classroom.google.com/u/2/c/ODIxMDg1MTY2MzNa
https://classroom.google.com/u/2/c/ODIxMDg1MTY2MzNa
https://classroom.google.com/u/2/w/ODIxMDg1MTY2MzN
a/t/all
https://www.kidibot.ro/ortograme-intr-o-intr-un-dintr-odintr-un/
https://wordwall.net/ro/resource/7586144/cioccioccioc
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3b25b7366fb9
https://www.youtube.com/watch?v=Ydln7ratPc&ab_channel=ScoalaIntuitext
https://quizizz.com/admin/quiz/5dc08ab8fb9b74001b3c9cb5
/mama-panait-cerna
https://wordwall.net/ro/resource/6656666/bunica-de-st-oiosif
https://classroom.google.com/u/2/c/ODIxMDg1MTY2MzNa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvi4kcvwnV
8c3mfLIc1UotjvpZvjHey2io7ljCqenAKp5A/viewform?authuser=2

https://classroom.google.com/u/2/w/ODIxMDg1MTY2MzN
a/t/all
https://padlet.com/antoniecarmenelena/wubjbilp1f36o5qm?u
tm
campaign=transactional&utm_content=padlet_url&utm_med
iu
m=email&utm_source=started_a_padlet
https://wordwall.net/ro/resource/7838375/colindatoriiintelegere-text
https://www.facebook.com/groups/1164668927265830/perm
alink/1278866529179402
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=734669206
937527
https://www.cutiutafermecata.ro/mioara-velicu-cu-hora-lacolindat-cantece-colinde/
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5. Farmecul
iernii

6.
Recapitulare
semestrială

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.4
4.1
4.2
4.3
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.4
4.1
4.2
4.3

Povestirea orală a unui text. Povestirea unor
întâmplări observate.
Reguli ale discursului oral. Pronunția clară și
corectă. Virgula
Text suport: Iarna, Mihail Sadoveanu
Textul nonliterar.
Descrierea unui fenomen. Cuvântul. Silaba.
Scrierea imaginativă dintr-o ilustrație.
Scrierea scurtă a cuvintelor s-a/sa.
Text suport: Fiecare fulg de zăpadă este unic,
după Justin Pollard.
Consolidare: Crăiasa Zăpezii
Recapitulare semestrială/ Evaluare semestrială
Activități de recuperare/ameliorare/dezvoltare.
Textul narativ. Textul liric.
Așezarea textului în pagină. Transcrieri. Copieri.
Recunoașterea personajelor.
Reguli ale discursului oral. Descrierea unui
personaj.
Descrierea unei persoane. Scrierea imaginativă
după un șir de imagini.
Propoziția/enunțul
Semnul exclamării. Scrierea corectă a cuvintelor
cu m înainte de p și b.
Virgula
Textul nonliterar. Cuvântul. Silaba. Scrierea
corectă a cuvintelor sa/s-a.
Scrierea imaginativă după o ilustrație.
Cuvinte cu același înțeles. Cuvinte cu înțeles
opus.Formularea de răspunsuri și întrebări.
Dictări, copieri, transcrieri.

18

S13 S15

S15S16.

6
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
(PENTRU PREDAREA ON-LINE)
SEMESTRUL I-II
ANTONIE IUSTIN-MARIUS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL SADOVEANU” BACĂU
DISCIPLINA: EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT
ANUL ȘCOLAR: 2020-2021
CLASA: PREGĂTITOARE
•

2 ORE/SĂPTĂMÂNAL, 16 SĂPTĂMÂNI, 32 ORE (1 SĂPTĂMÂNĂ ȘCOALA ALTFEL 2 ORE)

•

2 ORE/ SĂPTĂMÂNAL, 17 SĂPTĂMÂNI, 34 ORE

Nr. crt Comp.

Elemente de conținut

Nr. ore

Săptămâna

2

Sem.I S 1

4

Sem.I S 3-4

8

Sem.II S 2-5

specifice
1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase
1.1 Recunoaşterea influenţei soarelui şi a temperaturii asupra sănătăţii:

1
1.1

- exersarea tipului de respiraţie specific efortului în diferite anotimpuri;
- expunerea organismului la factorii naturali benefici pentru sănătate: aer, soare;
- utilizarea echipamentului adecvat diferitelor anotimpuri Exemplu: Fotografii, prezentări în Power Point

2

1.2. Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte:
- adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate Exemplu: Joc dinamic „Statuile”;
- adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, culcat);
1.2

- prezentarea pozițiilor de bază și derivate Exemplu: Resurse multimedia, Manual EFS, clasa a V-a, Editura EDP, pagina 19
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20Va/Educatie%20fizica%20si%20sport/EDP/#page/19

3

1.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specifice segmentelor corpului:
- exersarea grupelor de mişcări specifice segmentelor corpului;
- efectuarea exerciţiilor de mobilitate în limitele anatomice;
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- efectuarea acţiunilor motrice în condiţiile stabilităţii articulare;

1.3

- exersarea actelor motrice de expresivitate corporală pe fond muzical Exemplu: Resurse multimedia
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
- efectuarea exerciților de mobilitate și stabilitate articulară;
1.4. Respectarea regulilor de igienă personală:

4

- efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort Exemplu: Prezentări în Power Point sau Prezi, surse RED;

1.4

- întreţinerea și depozitarea în condiţii de igienă a echipamentului sportiv;

5

2. Exersarea deprinderilor şi a capacităților motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală

6

2.1. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc:

2

Sem. II S 6

4

Sem.II S 7-8

8

Sem.I S

- exersarea săriturilor prin jocuri dinamice;

2.1

- exersarea aruncărilor şi a prinderilor prin manipularea obiectelor;
- jocuri dinamice vizând exersarea depinderilor motrice Exemplu: Jocuri dinamice: „ Șotronul”, „Albinuțele”

7

2.2. Participarea la jocuri dinamice care antrenează calităţile motrice individuale:

2.2

- exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul semnalelor vizuale şi auditive Exemplu: Jocuri dinamice: „Atenție la fluier”,

.
8

„Imitarea mișcării partenerului”;
2.3.

2.3. Redarea prin limbaj corporal a unor acţiuni/trăiri personale:
- utilizarea elementelor simple din gimnastica de bază: echilibru pe un picior; exerciţii cu obiecte (cerc, minge, eşarfă, steaguri etc.)

12,13,15

- pantomimă Exemplu: Resurse multimedia https://www.youtube.com/watch?v=e4opJlPC16A
- utilizarea elementelor simple din gimnastica ritmică şi aerobică şi a combinaţiilor acestora pe fond muzical - participarea la dansuri
tematice Exemplu: Resurse multimedia https://www.youtube.com/watch?v=W7E253u9Y2Q
3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane

9
10

3.1.

3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor:

2

Sem.II S 16

2

Sem. II

- acceptarea şi respectarea unui sistem de reguli simple;
- prezentarea regulilor de bază ale jocurilor și activităților predate cu ajutorul filmelor și a prezentărilor în Power Point, Prezi etc.
Exemplu: Prezentări în Power Point sau Prezi, surse RED
11

3.2. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair-play în timpul jocurilor:
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3.2

- evidenţierea comportamentelor lăudabile – Exemplu: fair-play Exemplu: Resurse multimedia

S 17

https://www.youtube.com/watch?v=HnHKH5Pc6v0

Nr. Crt Comp.

Elemente de conținut

DOMENII

Nr.

specifice
1
2.4,2.5,3.1

Săptămâna

ore
1. Elemente de organizare a activităţilor

- Poziţii: drepţi, pe loc repaus, şezând;

motrice

- Întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta Exemplu: Resurse multimedia, Manual EFS, clasa

3.4, 4.1

6

Sem. I S 5-8

6

Sem.I S 9-11

6

Sem.II

a V-a, Editura EDP, pagina 13
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20Va/Educatie%20fizica%20si%20sport/EDP/#pag
e/13

2

2.4;2.5;2.7;2.8; 2. Elemente ale dezvoltării fizice armonioase - Cerinţele specifice şi regulile participării la activităţile de educaţie psiho-motrică, în interior şi
3.4

în aer liber;
- „Băi” de aer şi de soare ;
- Exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor - Educarea actului respirator Exemplu:
Jocuri dinamice – „Fulgul zburător”, „Lipiciul”

3

2.4;2.5;2.7;2.8; 3. Capacități motrice

- Forța dinamică a membrelor inferioare, a spatelui şi a abdomenului Exemplu: Resurse

3.4

multimedia https://www.youtube.com/watch?v=BdQLRlAVnno

2.4;2.5;2.7;2.8;

- Dezvoltarea rezistenţei la eforturi aerobe;

3.4

- Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor singulare, la semnale acustice, vizuale şi tactile;

S 9-11

- Vitezei de execuţie a unor mişcări repetate şi cunoscute;
- Mobilitate şi stabilitate articulară;
4

2.4;2.5;2.7;2.8; 4. Deprinderi motrice (clasa pregătitoare)
3.4

- Variante de mers: obişnuit, pe vârfuri, ghemuit ;

Deprinderi de locomoţie, de manipulare şi de - Variante de alergare: în tempo uniform moderat (pe loc) ;
stabilitate (clasele I și a II-a)

- Sărituri: pe loc, de pe loc în lungime;
- Târâre pe genunchi şi coate;
- Manevrarea obiectelor (mingi de tenis, volei, fotbal etc.);
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- Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări;
- Specifice atletismului: startul de sus;
- Jocuri dinamice Exemplu: „Albinuțele”, „Culorile”, „Rostogolește mingea”
5

2.4;2.5;2.7;2.8; 5. Igienă şi protecţie individuală

- Măsuri igienice minimale după lecţia de educaţie fizică şi sport ;

3.4

- Măsuri de protejare individuală Exemplu: Fotografii, prezentări în Power Point sau Prezentare

2

Sem.I S 2

Sem.II S 1
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Planificare calendaristică online
MARIN SORINA IOANA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDEII” FĂGĂRAS

Luni ADP: “Bună dimineața, așteptăm colindători!”ALA: Joc liber/”Înviorarea de dimineată!”
https://www.youtube.com/watch?v=7kgb2HOlWA8
AI: “Se apropie Crăciunul!” (ADE+ADP+ALA)
ÎD: “Cum este vremea astăzi?” (discuții tematice) “Ce sărbătorim la Crăciun?”(discuții libere)
S: “Bună dimineața, dragi colindători!” Salutul zilei!
❖ Discutați cu copilul în apropierea unei ferestre despre vremea de afară (este înnorat, senin, frig, cum ne vom
îmbrăca dacă ieșim din casă, și punctați data zilei din calendar; decembrie 2020;
vă puteți folosi de un calendar pe care îl aveți, în care veți consemna trecerea zilelor/lunilor; exersați salutul acestei
zile!)
T: “Astăzi s-a născut Hristos!” “Steaua sus răsare!”
https://www.youtube.com/watch?v=uMj5pfdvu6w / https://www.youtube.com/watch?v=O8z-K0Q6v-E
(conținut de tranziție, nu se memorează!)
DȘ: “Nașterea minunată”(poveste on-line) https://www.youtube.com/watch?v=UX8kAZGn-kQ
❖ Vizionați alături de copil povestea; puneți întrebări prin care verificați atenția copilului și memoria asupra celor
vizionate;
ALA: B:”Tradiții de iarnă”(fișă de lucru) C: “Legănelul lui Iisus”(construcții) A: “Cerul înstelat”(pictură)
❖ Realizați legănelul din materialele pe care le aveți la dispoziție!
❖ Pentru pictură, se pictează o foaie de lucru cu albastru, se lasă la uscat, apoi prin stropire se adaugă diferite forme;
❖ alta varianta…se pictează o foaie în întregime cu albastru (închis), se lasă la uscat, și cu ajutorul unui adult se
aplică pe toata foaia picături de ceara cu o lumânare.
MM: ”Primul la brăduleț” /Joc îndemânare “Îmbracă scăunelul”
SPOR LA LUCRU !
Marți ADP: “Bună dimineața, așteptăm colindători!” ALA: Joc liber/”Înviorarea de dimineață!”
https://www.youtube.com/watch?v=7kgb2HOlWA8
AI: “Obiceiuri din străbuni!” (ADE+ADP+ALA)
ÎD: “Cum este vremea astăzi?” (discuții tematice)“Cum ne pregătim de sărbători?”(discuții libere)
S: “Bună dimineața, mic colindător!” Salutul zilei!
❖ Discutați cu copilul în apropierea unei ferestre despre vremea de afară (este înnorat, senin, frig, cum ne vom
îmbrăca dacă ieșim din casă, și punctați data zilei din calendar; decembrie 2020;
vă puteți folosi de un calendar pe care îl aveți, în care veți consemna trecerea zilelor/lunilor; exersați salutul acestei
zile!)
T: “Am plecat să colindăm” “Ninge, ninge” https://www.youtube.com/watch?v=zafm9atm9dk
https://www.youtube.com/watch?v=Gic5cTLS4Hs (conținut de tranziție, nu se memorează!)
DȘ: “Datini și obiceiuri de Crăciun”(observare) https://www.youtube.com/watch?v=lLdU3C9yUdU
DOS: “Sorcova”(confecție) https://www.youtube.com/watch?v=6uOpnkzfmcs
T:”Iarna” “Brăduleț, brăduț” https://www.youtube.com/watch?v=j4NSeuAXL4s
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https://www.youtube.com/watch?v=dtPENXYq_NA (conținut de tranziție, nu se memorează!)
ALA: S:”Primiți cu colinda?”(caiet de lucru) B: “Decorăm clopoței”(exerciții grafice)
MM: ”Mergi pe urme de ghetuțe!”(moment mișcare)
SPOR LA LUCRU!
Miercuri ADP: “Bună dimineața, așteptăm colindători!” ALA: Joc liber/”Înviorarea de dimineață!”
https://www.youtube.com/watch?v=7kgb2HOlWA8
AI: “O, brad frumos!” (ADE+ADP+ALA)
ÎD: “Cum este vremea astăzi?” (discuții tematice) “În jurul bradului!”(discuții tematice)
S: “Sunt colindător pentru bradul meu!” Salutul zilei!
❖ Discutați cu copilul în apropierea unei ferestre despre vremea de afară (este înnorat, senin, frig, cum ne vom
îmbrăca dacă ieșim din casă, și punctați data zilei din calendar; decembrie 2020;
vă puteți folosi de un calendar pe care îl aveți, în care veți consemna trecerea zilelor/lunilor; exersați salutul acestei
zile!)
T:“Ninge,ninge!” ”Iarna” https://www.youtube.com/watch?v=il0VFAE2cZc/https://www.youtube.com/watch?v=ff5yj6vQBk
(conținut de tranziție, nu se memorează!)
DLC: “Brăduleț, drăguț brăduț”(memorizare)
https://www.youtube.com/watch?v=rzdG3XM-rTo
❖ Ascultați cu copilul poezia în întregime, se memorează pe versuri, până la memorizarea integrala. Repetați apoi
poezia integral
ALA: B: “Primiți cu colinda?” (caiet de lucru) A:“Globuri colorate”(pictură)S: ”Sortare după formă mărime culoare”
(exerciții cu material individual) https://www.youtube.com/watch?v=7AXtf6mizAs
❖ Luați ca reper acest filmuleț, apoi încercați cu globurile bradului(sau folosiți trusa logii cu: pătrat mic galben, cerc
mare roșu, triunghi mic albastru, dar adăugați fiecărei figuri alte 2 elemente desenate pe hârtie și colorate pentru
a putea alcătui o mulțime cu 3 elemente din fiecare criteriu )
MM: ”Ștafeta spiridușilor!” (moment mișcare)
SPOR LA LUCRU!
Joi ADP: “Bună dimineața, așteptăm colindători!” ALA: Joc liber/”Înviorarea de dimineață!”
https://www.youtube.com/watch?v=7kgb2HOlWA8
AI: “Am plecat sa colindam!” (ADE+ADP+ALA)
ÎD: “Cum este vremea astăzi?” (discuții tematice) “E vremea colindelor”(discuții tematice, recitări scurte )
S: “Colindător sunt astăzi!” Salutul zilei!
❖ Discutați cu copilul în apropierea unei ferestre despre vremea de afară (este înnorat, senin, frig, cum ne vom
îmbrăca dacă ieșim din casă, și punctați data zilei din calendar; decembrie 2020;
vă puteți folosi de un calendar pe care îl aveți, în care veți consemna trecerea zilelor/lunilor; exersați salutul acestei
zile!)
T: “Exerciții de înviorare” “Brăduțul” https://www.youtube.com/watch?v=7U5SqUlrf_4
https://www.youtube.com/watch?v=LFoBsqNaTWA (conținut de tranziție, nu se memorează!)
DEC: “Florile dalbe” (învățare cântec) https://www.youtube.com/watch?v=cKketT0I6jc
❖ Ascultați împreună cu copilul colindul, se va memora pe versuri, până se învață integral. Repetați apoi colindul în
întregime;
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ALA: B:”Povestea pomului de iarnă” https://www.youtube.com/watch?v=Srg5qe1JJ1c
A : Crenguța de brad”(semne grafice) S: “Rezolvă fișa cu conținut matematic”
MM: ”Joc de mișcare în casă!”(moment mișcare)https://www.youtube.com/watch?v=ygs_RZe8wd8
SPOR LA LUCRU !
Vineri ADP: “Bună dimineața, așteptăm colindători!” ALA: Joc liber/”Înviorarea de dimineață!”
https://www.youtube.com/watch?v=7kgb2HOlWA8
AI: “Să fim buni și darnici de Crăciun!” (ADE+ADP+ALA)
ÎD: “Cum este vremea astăzi?” (discuții tematice) “Dăruind, vei dobândi!”(discuții tematice)
S: “Voiosul colindător!” Salutul zilei!
❖ Discutați cu copilul în apropierea unei ferestre despre vremea de afară (este înnorat, senin, frig, cum ne vom
îmbrăca dacă ieșim din casă, și punctați data zilei din calendar; decembrie 2020;
vă puteți folosi de un calendar pe care il aveți, în care veți consemna trecerea zilelor/lunilor; exersați salutul acestei
zile!)
T: “O brad frumos!” “Bradul, brăduțul” https://www.youtube.com/watch?v=uX-Rdx13GIM
https://www.youtube.com/watch?v=LFoBsqNaTWA (conținut de tranziție, nu se memorează!)
DȘ: “Numărul și cifra 2” (predare)
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/povestea-numarului-si-a-cifrei-2-in-poiana-

strumfilor

❖ Copilul vizionează filmul de prezentare, apoi se rezolvă fișa cu conținut matematic din caietul de lucru
ALA: C: ”Podoabe pentru brad” (construcții) A:“Podoabe pentru brad”(confecție)S: ”Primiți cu colinda”(caiet lucru)
MM: Joc distractiv: ”Găsește globul!”(moment mișcare)
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PLAN DE LUCRU LA DOMICILIU
Prof.înv.preşc. DRAGU VASILICA
Grădiniţa cu progr.săpt.Nr.32, Galaţi
Activități propuse
Luni
23.03.202
0

Sugestii de realizare a activității
Așezați imaginile/legumele în fața copilului și

Cunoașterea

Timp de
lucru
15- 20 minute

Observați
i
Dacă nu

mediului

purtați cu el o discuție despre importanța

aveti

Legume timpurii –

legumelor în viața noastră (conţin f.multe

imagini,

observare

vitamine, ne ajută să fim sănătoşi, le consumăm

puteţi să

ilustrații/

crude în salată(inainte de a le consuma, trebuie să

desenaţi.

Salată/ridiche/,

le spălam foarte bine, ne ajută să respirăm un aer

ceapă verde/usturoi

mai curat).

verde.

Folosiți imaginile sau legumele în stare naturală,

legumă

pentru a evidenția părțile componente : rădăcină,

timpurie,

tulpină, frunze..

ce aveţi

Discutați cu copilul despre modul cum se

prin

îngrijește o plantă ( oricare ar fi aceasta) și de ce

frigider.

după

Orice

are nevoie planta (apă, aer, soare), pentru a creşte

5-10 minute(în

și a ne bucura de ele.

funcţie

Secţionati leguma/legumele şi oferiţi copilului
Joc:”Ce lipseşte
din coş?-joc pentru
dezvoltarea
memoriei vizuale.

să guste.

disponibilitatea copilului)

Folosiți 1-2 imagini ale legumelor, cu rădăcină,
tulpină, frunze, pe care le fragmentați ( le tăiați în
3-4, pe fiecare), le amestecați și apoi cereți
copilului

de

să

reconstituie

imaginea

fiecărei

legume, pentru a realiza întregul.
Postați pe grup şi d-lor educatoare o imagine cu
copilul în timp ce ia parte la una dintre activități! (
aceea care i-a plăcut cel mai mult, dintre cele
propuse).
Se așază, într-un coş, obiecte cunoscute
copilului, din imediata sa apropiere, pe care le
cunoaște. Se vizualizează, apoi, la un semnal dat (o
bătaie din palme), copilul închide ochii , timp în
care se îndepărtează de pe tavă unul dintre obiecte,
iar, la a doua bătaie din palme, copilul va deschide
ochii. Se cere copilului să numească obiectul
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”dispărut”. Se pot adăuga/îndepărta obiecte și se
joacă, în funcție de disponibilitatea copilului.
Marți
24.03.202
0

Alegeți, din frigider, câteva elemente ce pot fi

Activitate
matematică –
În

panerul

15-20 minute

numărate: 1 salată, 2 fire de ceapă verde, 3 ridichi,
cu

de exemplu.

legume avem multe

Cereți copilului să le grupeze, dupa culoare și să

vitamine”–exerciții

numească grupele, arătându-le, prin încercuire : ”

de formare de grupe

Aceasta este grupa cu legume de culoare verde ”,

de

”Aceasta este grupa cu legume de culoare…”

obiecte,

consolidarea

Cereți copilului să așeze elementele fiecărei grupe,

număratului, punerii

de jos în sus, în așa fel încât să formeze două

în corespondență, în

coloane. (O coloană cu elementele grupei de

concentrul 1-3

culoare verde, cealaltă cu elementele grupei de
culoare….)
Cereți copilului să formeze perechi între
elementele celor două grupe, începând de jos în
sus: prima ridiche, are pereche primul fir de ceapă,
etc., până la ultima pereche(formarea de perechi se
realizează prin indicarea elementelor, când se
lucrează cu obiecte, prin trasarea de linii de la un
element la altul, când se lucrează pe fișă).

10-15 minute

Întrebări de adresat copilului: Ce poți spune
despre cele două grupe? Unde sunt mai multe, mai
puține, sau dacă sunt tot atâtea elemente?

30 minute

(Răspuns anticipat : Sunt tot atâtea, pentru că
fiecare element din grupa de …, are pereche un
Momente de

element din grupa de … )

poveste: Teatrul

Pe o foaie, scrieți cifrele de la 1 la 3, din care

de păpuși Gulliver

copilul va alege cifra corespunzătoare numărului
de elemente din grupa de ridichi, ( fire de ceapă, ,
etc.) pe care le-a numărat până atunci și o va
încercui.
Cereți copilului să se întoarcă cu spatele ( să
închidă ochii ) și, la un semnal stabilit împreună,
să observe ce s-a întâmplat cu grupele de obiecte
pe care le-a numărat.( între timp, ați îndepărtat un
element de la una dintre grupe ).
După

ce

exersați

de

câteva

ori

îndepărtarea/adăugarea unui element dintr-o parte
sau alta, găsirea cifrei corespunzătoare numărului
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de elemente după fiecare transformare, cereți
copilului să numească și să interpreteze un cântec/
poezie, cu numărătoare, dintre cele pe care le știe
de la grădiniță. Împărtășiți cu noi alegerile
copilului.
Vizionare spectacol de teatru de păpuși, on-line,
după programul Teatrului Gulliver.
Sarcina pentru copil: Spune, cum poți tu, ce
personaj ți-a plăcut din povestea vizionată și
spune, de ce l-ai ales!( dacă aţi ales altă activitate,
vă rugăm să împărtăşiţi cu grupul de copii şi
cadrele didactice!)
Miercuri

Domeniul Limbă

Mama va purta o scurtă conversaţie cu copilul,

25.03.202

şi Comunicare:

despre ce face când vine la grădiniţă şi se

“Să fim politicoşi !-

reamintesc normele de comportare care trebuie

memorizare

respectate ca reguli în sala de grupă: sa nu se

0

10-15- minute

loveasca, să ceară frumos o jucărie când o doreşte,
să vorbească pe un ton potrivit, să mulţumească
atunci când i se face un serviciu etc.
Mama va face recitarea model, expresiv, lent,
pentru a înţelege copilul toate cuvintele.
Se trece la memorizarea poeziei, învăţând
strofele, rând pe rând, repetand de mai multe ori
fiecare strofă şi legând strofele pe masură ce sunt
memorate:prima cu adoua, primele două cu a treia.
Când sosesc la grădiniţă
Audiem

Spun frumos şi fără grabă:

cântecul:”Un copil

„Bună dimineaţa!”

politicos!”

Şi pornesc la treabă.

Sursa:YouTube
Mă joc cu copiii,
Iar dacă doresc,
Cer o jucărie,
Şi spun:” Mulţumesc!”
Jocuri, la alegerea

Iară la plecare

copilului/părintelu

Mă-mbrac în tăcere,

i

Şi pornind spre casă,
Spun:”La revedere!”
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După învăţare, se reamintesc regulile şi formulele
de politeţe prezentate în poezie şi se evaluează
comportamentul copilului pe toată durata învăţării.
Va fi apreciat copilul, pentru că s-a implicat activ.
Se va repeta titlul poeziei.
Fotografiați copilul pe timpul activității alese și
împărtășiți cu noi experiența. Vizualizați cu
copilul imaginile trimise de colegi.
JOC-pentru

aplicarea

regulilor

de

comportament:se formează pereche de copii şi
sunt rugaţi să se salute de regăsire, de plecare, să
ceară o jucarie, să mulţumească s.a.m.d.
Joi
26.03.202
0

Domeniul estetic și

Părintele

va aşeza pe măsuţa copilului

creativ:

următoarele materiale:planşa cu imaginea unei

„Salata.”-pictură

salate(desenată în prealabil de părinte), acuarele,

15minute

pensulă, apă.Copilul va intui materialele puse la
dispozitie, după care părintele îi va prezenta tema

5-10 minute

:vom picta „Salata.”
După explicarea modului de lucru, se fac câteva
exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii:
Plouă,plouă pic,pic,pic,
Tună,tună,bum,bum,bum,
Inchid pumnii,îi deschid,
Soarele a răsărit !”-se repetă de 2 ori.

10-15 minute

Pe durata cât copilul pictează, părintele îi va

( sau , în

MOMENTUL DE
MIŞCARE

acorda sprijin pentru a nu depăşi spaţiul.
Arătați-ne, și nouă, lucrarea finală! Mulțumim!

funcție de
disponibilitate
a copilului și a

„Un cerc mare noi formăm,
Şi apoi să ne jucăm:
1,2 şi 1,2, faceţi totţ la fel ca noi!(cercul se
roteşte)
Către dreapta ne-aplecăm(din poziţia stândcu picioarele depărtate, înclinare spre dreapta cu
mâna stângă ridicată)-de 2 ori
Mâna stângă ridicăm.
Apoi invers , tot aşa .(din poziţia stând cu
picioarele depărtate, înclinare spre stânga cu mâna
dreaptă ridicată)-de 2 ori.
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Te laşi apoi pe picioare(genuflexiune)-de 2 ori.
Şi-napoi drept, frăţioare!”
( dacă ați ales alt joc, împărtășiți cu noi,
experiența!)
Domeniul estetic și

Redați copiilor cântecelul ”Primăvara a sosit”

27.03.202

creativ :

folosind

0

Educație

https://www.youtube.com/watch?v=xsvloUGLD4

muzicală- cântec.

s

Momente de

Repetați redarea, până ce copilul a învățat, cu

poveste:

ajutorul dvs., textul și melodia.

Vineri

link-ul

25 minute

alăturat:

15 minute

Împărtășiți cu noi impresia copilului și/sau un
fragment din interpretare
Vizionare „Degetica.”
Sarcina pentru copil:Să spună ce i-a placut mai
mult în poveste! ( daca ați ales altă activitate,
împărtășiți cu noi experiența!)
Un

salut,

prietenii
(educatoarele,
colegii) mei!

către

Vizualizați, împreună cu copilul, „Să învăţăm cu
Morcovel”
Cereți copilului să povestească ce își amintește
din activitățile de la grădiniţă ce l-a impresionat
cel mai mult și ce activitate și-ar dori să reia.
O fotografie cu textul adăugat, sau o scurtă filmare
de salut, își găsesc locul și utilitatea, pe grupul
nostru, pentru a menține legătura, unii, cu alții și a
ne forma și dezvolta, noi rutine de învățare,
consolidare, fixare, a unor cunoștințe, sentimente,
emoții pozitive.
Trimiteți către noi sugestiile și impresiile copiilor.
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I
Prof. Chiriță Maria
Disciplina: ISTORIE
Clasa a X-a
Număr de ore pe săptămână: 1
An şcolar: 2020 - 2021
Nr.

Unităţi de învăţare

Competenţe specifice

Conţinuturi

Număr

Săptă

ore

mâna

crt.
• Introducere. Prezentarea
INTRODUCERE

1

materiei

S1

• Recapitulare
• Test predictiv
1.1. Exprimarea unei
opinii în limbajul adecvat
I.

ORGANIZAREA

istoriei

STATELOR

2.5. Examinarea

MODERNE

consecinţelor directe şi

(I)

indirecte ale acţiunii

• “Revoluţia glorioasă”

2

S2-S3

umane
5.2. Încadrarea unui
eveniment sau a unei serii
de evenimente într-un
context cronologic
1.2. Formularea de
• Noi principii şi valori în

argumente referitoare la
II.

EPOCA

un subiect istoric

LUMINILOR

2.3. Analizarea factorilor

societate

1

S4

2

S5 – S6

politici, sociali,
economici, culturali care
alcătuiesc imaginea unei
societăţi
4.2. Aprecierea valorilor
trecutului prin raportarea
la actualitate
2.1. Recunoaşterea şi

• Constituirea SUA

acceptarea perspectivelor

• Revoluţia franceză
• Franţa napoleoniană

III.
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• Relaţiile internaţioanale în

ORGANIZAREA

multiple asupra faptelor şi

STATELOR

proceselor istorice

secolul al XIX-lea.

MODERNE

2.2. Alcătuirea planului de

Congresul de la

(II)

investigaţii, a unui proiect

Viena.Concertul european

personal sau de grup
utilizând surse diverse
5.1. Construirea de
afirmaţii pe baza surselor
şi formularea de concluzii
relative la sursele istorice
2.4. Recunoaşterea

• Secolul fanariot

continuităţii, schimbării şi

• Războaie ruso austro-

a cauzalităţii în evoluţia
IV.

turce

ŢĂRILE ROMÂNE ŞI

socială

• Anul 1821

PROBLEMA

2.5. Examinarea

• Regulamentul organic

ORIENTALĂ

consecinţelor directe şi

2

S7 – S8

2

S9 – S10

indirecte ale acţiunii
umane
5.2.Încadrarea unui
eveniment sau a

unei

serii de evenimente într-un
context cronologic
1.2. Formularea de
•

argumente referitoare la
V.

ANUL 1848 ÎN

un

EUROPA

subiect istoric

Aspiraţii liberale şi
naţionale în Europa

•

2.2. Alcătuirea planului
unei investigaţii, a unui
proiect personal sau de
grup utilizând resurse
diverse
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1.2. Formularea de
argumente referitoare la

VI.

un subiect istoric

• Ştiinţa

REVOLUŢIA

2.2. Alcătuirea planului

• Tehnica

INDUSTRIALĂ

unei investigaţii, a unui

• Economia

proiect personal sau de

• Societatea.

2

S11 - S12

3

S1 3- S15

2

S16-S17

grup utilizând resurse
diverse
2.3. Analizarea factorilor
politici, sociali,
economici, culturali care
alcătuiesc imaginea unei
societăţi
3.1. Recunoaşterea şi
acceptarea
interculturalităţii
4.2. Aprecierea valorilor
trecutului prin raportarea
la actualitate
4.3. Formarea unor
reprezentări culturale
despre spaţii şi epoci
istorice diferite
2.5. Examinarea

VII.

consecinţelor directe şi

• România

STATE NAŢIONALE

indirecte ale acţiunii

• Germania

ŞI

umane

• Austro-Ungaria

MULTINAŢIONALE

5.1. Construirea de

ÎN A DOUA

afirmaţii pe baza surselor

JUMĂTATE A

şi formularea de concluzii

SECOLULUI XIX

relative la sursele istorice
5.3. Plasarea
evenimentelor şi
proceselor istorice într-un
context istoric mai larg
românesc, european sau
universa

Recapitulare semestriala

666

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

PLANIFICARE EDUCAȚIE FIZICĂ
prof. inv. pres.SIMENE MARIETA
GPP NR. 21 BRASOV
SĂPTĂMÂNA

TEMA SAPTAMANII

1.

14.09.2020-18.09.2020

EVALUARE

2.

21.09.2020-25.09.2020

EVALUARE

3.

28.09.2020-2.10.2020

EVALUARE

4.

5.10.2020-09.10.2020

GRĂDINIȚĂ DRAGĂ, BINE TE-

Învățarea schemei corporale Joc

AM GĂSIT!”

motric:,,Arată ce spun eu!”

NR CRT.

5.

12.10.2020-16.10.2020

”EU ȘI FAMILIA MEA”

SUBTEMA

Cunoasterea posibiltatilor mortice ale
diferitelor parti ale corpului Joc
motric:,,Privim sala de grupă”

”SĂNĂTOȘI ȘI FERICIȚI”

6.

Perceprea componentelor spațiale și
orientarea adecvată (aproape/departe)

19.10.2020-23.10.2020

Joc motic: ,,Ce este mai aproape ce este
mai departe?”
7.

2.11.2020-06.11.2020

”MIȘCĂ VÂNTUL FRUNZELE!”

Perceprea componentelor spațiale și
orientarea adecvată (stânga/drepta)Joc
motic:,,Privim la stânga,drepta!”

8.

09.11.2020-13.11.2020

”DULCEAȚA TOAMNEI”

Deprinderi mortice de baza.
Mers pe loc Joc motric:,, La cules”

9.

16.11.2020-20.11.2020

”HORA LEGUMELOR VESELE”

Deprinderi mortice de baza.
Deplasare în mers spre dierite direcții
cu diferite pozții de brațe. Joc
motric:,,Coșul cu legume!”

10.

23.11.2020-27.11.2020

”BUCHETUL DE CRIZANTEME”

Deprinderi mortice de baza.
Mers pe vârfuri și pe călâie
Joc motric:,,Mers spre crizantemă”

11.

30.11.2020-4.12.2020

”FERICIT ÎN ROMÂNIA!”

Elemente de dans folcloric (pas alăturat
cu oprire și bătaie) Dans popular: Hora

12.

07.12.2020-11.12.2020

”UITE, CUM MAI NINGE

Deprinderi mortice de baza.

AFARĂ!

Alergare pe loc Joc motric:,, Căluții în
frâu!”

13.

14.12.2020-18.12.2020

”CU IARNA LA JOACĂ”

Deprinderi mortice de baza.
Alergare cu pendularea gambei înapoi
Joc motic:,,Căluții nărăvași”

14.

21.12.2022-22.12.2020

”DARURILE LUI MOȘ
CRĂCIUN”
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15.

11.01.2021-15.01.2021

”FRUCTE EXOTICE”

Deprinderi mortice de baza.
Alergare cu ridicarea genunchilor la
piept Joc motric:,,Alergăm prin livadă”

16.

Deprinderi mortice de bază. Alergare

18.01.2021-22.01.2021
„CĂLĂTORIE ÎN LUMEA

Alergare cu ocoliri și pășiri peste

POVEȘTILOR”

obstacole Joc motic:,,Cursa cu
obstacole”

17.

25.01.2021-29.01.2021

Consolidarea deprinderilor motrice de
”CĂSUȚA CU SURPRIZE”

bază (mers, alergare) Parcurs
aplicativ:,,Excursie cu peripeții”

SEMESTRUL AL II LEA
18.

8.02.2021-12.02.2021

”HAIDEȚI LA PLIMBARE, PE
STRADA CEA MARE”

Deprinderi mortice de bază Săritura.
Săritura cu deplasare cu deprindere de
pe ambele picioare Joc motric:,,Din
piatră în piatră ”

19.

15.02.2021-19.02.2021

”CU BARCA PE VALURI”

Deprinderi mortice de bază
Săritura.Săritura în adâncime de pe
aparat.Joc motric:,, Broscuțele sare în
lac!”

20.

22.02.2021-26.02.2021

”ZBOR ÎN LUMEA LARGĂ”

Deprinderi mortice de bază
Săritura.Săritura în înălțime de pe loc
cu desprinderea cu ambele picioare
pentru atingerea unui obiect suspendat
Joc motic:,,Atinge avionul”

21.

01.03.2021-05.03.2021

”PRIMUL GHIOCEL, PRIMUL
MĂRȚIȘOR”

Deprinderi mortice de bază
Săritura.Săritura în lungime de pe
loc.Joc motric:,,Hop peste pârâiaș”

22.

08.03.2021-12.03.2021

”ZÂMBETUL MAMEI”

Deprinderi mortice de bază Aruncare și
prindere Exerciții pentru învățarea
prizei la obiect Joc motric:,,Zboară
mige!”

23.

15.03.2021-19.03.2021

”PRIETENI DIN OGRADĂ”

Deprinderi mortice de bază Aruncare și
prindere cu ambele mâini Joc
motric,,Mingea tot mai sus!”

24.

22.03.2021-26.03.2021

”PUIȘORI, VENIȚI LA MAMA!”

Deprinderi mortice de bază Aruncare
cu o mână de la umăr Joc
motric:,,Mingea la coș”

25.

29.03.2021-01.04.2021

”PRIETENI DIN PĂDURE”

Deprinderi mortice de bază Aruncare și
prinderea cu două mâini Joc
motic:,,Cine aruncă mai departe?”
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26.

12.04.2021-16.04.2021

”PRIMĂVARĂ DRAGĂ, BINE AI
VENIT!”

Deprinderi mortice utilitar aplicative
Mers în echilibru. Mers pe o linie
trasată pe sol Joc motric:,,Mica
balerină”

27.

19.04.2021-23.05.2021

”PARFUMUL PRIMĂVERII”

Deprinderi mortice utilitar aplicative
Mers în echilibru
Mers în echilibru pe o suprafață
înălțată cu diferite poziții de brațe Joc
motric:,,Acrobatul pe sârmă”

28.

26.04.2021-29.04.2021

”LEGUME DE PRIMĂVARĂ”

Deprinderi mortice utilitar aplicative
Târâre pe palme și genunchi Joc
motric:,,Pisica în grădină”

29.

10.05.2021-14.05.2021

-

30.

17.05.2021-21.05.2021

”OARE CE SĂ FIU?”

Deprinderi mortice utilitar aplicative
Târâre pe abdomen cu sprijin în
antebrațe și împingere în vârful
picioarelor Joc motric:,,Cursa
pompierilor!”

31.

24.05.2021-28.05.2021

”HAIDEȚI ÎN EXCURSIE!”

Deprinderi mortice utilitar aplicative
Tracțiune și împingerea diferitelor
obiecte Joc motric:,,Cu trăsurica în
drumeție”

32.

33.

31.05.2021- 4.06.2021

07.06.2021-11.06.2021

”VARA NE AȘTEAPTĂ, DRAGI

Gimnastică ritmică Joc motric: Dansul

COPII!”

flurturilor

CARUSELUL CU AMINTIRI

Consolidarea deprinderilor motrice de
bază(săritură,aruncare-prindere) și
utilitar aplicative.
Parcurs aplicativ ,,Pe tărâmul
amintirilor!”

34.

14.06.2021-18.06.2021

”TRENULEȚUL

Consolidarea deprinderilor motrice de

ANOTIMPURILOR”

bază și utilitar aplicative.Parcurs
aplicativ ,,Micii excursioniști”
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Prof. Serban Danut
Liceul Teoretic’’ Petru Cercel’’ Targoviste
CONFORM CU PROGRAMA SCOLARA, APROBATĂ PRIN ORDIN AL MINISTRULUI Nr. 4598 / 31.08.2004
34 săptămâni = 33 săpt cursuri+1 săpt. Scoala ALTFEL
Filiera: TEORETICA, profilul: REAL, specializarea: Matematică-informatică
Disciplina: FIZICĂ
An şcolar 2020-2021
Clasa a X-a: 3 ore pe săptămână (3h T.C)
Avizat Director
Avizat responsabil
Observaţii
Capitol

Unitatea de învăţare

Introducere

Prelucrarea normelor
de protecţia muncii şi
PSI

Elemente de
termodinamică
Noţiuni
termodinamice de
bază

Calorimetrie

Competenţe specifice

Conţinuturi

Nr.
Sapt
ore
SEMESTRUL I (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)
17 săpt, 2 zile
1
Normele de protecţia muncii şi PSI
S1
1
Cunoaşterea normelor de protecţia muncii şi PSI
Prezentarea manualui şi programei
1
Test predictiv. Identificarea unor noţiuni generale
Notiuni de structura substantei.
S2
1
de fizică
Aplicatii mol, nr. Avogadro
1
Aplicatii mol, volume gaze, nr. molecule
1
Mărimi caracteristice structurii discrete a
1
substanţei. Molul
1
S3
Agitaţia termică. Gradele de libertate. Probleme
1
Sisteme termodinamice
1
Starea sistemului termodinamic. Proces
Clasificarea transformărilor termodinamice, a
S4
termodinamic.
1
parametrilor
Echilibrul termic. Temperatura. Măsurarea
de stare si de proces
temperaturii. Scara Celsius. Scara Kelvin
1
Gazul ideal. Ecuaţii de stare (termică şi calorică)
Transformări simple izocoră,
1
S5
izobară, izotermă
1
Test de evaluare 1
1
Coeficienţi calorici. Calorimetrie.
1
Analiza fenomenelor care au loc într-un
S6
Studiul amestecului a doua lichide cu
1
calorimetru
temperaturi diferite.
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Determinarea căldurii specifice a unui corp
1
Test de evaluare

Principiul I al
termodinamicii
(Lucrul mecanic,
căldura şi energia
internă a gazului în
termodinamică
Transferul căldurii)

Identificarea marimilor fizice care decurg din
principiul I al termodinamicii
Explicarea principiului I al termodinamicii ca lege
de conservare
Rezolvarea de probleme pe baza principiului I al
termodinamicii si / sau a unor relatii derivate

Aplicarea principiului
I al termodinamicii la
transformările gazului
ideal

Compararea informatiilor stiintifice si a
rezultatelor experimentale pentru transformarile
simple ale gazului ideal
*Aplicarea si interpretarea principiului I al
termodinamicii în toate transformarile simple ale
gazului ideal

Teză/test

Competente specifice cap. 1

Aplicarea principiului
I al termodinamicii la
transformările gazului
ideal

Compararea informatiilor stiintifice si a
rezultatelor experimentale pentru transformarile
simple ale gazului ideal
*Aplicarea si interpretarea principiului I al
termodinamicii în toate transformarile simple ale
gazului ideal
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Lucrul mecanic în termodinamică (lucrul
mecanic al sistemului termod., lucrul mecanic
efectuat de mediul exterior, reprezentarea grafică
a lucrului mecanic ). Energia internă a sistemului
termodinamic. Ecuţia calorică de stare. Învelişul
adiabatic. Lucrul mecanic efectuat de un sistem
izolat adiabatic
Căldura. Experimentul lui Joule.
Principiul I al termodinamici Căldura molară a
unui amestec de gaze ideale.
Relaţia lui Robert Mayer
Aplicaţii in probleme

1
S7
1

1
1
1
1

Aplicarea principiului I al termodinamicii la
transformarile gazului ideal:
izocoră,
izobară,
izotermă

1
1
1

Recapitulare pentru teză/test
Teză/test
Discutarea tezei/testului

1
1
1

Aplicaţii pr. I, cicluri transformari simple
Transformarea adiabată
Transformarea liniară
Rezolvare de probleme

1
1
1
1
1
1

S8

S9

S10

S11
S12
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Motoare termice

Motoare termice

Transformări de stare
de agregare

Principiul al II-lea al termodinamicii Descrierea
ciclului Carnot

Identificarea partilor componente ale motoarelor
termice si explicarea functionarii acestora.
Descrierea principalelor cicluri termodinamice
pe baza carora functioneaza motoarele termice:
Otto, Diesel

Recapitulare Elemente de termodinamica
Interpretarea transformarilor de stare si a
fenomenelor care decurg din acestea
Relaţionarea marimilor si relatiilor matematice
dintre acestea cu fenomene si procese observabile
Integrarea relatiilor matematice în rezolvarea de
probleme
Recapitulare
SEMESTRUL AL II-LEA

Producerea şi
utilizarea
curentului
continuu

Recapitulare
termodinamica

Competente specifice cap. 1

Curentul electric

Identificarea mărimilor fizice care caracterizează
curentul electric staţionar

Legea lui Ohm

Aplicarea legilor lui Ohm pentru o portiune de
circuit si
pentru întreg circuitul în rezolvarea de probleme
*Compararea rezultatelor teoretice cu cele
experimentale si
interpretarea lor
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Principiul al II-lea al termodinamicii
Ciclul Carnot
Ciclul Carnot. Probleme
Motoare termice
Motorul Otto
Motorul Diesel
Probleme alte cicluri
Probleme cicluri termodinamice
Aplicarea principiului I al td.
Aplicaţii motoare termice
Aplicatii procese politrope
Aplicarea principiului I al td.
Aplicaţii motoare termice
Aplicatii procese politrope
Topirea şi solidificarea
Vaporizarea şi condensarea
Vaporizarea în vid. Studiul fierberii apei.
Rezolvare probleme. Calduri latente
Sublimarea şi desublimarea. Punctul triplu
Rezolvare de probleme
17 săpt (8 februarie -18 iunie 2021)
Elemente de termodinamică
Probleme termodinamică, bacalaureat
Probleme bacalaureat, termodinamică
Circuit electric simplu
Tensiunea electrică
Sensul curentului electric
Intensitatea curentului electric
Rezistenţa electrică
Legea Ohm pentru o porţ. de circuit
Legea lui Ohm pentru intreg circuitul.
Determinarea rezistenţei electrice a unei
porţiuni de circuit utilizând voltmetrul şi
ampermetrul în circuite de curent continuu
Reostatul. Montajul potenţiometric Aplicaţii
legea lui Ohm

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

S13

S14

Sx 2
zile

S15

S16
S17

S18

S19

1
1
S20

1
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Rezolvare de probleme, Ohm
Legile lui Kirchhoff

Gruparea rezistoarelor
şi generatoarelor
electrice

Recapitulare si
evaluare

Energia şi puterea
electrică.

Efectele curentului
electric.
Aplicaţii

Legile lui Kirchhoff
Aplicaţii
Rezolvare de probleme

1
1
1

Descrierea caracteristicilor gruparilor serie,
paralel, mixt a rezistoarelor si generatoarelor
electrice
Utilizarea algoritmilor de rezolvare de probleme
în cazul gruparilor serie, paralel, mixt a
rezistoarelor si generatoarelor electrice

Gruparea rezistoarelor
Circuite cu rezistoare, grupari mixte
Gruparea generatoarelor el. in serie
Gruparea generatoarelor el. paralel
Circuite cu generatoare, gr. mixte
Aplicatii cu grupari mixte
Şuntul ampermetrelor
Rezistenţa adiţională a voltmetrelor
Rezolvare de probleme, gr. mixte

1
1
1
1

Competente specifice anterioare din cap.
"Producerea şi utilizarea curentului continuu"

Recapitulare pentru test
Test
Discutarea testului

1
1
1

Identificarea marimilor fizice utilizate si
deducerea relatiilor dintre acestea
*Aplicarea notiunilor „energie electrica” si„putere
electrica” în rezolvarea de probleme

Identificarea si intrepretarea efectelor curentului
electric Enuntarea aplicatiilor efectelor curentului
electric în tehnica si descrierea functionarii
aparatelor electrocasnice

Competente specifice anterioare din cap.
"Producerea şi utilizarea curentului continuu"

Teză/test
Producerea şi
utilizarea

Aplicarea legilor lui Kirchhoff în rezolvarea de
probleme
*Descrierea algoritmilor utilizati în rezolvarea de
probleme

Curentul alternativ

Identificarea marimilor care caracterizeaza
curentul
alternativ si reprezentarea grafica a acestora
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Energia şi puterea electrică Determinarea puterii
unui bec electric
Transferul optim de putere
Grafice Putere (P=P(R))
Probleme energie electrica
Probleme putere electrica
Aplicaţii
Test. Discutarea testului
Efectul magnetic al curentului electric. Inducţia
câmpului magnetic. Forţa electromagnetică
(Laplace). Interacţiunea magnetică a curenţilor
electrici staţionari
Forţa Lorentz. Electromagneţii
Flux magnetic. Inducţia electromagnetică
Legea lui Faraday. Autoinducţia Aparate
electrocasnice
Recapitulare pentru teză/test
Teză/test
Corectarea tezei
Condensatoare electrice. Generarea curentului
alternativ. Alternatorul

S21

S22

1
S23
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

S24

S25

S26

S27

1
1
1
1
1
1

S28

1

S31

S30
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curentului
alternativ

Compararea marimilor care caracterizeaza
curentul
alternativ cu marimile care caracterizeaza curentul
continuu

Energie şi putere în
circuitele de curent
alternativ

Transformatorul

Motoare electrice
Aparate
electrocasnice

Utilizarea notiunilor „putere electrica” si „energie
electrica”
în rezolvarea de probleme
Descrierea principiului de functionare a
transformatorului
electric
o Enuntarea aplicatiilor transformatorului în
tehnica
Explicarea fenomenului de inductie
electromagnetica si
functionarea motoarelor electrice Identificarea
fenomenelor electrice si a efectelor pe baza
carora functioneaza aparatele electrocasnice
Aplicarea normelor de protectie pentru prevenirea
scurtcircuitelor si a electrocutarilor

Generatorul de curent continuu. Valori efective
ale tensiunii şi intensitaţii curentului alternativ.
Circuite simple de curent alternative. Circuite
serie cu rezistor, bobină şi condensator în curent
alternativ
Circuit RL. Circuit RC. Circuite RLC.
Rezonanţa tensiunilor. Circuit paralel cu
rezistor, bobină şi condensator în curent
alternativ Rezonanţa curenţilor
Energie şi putere în circuitele de curent
alternativ.
Trasarea caracteristicii voltamperice a unui
element de circuit în curent alternativ
Transformatorul
Aplicaţiile transformatorului. Studiul
transformatorului

Recapitulare: teste bacalaureat

674

1
1

1
1
S32
1

S33
Motoare electrice Aparate electrocasnice
Aplicarea normelor de protectie pentru aparate
electrocasnice

3

3

S34
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PROIECTUL DIDACTIC ÎN PREDAREA ONLINE
KISS VERONICA LIGIA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN SLAVICI SIBIU
RUSU ANCA NATAȘA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN SLAVICI SIBIU

Secvențele instruirii

Crearea situațiilor de învățare

Strategii didactice/resurse

didactice
PREDARE ONLINE
https://classroom.google
.com/

Forme și

Managementul
Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Metode/

Mijloace de

grupului/Form

Timp

instrumente

procedee

învățământ

e de organizare

didactic

de evaluare

a activității

SINCRON
https://meet.google.com/
Salută (consemnarea prezenței se
realizează prin intermediul
extensiei Google Meet
Attendance)
Prezintă un joc grilă online 1. Captarea atenției și

folosind instrumentul de predare

asigurarea climatului

Wordwall - care să conțină

afectiv

răspunsurile la 10 întrebări din
lecția anterioară și din
cunoștințele asimilate în anul
anterior, respectiv sunetele limbii
române și despărțirea în silabe.

Se pregătesc pentru începerea
orei de limba și literatura

Conversația

română. Sunt atenți la întrebările
jocului și răspund prin ridicarea

Jocul didactic –

opțiunii „hand” din aplicația

aplicație

Google Meet (alternativ

interactivă

accesează codul primit pentru

online

Mentimeter sau respectiv
Kahoot.

(alternativ, se poate utiliza orice
alt joc online, folosind
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Dispozitivel
e utilizate
(laptop/calcu
lator/tabletă)
Rețeaua
online și
aplicațiile
alese

Activitate
frontală

1’

Aprecieri
calitative ale

4’

răspunsurilor
elevilor
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instrumentele de predare
Mentimeter sau Kahoot ).

2. Actualizarea celor
învățate anterior

Verifică tema, respectiv

Citesc tema, răspund la întrebări

exercițiile primite din culegere

și corectează răspunsurile lor și

sau manual.

ale celorlalți, dacă este cazul.

Anunță titlul lecției și precizează
competențele derivate.
În discuție frontală cu clasa, se
descriu și se explică noțiunile ce
urmează a fi studiate. Se
distribuie (opțiunea „prezintă

Expunerea

Activitate

elevului

frontală

învățare. Urmăresc explicațiile
din manualul fizic sau online.
Rezolvă pe rând exercițiile
propuse.
Manualul

anterior/explicațiile din manualul

Demonstrația

Caietele

Activitate

online, de română pentru clasa a

Învățarea prin

elevilor

frontală

VI-a

descoperire

Tabla

https://www.manuale.edu.ro/

virtuală

noțiunile de diftong, triftong și

Jamboard

utilizarea unei table online,
Google Jamboard în care
profesorul să poată face adnotări

răspunsurilor

Participă activ la activitatea de

online

asimilării informațiilor este

calitative ale

Notează în caiete titlul lecției.

Conversația

O metodă de facilitare a

7’

elevilor

schema/ fișa realizată

hiat.

Aprecieri

Culegerea

acum” din aplicația Google Meet)

3. Dirijarea învățării

Caietul

Exercițiile din manual se pot de
asemenea distribui pe o foaie de
Jamboard, de data aceasta prin
distribuire a link-ului, cu
opțiunea de editare pentru
posesorii link-ului. Astfel,
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Aprecieri
20’

calitative ale
răspunsurilor
elevilor
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pe marginea informațiilor

fiecare elev poate sublinia

teoretice și exemplelor date.

cuvintele direct pe tabla online

Se formează competențele de
identificare a diftongului,
triftongului și a vocalelor în hiat
cu ajutorul exercițiilor 1 și 2 din
manualul online
https://www.manuale.edu.ro/pent
ru care se poate crea de asemenea
un jamboard.
Se exersează competențele de

4. Asigurarea
transferului și
obținerea performanței

identificare a diftongului,

Rezolvă exercițiile propuse pe

triftongului și a vocalelor în hiat

grupe. Desemnează un lider care

cu ajutorul exercițiilor, de pe

va prezenta clasei răspunsurile

jamboard-ul distribuit.

identificate în grup și va primi,

Se organizează clasa pe 5 grupe a

dacă răspunsurile sunt corecte,

câte 5 elevi cu ajutorul extensiei

cuvântul cheie, de la elevul

Exercițiul

Google Meet Breakout Rooms

desemnat să păstreze

Problematizarea

Fiecare grupă primește o sarcină

răspunsurile și cuvintele cheie

Analiza

de lucru ce trebuie rezolvată în 5

pentru fiecare grupă.

fonetică

minute. Sarcina constă în 5

Se autoevaluează și se

întrebări grilă și este postată în

interevaluează pe baza

câte o pagină a jamboardului

răspunsurilor oferite de ceilalți

menționat. La finalul celor 5

elevi sau de profesor, dacă este

minute elevii revin în clasa

cazul.

principală (main room) și prezintă
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Culegerea/
Fișa de lucru
Caietele
elevilor

Aprecieri
Activitate pe
grupe

10’

calitative ale
răspunsurilor
elevilor
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colegilor răspunsurile, pentru care
fiecare grupă primește un cuvântcheie. Profesorul evaluează
răspunsurile elevilor și face
aprecieri corective. Toate
răspunsurile cumulate vor forma
la final un enunț-sinteză a
conținuturilor abordate astăzi.
Se încarcă în Google Classroom,
5. Evaluarea formativă

spre completare, o fișă de

și asigurarea

autoevaluare.

feedbackului

Se oferă tema din culegere, cu
explicații privind rezolvarea ei.

Completează fișa de
autoevaluare în Google
Classroom, după încheierea
sesiunii video.
Notează tema pentru lecția
următoare.

*Se anunță un test de evaluare
formativă, din noțiunile de fonetică

Răspunsurile se colectează

învățate, la finalul următoarei lecții.

automat în clasa virtuală și sunt

Testul se va livra în Google

accesibile profesorului și fiecărui

Classroom în format digital Google

elev.

Forms.

678

Fișa de
Conversația

autoevaluare

Expunerea

Culegere
Caietul
elevului

Autoevaluare
Activitate
individuală
Activitate
frontală

2’
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PLANIFICARE CALENDARISTICA
LIMBA FRANCEZA, CLASA a VIIa, L2(Editura Booklett), 2017
prof. Oana Bold
Școala Gimnazială George Emil Palade Buzău
Semestrul I
Unitatea de
învăţare

Révision
initiale

Unité 0
Mes amis
Claire et
Nicolas

Unité 1
Qui a peur
des écureuils ?

Conţinuturi detaliate
Tema:
▪ Vacanţa –prilej de bucurie şi odihnă
Elemente de construcţie a comunicării:
▪ Substantivul (genul şi numărul)
▪ Adjectivul calificativ, posesiv şi demonstrativ
▪ Pronumele interogative
▪ Verbul (conjugarea verbelor pronominale uzuale de
grupa I, conjugarea verbelor de gr. I, II şi III, la indicativ
prezent, viitorul apropiat, imperativul, expresii uzuale la
forma negativă şi interogativă, expresii verbale
impersonale, învăţate în clasele a V-a şi a VI-a)
Funcţii comunicative ale limbii:
▪ A situa în timp, a relata la prezent, viitor apropiat
▪ A descrie persoane

▪

Tema :
▪ Universul personal: îmbrăcăminte
Oameni şi locuri : obiective turistice şi culturale,
diversitatea spaţiului francofon
Funcţii comunicative ale limbii:
▪ A cere şi a da informaţii practice (de loc)
Elemente de construcţie a comunicării :
▪ Tipuri de fraze: fraza exclamativă

▪

Tema :
Mediul înconjurător : plante şi animale
Funcţii comunicative ale limbii:
▪ A cere şi a da indicaţii de orientare

Competenţe specifice vizate

Aprofundarea, fixarea şi folosirea corectă a cunoştinţelor
achiziţionate anterior (clasele V-VI) în contexte de utilizare a
limbii

1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ al unei
conversaţii uzuale, articulat(e) clar
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare
uzuală
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri,
activităţi
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare rezolvării
unei sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
4.3 Completarea de formulare cu date şi informaţii personale
5.1. Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte
legate de spaţiul francofon.
1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj simplu,
articulat clar şi rar
1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat clar si
rar
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Nr. de
ore
alocate

4h

Săptămâna

Observaţii

10-21.09

Numărul de
ore alocat
fiecărei unități
poate fi ajustat
în funcție de
săptămâna în
care se
desfășoară
programul
„Școala
Altfel”

24-12.10
6h

8h

15.10-9.11
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▪

A situa în timp, a relata activităţi (la trecut)
Elemente de construcţie a comunicării :
▪ Substantivul : construcţii cu prepoziţia à şi de
▪ Verbul : perfectul compus al verbelor conjugate cu
avoir şi cu être

Tema :
▪ Mediul înconjurător : plante şi animale
▪ Oameni şi locuri : obiective turistice şi culturale,
diversitatea spaţiului francofon
Funcţii comunicative ale limbii:
▪ A cere şi a da informaţii practice (de timp)
Elemente de construcţie a comunicării :
▪ Adjectivul numeral cardinal 60-100
▪ Pronumele interogativ (reluare şi consolidare)

Unité 2
Une lettre
de Corse

Unité 3
Un Noël pas
comme les
autres

Révision

▪

Tema :
▪ Universul personal: cumpărături
Obiceiuri si tradiţii : sărbătorile tradiţionale şi de familie
Funcţii comunicative ale limbii:
▪ A exprima cantitatea
Elemente de construcţie a comunicării :
▪ Articolul partitiv- înlocuirea cu prepoziţia de
▪ Adverbe de cantitate
Funcţii comunicative ale limbii:
-a situa în timp, a relata la prezent şi perfectul compus
Elemente de construcţie a comunicării:
-adverbe de mod, de timp şi de cantitate

2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare
uzuală
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare rezolvării
unei sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu valoare imperativă
pentru situaţii uzuale
1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj simplu,
articulat clar şi rar
1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi rar
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare
uzuală
3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau
imagini însoţitoare
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare rezolvării
unei sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat clar şi
rar
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri,
activităţi
3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau
imagini însoţitoare
3.2 Identificarea sensului global al unui text scurt
5.1 Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte
legate de sărbători în spaţiul francofon

8h

12.11-07.12

8h

10-22.12
14.01-25.01

2h

28.01-01.02

Competenţe specifice vizate

Nr. de
ore
alocate

Săptămâna

1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat clar şi
rar
2.1 Utilizarea corectă a intonaţiei în enunţuri afirmative,
negative, interogative, exclamative

8h

Aprofundarea şi folosirea corecta a cunoştinţelor achiziţionate
în contexte/situaţii de utilizare a limbii

Semestrul al II-lea
Unitatea de
învăţare
Unité 4
Un musée
de l’avenir

Conţinuturi detaliate
▪

Tema :
Oameni şi locuri : obiective turistice şi culturale
Funcţii comunicative ale limbii:
▪ A compara calităţi
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11.02-8.03

Observaţii
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▪

▪

A situa în timp, a relata activităţi la viitor
Elemente de construcţie a comunicării :
▪ Verbul : viitorul simplu gr. I, gr. a II-a
Adjectivul calificativ– grade de comparaţie regulate

▪

Tema :
Universul personal : gusturi şi preferinţe
Funcţii comunicative ale limbii:
▪ A exprima preferinţe
▪ A situa în timp, a relata activităţi la viitor
Elemente de construcţie a comunicării :
▪ Verbul : viitorul simplu al verbelor auxiliare
Pronumele personal cu funcţie de complement direct
▪

Unité 5
Chic ! On ne
fait plus la
vaisselle !

Unité 6
Ce sont les
comédiens, ce
sont les
magiciens… !

Tema :
Incursiuni în lumea artei: personaje îndrăgite din B.D.,
literatura pentru copii
▪ Oameni şi locuri : diversitatea spaţiului francofon
Funcţii comunicative ale limbii:
▪ A exprima sentimente (satisfacţie, bucurie)
Elemente de construcţie a comunicării :
▪ Pronumele personal cu funcţie de complement indirect
▪ Adverbele de mod (reluare şi diversificare)

Unité 7
Choisissons un
scénario

Tema :
Incursiuni în lumea artei : cinematografie
Funcţii comunicative ale limbii:
▪ A descrie un personaj
A situa în timp, a relata activităţi (la prezent, la trecut şi
la viitor)
Elemente de construcţie a comunicării :
▪ Adverbe de timp
▪ Conjuncţii uzuale: et, mais, donc
▪ Prepoziţia (elemente frecvente în comunicare)

▪

▪

▪

3.2 Identificarea sensului global al unui text scurt
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
5.1 Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte
legate de sărbători în spaţiul francofon
1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj simplu,
articulat clar şi rar
2.1. Utilizarea corectă a intonaţiei în enunţuri afirmative,
negative, interogative, exclamative
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri,
activităţi
3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau
imagini însoţitoare
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile necesare rezolvării
unei sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
5.1 Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte
legate de gastronomie în spaţiul francofon
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ al unei
conversaţii uzuale, articulat (e) clar
1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi rar
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare
uzuală
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri,
activităţi
3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau
imagini însoţitoare
4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu valoare imperativă
pentru situaţii uzuale
5.1 Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte
legate de sărbători în spaţiul francofon
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ al unei
conversaţii uzuale, articulat (e) clar
1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat clar si
rar
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare
uzuală
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri,
activităţi
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile necesare rezolvării
unei sarcini de lucru simple
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6h

8h

6h

11.03-29.03

1.04-19.04

6.05-24.05

27-31 MAI ,
SAPTAMANA
ALTFEL
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4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli

Révision finale

Funcţii comunicative ale limbii:
▪ a situa în timp, a relata la prezent, perfectul compus și
viitor
▪ a exprima cantitatea
Elemente de construcţie a comunicării:
▪ adjectivul calificativ
▪ pronumele personal complement (COD și COI)

Aprofundarea, fixarea şi folosirea corectă a cunoştinţelor
achiziţionate în contexte de utilizare a limbii
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4h

3.06-14.06
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PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II
Clasa a II-a
An școlar 2020-2021
Prof. Floriana Scarlat
Școala: Gimnazială ,,Mihai Viteazul,
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
- igiena mâinilor la începutul și finalul orei
- fără contact fizic în timpul formațiilor adunare, de exersare, a jocurilor, distanța minimă 1,5 m
- circuite in vestiare, sala de sport, terenurile de sport pentru evitarea contactului fizic
- dezinfectarea în mod regulat a materialelor sportive
UNITATI DE
INVATARE

CS

Elemente de
organizare a
activitatilor
motrice

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Elemente ale
dezvoltarii fizice
armonioase

1.2.
1.3.
1.4.

Capacitati
motrice

2.
2.2
2.3

CONȚINUTURI
În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar activitațile potrivite exersării
individuale (sau cu membrii familiei), în spațiul locuinței

- Formaţii de adunare în linie pe unul şi pe două rânduri;
- Formaţii de deplasare în coloană câte unul şi câte doi
- Alinierea în linie şi în coloană
- Poziţiile drepţi şi pe loc repaus
- Întoarceri la stânga şi la dreapta - Pornire cu mers pe loc şi oprire
-Postura corectă în poziţii şi acţiuni motrice variate
- Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, aşezat, culcat
- Educarea actului respirator (inspiraţii profunde, expiraţii forţate, fazele actului
respirator)
- Exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului
- Complexe de dezvoltare fizică, cu/fără fond muzical

SEM I
NR.ORE
ALOCATE

SEM II
SAPTAMANA

NR. ORE
ALOCAT
E
Permanent

SAPTAMANA

Permanent

Permanent

4

13-14

Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie

6

8-11

Coordonarea acţiunilor motrice realizate individual

12

1-3
15-17

Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili

Permanent

OBS

8 principale

7-10

Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare
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Forţa dinamică segmentară

6

11-13

Rezistenţa generală la eforturi aerobe

6

3-5

Mobilitate şi stabilitate articulară
Deprinderi
motrice

2.1
2.2
2.3

Permanent

Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas adăugat
Alergarea: şerpuită, cu ocoliri de obstacole, cu purtare de obiecte, cu trecere peste
obstacole

Permanent

Săritura: cu desprindere de pe un picior şi de pe de pe ambele picioare (pe şi de pe
loc şi cu deplasare), la coardă
Deplasări în echilibru pe suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate

6 secundare

14-16

6 secundare

14-16

4

10-11

Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe banca de gimnastică înclinată

6
6 secundare

7-9
14-16

Târârea: pe palme şi pe genunchi, pe antebraţe şi pe genunchi

6 secundare

14-16

Escaladarea: prin apucare şi păşire pe aparat, prin apucare şi rulare pe partea
anterioară a corpului
Tracţiunea – împingerea: deplasarea unui obiect sau partener prin tractare şi
împingere cu braţele, realizată individual şi în perechi

Transport de obiecte uşoare, apucate cu una/ambele mâini, sprijinite la piept,
individual şi în perechi
Deprinderi de manipulare de tip propulsie: aruncare, voleibolare şi ricoşare; lovire
cu mâna şi cu piciorul; lovire cu obiecte: racheta, paleta, crosă etc.
Deprinderi de manipulare de tip absorbţie: prindere cu o mână şi cu două mâini, de
pe loc şi din deplasare, din autoaruncări şi de la partener
Deprinderi de stabilitate de tip axial: îndoire, întindere, răsucire, întoarcere,
balansare

2

1

2

2

2

3

4

4-5

Posturi statice sau dinamice: posturi ortostatice, rostogoliri, starturi

Igiena si protectie
individuala

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Parcursuri aplicative şi ştafete, conţinând deprinderile de locomoţie, de manipulare
şi de stabilitate formate
Igiena efortului - raportul funcţional între activitate şi repaus; odihna activă
Importanţa pregătirii organismului pentru efort (încălzire)
Rolul respiraţiei în efort şi refacere
Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
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Deprinderi
motrice specifice
disciplinelor
sportive

2.1
2.2
2.3

Specifice atletismului

alergarea de rezistenţă

4

1-2

alergarea de viteză cu start din picioare
Specifice gimnasticii
acrobatice
Specifice gimnasticii ritmice
Specifice gimnasticii
aerobice
Specifice jocurilor sportive

aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanță
cumpănă pe un genunchi; semisfoara; podul de jos;
rulări; rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit
balansări de braţe; variaţii de paşi; întoarceri pe loc

12

11-16

31

1-16

4

6-7

6

11-13

34

1-17

paşi aerobici de bază
minibaschet
minifotbal
minihandbal
badminton
tenis de masă
tenis de câmp

Specifice sporturilor
sezoniere

schi
patinaj role/ gheaţă
înot
şah
sanie

Regulile de bază ale sporturilor predate
Informaţii sportive
Dezvoltarea
trăsăturilor de
personalitate

3.2
3.3

Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică şi sport
Capacitatea de decizie corectă
Comunicarea între colegi (norme de comunicare, conştientizarea importanţei
comunicării, calitatea comunicării)
Cunoaşterea şi explicarea stărilor şi a reacţiilor emoţionale
Cerinţele comportamentului în întreceri
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Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul lecţiei de educaţie fizică şi
sport

▪

Evaluare sumativă:
Rezistență:alergare de durată 2 minute;

1

5

▪

Complex de dezvoltare fizică armonioasă;

1

10

▪

Forță.

1

13

▪

Gimnastică acrobatică;

1

16

▪

Capacități coordonative/Îndemânare;

1

3

▪

Viteză alergare 25 m plat, cu start de sus;

1

11

▪

Joc sportiv – minibaschet

1

16
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Planificarea evaluării
Prof. Căpriţă Paraschiva
Colegiul Economic Buzău

Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază: Economic
Modulul: Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor
Nr. de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: din care: T:33
LT: 33 IP:
Clasa: a XI-a
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.S: 3500 din 29.03.2018
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S: 3501 din 29.03.2018
Forme de
evaluare

Competenţe
evaluate

Evaluare iniţială

Determină valoarea
bunurilor
economice,
drepturilor şi
obligaţiilor
Foloseşte
terminologia
specifică legislaţiei
financiar-contabile

Evaluare
formativă

Calculează
contravaloarea
mărfurilor
16.1 Utilizează
planul general de
conturi pentru
înregistrarea

Rezultatele
învăţării
- principiile
contabilităţii
- procedeele
specifice metodei
contabilităţii
(bilanţul contabil,
contul, balanţa de
verificare)
- reglementări
legislative privind
evaluarea,
calculaţia şi
inventarierea
- Identificarea
conturilor pe
categorii de
evenimente şi
tranzacţii (conturi

Resursele evaluării
Contexte/locul de evaluare
Materiale
- în clasă, în laborator

- test de evaluare
- bilanţul contabil
- balanţa de
verificare

- în clasă, în laborator

Metode/ instrumente
de evaluare

De timp
S1

- test de evaluare
- întrebări orale

S2

- întrebări orale

S3

- probă practică

S4

- întrebări orale

- registrul inventar

- în clasă, la agentul
economic
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evenimentelor şi
tranzacţiilor

2.1 Identifică
probleme complexe

Evaluare
formativă

16.2 Înregistrează
evenimente şi
tranzacţii în
contabilitate

de capitaluri,
imobilizări,
stocuri, terţi,
trezorerie,
cheltuieli, venituri)
- Folosirea
conturilor
corespunzătoare
evenimentelor şi
tranzacţiilor
Evaluarea
remedială a
competenţei 16.1
Utilizează planul
general de conturi
pentru
înregistrarea
evenimentelor şi
tranzacţiilor
- Contabilitatea
capitalului propriu
- Contabilitatea
imobilizărilor
- Contabilitatea
stocurilor
- Contabilitatea
terţilor
- Contabilitatea
operaţiilor de
trezorerie
- Contabilitatea
cheltuielilor şi
veniturilor

- în clasă, în laborator

- observare sistematică

planul general de
conturi
S5

- probă practică
- probă scrisă

- documente
specifice fiecărei
clase de conturi
- fişe de lucru
- în clasă, în laborator

S6 – S8

- întrebări orale
- probă practică

S9 – S11

- fişe de lucru

- fişă de evaluare
- studiu de caz

S12 – S16

- întrebări orale

S17 – S20

- probă practică

S21 – S23

- probă scrisă

- documente
contabile
- în clasă, în laborator
- note contabile
- în clasă, în laborator
- fişe de cont
- în clasă, în laborator

- în clasă, în laborator

- probă practică
- fişe de
autoevaluare

S24-S30
- fişă de autoevaluare
- fişă de evaluare

- în clasă, în laborator

- fişe de evaluare

- soft specific
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Resurse educaționale destinate cadrelor didactice-limba română
Educatoare: Tőtős Iuliana-Sofia
Grădinița cu Program Prelungit „Piticii Isteți”, Zalău
Grupa: Combinată secția maghiară,,Steluțe”
Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Tema proiectului: 8 Martie –Ziua internațională a femeii
LUNI
ADP: Primirea copiilor, jocul liber
JALA: Artă:„Vestitorii primăverii: ghiocelul și brândușa” –desen, colorare; Știință: „Sortăm jetoane cu flori de
primăvară timpurii!”; Joc de rol:„De-a florăria”
ADP: Micul dejun
ADP:ÎD: „Ce semnificație au mărțișoarele?”
T:„ Ghiocelul meu” –cântec, R: Gustarea
ADE:Activitate integrată:„Băiețelul care a văzut toporași”
DLC: lectura educatoarei, DȘ: observarea florilor de primăvară DEC: desen
JALA:Joc de mișcare: „La cules de floricele”
ADP: R și T: Masa de prânz
MARȚI
ADP: Primirea copiilor, jocul liber
JALA: Bibliotecă:„Citim imagini din cărți despre îngrijirea florilor”; Știință: „Plantăm bulbi de flori în ghivece”;
Construcții:„Sera de flori”; Joc de rol:„De-a grădinarii”
ADP: Micul dejun
ADP:ÎD: „Un gând frumos și o floare frumoasă pentru mama!”
T:„Vântul de primăvară” –cântec, R: Gustarea
ADE:Activitate integrată:„Flori pentru mama/bunica”
DOS: confecționare flori, DȘ: Numărat în limita 1-4 (împărțirea florilor în vaze)
JALA:Joc cu cântec: „Am plantat în grădinuță”
ADP: R și T: Masa de prânz
MIERCURI
ADP: Primirea copiilor, jocul liber
JALA: Bibliotecă:„Citim imagini despre activitatea mamei”; Știință: „Alege și grupează obiectele de uz gospodăresc!”;
Joc de rol:„De-a mama”
ADP: Micul dejun
ADP:ÎD: „Spune cum este mama ta!”
T:„Jocul muncii” –poezioară ritmată, R: Gustarea
ADE: Lb. Română:„Ce face mama?” joc didactic
Activitate integrată:„Cum o putem ajuta pe mama?”
DȘ: lectură după imagini sDOS: convorbire, sDLC: memorizare fragment din poezia de Létay Lajos
JALA:Joc cu cântec: „Cine m-ajută?”
ADP: R și T: Masa de prânz
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JOI
ADP: Primirea copiilor, joc liber
JALA: Artă:„Prăjituri pentru mama” modelaj; Construcții:„Bucătărie modernă pentru mama”; Joc de rol:„De-a
gospodinele”
ADP: Micul dejun
ADP:ÎD: „Ce cadou aș oferi mamei?”
T:„Sunt o gospodină micuță” poezioară ritmată, R: Gustarea
ADE: Lb. Română:„De ziua ta mămico” cântec
Activitate integrată:„Azi îți dorim bine!”
DEC: învățare cântec, repetare joc cu cântec: „ Să coacem ceva”
DȘ: Numărat în limita 1-4 (sortarea și împărțirea prăjiturilor pe farfurii)
JALA:Joc cu cântec: „Unde te duci iepurașule?”
ADP: R și T: Masa de prânz
VINERI
ADP: Primirea copiilor
JALA: Bibliotecă:„Fața de masă” ornamentare grafică; Artă:„Felicitare pentru mama” colaj
Joc de rol:„De-a cofetăresele”
ADP: Micul dejun
ADP:ÎD: „Copiii orfani”
T:„Macin macul” – poezioară ritmată, R: Gustarea
ADE:Activitate integrată:„Sărbătorim 8 Martie-Ziua internațională a femeii”
DOS: joc didactic(aranjarea mesei festive) DPM: dansul florilor sDLC:repetarea poeziilor
JALA:Joc cu cântec: „Am mâncat brănza”
ADP: R și T: Masa de prânz
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"Cine și cum planifică / organizează o activitate ?"
EDUCATOARE LODROMAN CODRUȚA IOANA
TEMA PROIECTULUI : " " Învăț de pe acum "
SUBTEMA / TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: " LA MUNTE SAU LA MARE ? "
GRUPA:MICĂ
ZIUA/

DENUMIREA ACTIVITĂȚII

DATA

SARCINI DE ÎNVĂȚARE, FORMARE DE PRICEPERI,

ACTIVITATEA

DEPRINDERI, OBIȘNUINȚE, DEZVOLTARE PERSONALĂ, etc.

METODICĂ
ACTIVITATEA ONLINE CU COPIII / PĂRINȚII

Domeniul Științe
" PIERDUT LA CASCADA
CÂNTECULUI..."
-poveste

- să urmărească expunerea educatoarei;

Surse: Printerest, Facebook, Google, Suport didactic pentru

- să numească personaje din poveste;

aplicarea noului curriculum

- să formuleze în propoziții simple fragmente din poveste, folosindu-se

Imagini sugestive cu anotimpul vara, fișe de lucru,

de imagini;

documentare cu privire la tema propusă, cautarea materialelor
necesare pentru consilierea părinților

LUNI
Moment de mișcare"
" Povestea unui șarpe ce trăia

- să realizeze un moment de mișcare pe baza melodiei propuse;

Poveste: Pierdut la Cascada cântecului...

- să participe cu interes la momentul de mișcare;

https://www.youtube.com/watch?v=jOcnpssmewM
Cântec: Povestea unui șarpe ce trăia la munte...

la munte"

https://www.youtube.com/watch?v=EYoAIj5-xxI
Domeniul Limbă și

- să asculte cântecelul de înviorare;

Surse: Printerest, Facebook, Google, Suport didactic pentru

- să discute planșele tematice – anotimpul VARA

aplicarea noului curriculum. Indicații metodice...

-să grupeze jetoanele cu diferite articole de îmbrăcăminte în funcție de

Cântec de înviorare:Jocul dimineții...

îmbrăcămintea în funcție de

locul în care își va petrece vacanța,

https://www.youtube.com/watch?v=l7N7i9ecRXc&fbclid=IwA

locul în care îți vei petrece

- - să exerseze semnele grafice prin trasarea articolelor de

R2C7O5qGT7jcTLJmaY_IEzEh4tURuEcKV-Xh8KeyXDaiSA6TqCE-

îmbrăcăminte.

RVUFHc

- să realizeze un moment de mișcare pe baza melodiei propuse

Cântec: Noi suntem piticii...

comunicare
" Alege și grupează
MARȚI

vacanța "
- joc didactic
Moment de mișcare
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" NOI SUNTEM, PITICII..."

- să participe cu interes la momentul de mișcare;

https://www.youtube.com/watch?v=lEUsWYwzNgw

- să asculte cu interes cântecelul de înviorare;

Surse: Printerest, Facebook, Google, Suport didactic pentru

- să realize un șotron în concentru numerelor 1-3;

aplicarea noului curriculum

- să execute sărituri succesive pe unul sau două picioare;

Cântecel de înviorare:

-joc cu text și cânt
Domeniul Științe
+
Domeniul psihomotor
" Numărăm înainte și înapoi,
MIERCURI

https://www.youtube.com/watch?v=SDgFoDKQ_Cs

pași făcuți de noi "
Moment de mișcare

- să execute mișcările de dans învățate la grădiniță;

Cântec: Ceata lui Pițigoi...

- să participe cu interes la momentul de mișcare;

https://www.youtube.com/watch?v=k_cPzuhoKbw

- să confecționeze un album cu sortare de ilustrate din reviste, cărți,

Surse: Printerest, Facebook, Google, Suport didactic pentru

ziare...

aplicarea noului curriculum

- să își îmbogățească vocabularul cu cuvinte noi pe baza ilustratelor;

Fișă, imagini sugestive, indicații metodice,

Moment de mișcare

- să execute mișcările de dans învățate la grădiniță;

Colaj de cântece VARA VESELA- Clopotelul magic

"MIȘCARE ÎN VACANȚA

- să participe cu interes la momentul de mișcare;

https://www.youtube.com/watch?v=2VJMtqZnJqs

Domeniul Om și societate

- să identifice, pe baza imaginilor comportamente pozitive;

Surse: Printerest, Facebook, Google, Suport didactic pentru

"CUM MĂ COMPORT ÎN

- să identifice pe baza imaginilor comportamente negative;

aplicarea noului curriculum Imagini sugestive,

"CEATA LUI PIȚIGOI... "
Domeniul estetic și creativ
" ALEGE DESTINAȚIA DE
VACANȚĂ"
JOI

MARE"

VACANȚĂ ? "

- să dea exemple de bune practici.
La plimbare:

Moment de mișcare
VINERI

" La plimbare "

- să se plimbe alături de un membru al familiei;
- să exerseze mișcările din cântecel;
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PLANIFICARE ANUALĂ
NIVEL 1 - GRUPA MICĂ
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR
VIMAN CRISTINA DIANA
TEMA ANUALĂ DE STUDIU

PROIECTE PROPUSE

TEME ÎN AFARA

SUBTEME

PROIECTELOR

S
S1

EVALUARE INIȚIALĂ

Primii pași în grădiniță

S2

EVALUARE INIȚIALĂ

Uite cât de multe știu!

S3

Cine sunt/suntem?

În lumea fermecată a grădiniței!
Eu și lumea mea!

S4

1.Acesta sunt eu!
Eu și lumea mea!

S5
Cine sunt/suntem?

2.Universul familei mele!
Eu și lumea mea!

S6

3.Cresc frumos șisănătos!
Vacanța de toamnă
S7

Zâna Toamna a sosit
1.Covor de frunze ruginii

S8

Când, cum și de ce se întâmplă?

Zâna Toamna a sosit
2.Mărul năzdrăvan

S9

Zâna Toamna a sosit
3.Morcovelul cel isteț

S 10

Cine sunt/suntem?

S 11

Noi suntem români!
Vis de iarna !
1.Surprizele lui Moș Nicolae

S 12

Vis de iarna !
Cu ce și cum exprimăm ceea ce

S 13

simțim?

2. A venit iarna drăguța!
Vis de iarna !
3. Jocurile copiilor iarna

S 14

Vis de iarna !
4. Colindăm, sănătate vă urăm!
VACANȚĂ

S 15

Cum este, a fost și va fi pe

Pinguinul Willy și prietenii lui

Pământ?
S 16

Cum este, a fost și va fi pe
Pământ?

S 17

Lumea animalelor
1.Martinel și prietenii lui
Lumea animalelor
2.Pisicuțe jucăușe
VACANȚĂ
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S 18

Cum este, a fost și va fi pe

Lumea animalelor

Pământ?

3.Văcuța Lola

S 19

Lumea animalelor
4.Puișorul năzdrăvan

S 20

S 21

Cine și cum planifică/organizează

Alb și roșu împletit, mărțișorul a

o activitate?

sosit!

Ce și cum vreau să fiu?

Meserii, îndrăgite de copii
1.Meseria de mamă
În călătorie noi plecăm, lucruri noi să

S 22

învățăm
1.La plimbare prin oraș!
S 23

Cine și cum planifică/organizează
o activitate?

În călătorie noi plecăm, lucruri noi să
învățăm
2. În port
În călătorie noi plecăm, lucruri noi să

S 24

învățăm
3.O călătorie printre nori
S 25

Când, cum și de ce se întâmplă?

Simfonia primăverii
1.Verde crud de primăvară
VACANȚĂ

S 26

Când, cum și de ce se întâmplă?

Simfonia primăverii
2.În grădina de legume timpurii

S 27

Ce și cum vreau să fiu?

S 28

Cu ce și cu exprimăm ceea ce

Viața are prioritate!
Oul rosu și frumos pentru

simțim?

Învierea lui Hristos
VACANȚĂ

S 29
ȘCOALA ALTFEL
Meserii, îndrăgite de copii

S 30

2.Sunt atâtea meserii, pentru noi,
Ce și cum vreau să fiu?

pentru copii!
Meserii, îndrăgite de copii

S 31

3.Vreau să fiu ca ei!
S 32

Cine sunt, suntem?

Copil ca tine sunt și eu

S 33

Cine sunt, suntem?

Haide-ți să fim eroi!

S 34

Evaluare finală

Anul a trecut și noi am crescut!
VACANȚĂ
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PLANIFICARE ANUALĂ
- grupa mare 4 - program normal
CROITORU CRISTINA
GRĂDINIȚA MĂRȚIȘOR, SECTOR 4, BUCUREȘTI
DATA

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

14-18 septembrie

EVALUARE INIŢIALĂ

Grădiniță –bun găsit!

21-25 septembrie

EVALUARE INIŢIALĂ

Oare ce mai știu?

EVALUARE INIŢIALĂ

Îmi amintesc

28 septembrie2 octombrie

TEMA PROIECTULUI

SUBTEMA

5-9 octombrie

CINE SUNT/SUNTEM?

EU ȘI LUMEA MEA

Despre mine, unicul!

12-16 octombrie

CINE SUNT/SUNTEM?

EU ȘI LUMEA MEA

Familia

19-23 octombrie

CINE SUNT/SUNTEM?

EU ȘI LUMEA MEA

Drumul spre grădiniță (localitatea)

VACANȚĂ

26-30 octombrie
2-6 noiembrie

9-13 noiembrie

16-20 noiembrie

23-27 noiembrie

CÂND/CUM ŞI DE CE SE
ÎNTÂMPLĂ?
CÂND/CUM ŞI DE CE SE
ÎNTÂMPLĂ?
CÂND/CUM ŞI DE CE SE
ÎNTÂMPLĂ?
CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE
SIMŢIM?

30 noiembrie –

CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE

4 decembrie

PĂMÂNT?

7-11noiembrie

OBSERVAȚII

CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE
SIMŢIM?

TOAMNA

Toamna, toamna harnică și darnică

TOAMNA

Vitamine pentru mine

TOAMNA

Miresme în forme și culori

ÎN LUMEA POVEȘTILOR

Spune, spune o poveste

MAGIA IERNII

Vine Moș Nicolae

ÎN LUMEA POVEȘTILOR

Poveste încurcată, eu o dezleg îndată
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14-18 decembrie

21-22 decembrie

CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE
PĂMÂNT?
CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE
PĂMÂNT?

MAGIA IERNII

Datini și obiceiuri la români

MAGIA IERNII

Asteptându-l pe Moș Crăciun
VACANȚĂ

23 decembrie-8 ianuarie
11-15 ianuarie

18-22 ianuarie
25-29 ianuarie

CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE

MAGIA IERNII

CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE

MAGIA IERNII

15-19 februarie

22-26 februarie

1-5 martie

8-12 martie

15-19 martie

22-26 martie

Jocurile copiilor iarna

PĂMÂNT?
EVALUARE SUMATIVĂ

Farmecul anotimpurilor
VACANȚĂ

1-5 februarie
8-12 februarie

E iarnă iar

PĂMÂNT?

CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE

PRIETENII MEI

PĂMÂNT?

NECUVÂNTĂTORI

CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE

PRIETENII MEI

PĂMÂNT?

NECUVÂNTĂTORI

CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE

PRIETENII MEI

PĂMÂNT?
CÂND/CUM ŞI DE CE SE
ÎNTÂMPLĂ?
CÂND/CUM ŞI DE CE SE

Lumea apelor

PRIMĂVARA

Mama – fiinţa dragă tuturor

PRIMĂVARA
PRIMĂVARA

ÎNTÂMPLĂ?
CÂND/CUM ŞI DE CE SE

Animale sălbatice și domestice

NECUVÂNTĂTORI

ÎNTÂMPLĂ?
CÂND/CUM ŞI DE CE SE

În lumea dinozaurilor

PRIMĂVARA

ÎNTÂMPLĂ?
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29 martie – 1 aprilie

CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/
ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?

19-23 aprilie

26-29 aprilie

Săptămână independentă

Planetele

Săptămână independentă

VACANȚĂ

2-9 aprilie
12-16 aprilie

Lumea...mereu în mişcare

CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE
PĂMÂNT?
CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE

Salvați Planeta albastră

PĂMÂNT?
CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE

Paștele la români

PĂMÂNT?

30 aprilie – 7 mai

Săptămână independentă
Săptămână independentă

VACANȚĂ

10-14 mai

CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU?

Vreau să fiu...

Săptămână independentă

17-21 mai

CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU?

În curând voi fi școlar!

Săptămână independentă

ȘCOALA ALTFEL-SĂPTĂMÂNA ”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

24-28 mai
31 mai - 4 iunie
7-11 iunie
14-18 iunie

CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE

Ziua copilului

SIMŢIM?
EVALUARE FINALĂ

Roata anotimpurilor

EVALUARE FINALĂ

Ştiu...Am învăţat!
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Limba română.
Planificare calendaristică online
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR FOFELDEA NICOLETA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDEII” FĂGĂRAS

Luni:ADP: “Bună dimineața, omuleți din zăpadă!” ALA: Joc liber/”Înviorarea de dimineață!”
AI: “Bucuriile iernii” (ADE+ADP+ALA)
ID: “Hai la joacă afară!” (discutii tematice)
S: “Bună dimineața, omuleți de zăpadă!” Salutul zilei!
❖ Discutați cu copilul în apropierea unei ferestre despre vremea de afară (este înnorat, senin, frig, cum ne vom
îmbrăca dacă ieșim din casă, și punctați data zilei din calendar; 11 ianuarie 2021; vă puteți folosi de un calendar
pe care îl aveți, în care veți consemna trecerea zilelor/lunilor; exersați salutul acestei zile!)
T: “Hai la joacă afară!” https://www.youtube.com/watch?v=pcYe0jggR7s&ab_channel=TraLaLaCantecesideseneanimatepentrucopii (conținut de tranziție, nu se memorează!)
DS: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna”(conținut on-line)
https://www.youtube.com/watch?v=9VTMHLsvfq4&ab_channel=Minunatalumeacopilariei
❖ Urmăriți conținutul , apoi puneți întrebări din conținutul acesteia pentru a vă asigura că s-a înțeles acțiunea și
personajele care au participat. La sfârșit explicați copilului ceea ce nu a înțeles.
ALA: B:”Jocuri de iarnă”(fdl);Ș: “Sortăm imagini cu jocuri specifice iernii”;C: “Pârtia de schi”(constructii)
T: “Vine Iarna”(conținut online) https://www.youtube.com/watch?v=lJRIbZGOerk&ab_channel=LumealuiMorcovel
MM:”Ingerașii” “Cea mai rapidă saniuță”(moment de mișcare)
SPOR LA LUCRU
Marți:ADP: “Bună dimineața, omuleți din zăpadă!”
ALA: Joc liber/”Înviorarea de dimineață!” https://www.youtube.com/watch?v=066OsdEuYMY
AI: “La saniuș” (ADE+ADP+ALA)
ID: “Saniuța fuge, nimeni n-o ajunge!” (discuții tematice)
S: “Bună dimineața, omuleți de zăpadă!” Salutul zilei!
❖ Discutați cu copilul în apropierea unei ferestre despre vremea de afară (este înnorat, senin, frig, cum ne vom
îmbrăca dăcă ieșim din casă, și puncțati data zilei din calendar; 12 ianuarie 2021; vă puteți folosi de un calendar
pe care îl aveți, în care veți consemna trecerea zilelor/lunilor; exersați salutul acestei zile!)
T: “Săniuța fuge!” https://www.youtube.com/watch?v=9xehRJNapd4&ab_channel=TraLaLaCantecesideseneanimatepentrucopii (tranziție, nu se memorează!)
DLC : “Saniuța” de Geroge Coșbuc (memorizare)
❖ Citiți conținutul poeziei, apoi repetați împreună fiecare strofa în parte, apoi împreună.
DOS : “Saniuța” (confecționare)
https://www.youtube.com/watch?v=ElQxqjCZnuQ&ab_channel=ArtbyElla
❖ Pentru realizarea saniuței o să aveți nevoie de următoarele materiale: carton colorat, ață, foarfecă, lipici, paie de
suc, le tăiați după model și apoi le asamblați.
ALA: B:”Jocuri de iarnă”(fdl); A: “Pârtia pe sanius”(desen pe făină); C: “Săniuța”(desen)
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T: “Cerne Iarna”(conținut online) https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo&ab_channel=GurinelTV
MM:”Cai și călăreți” “Trage saniuța” (jocuri distractive în zăpadă)
SPOR LA LUCRU
Miercuri:ADP: “Bună dimineața, omuleți din zăpadă!”
ALA: Joc liber/”Înviorarea de dimineață!” https://www.youtube.com/watch?v=066OsdEuYMY
AI: “Omul de zăpadă și prietenii lui!” (ADE+ADP+ALA)
ID: “Jocul meu preferat!” (discuții tematice)
S: “Bună dimineața, omuleți de zăpadă!” Salutul zilei!
❖ Discutați cu copilul în apropierea unei ferestre despre vremea de afară (este înnorat, senin, frig, cum ne vom
îmbrăca dacă ieșim din casă, și punctați data zilei din calendar; 13 ianuarie 2021; vă puteți folosi de un calendar
pe care îl aveți, în care veți consemna trecerea zilelor/lunilor; exersați salutul acestei zile!)
T: “A, a, a, a, a venit iarna !” https://www.youtube.com/watch?v=LHcIz-ujmoY&ab_channel=TraLaLaCantecesideseneanimatepentrucopii (conținut de tranziție, nu se memorează!)
DEC: “Omul de zăpadă”(învațare cântec cu text și cânt) (conținut on-line)
https://www.youtube.com/watch?v=rdEvelHw7Nc&ab_channel=CriCriCri-CantecepentrucopiiIChildren%27sSongs
❖ Urmăriți conținutul cântecului, apoi puneți întrebări din conținutul acesteia pentru a vă asigura că s-a înțeles
acțiunea și personajele care au participat. La sfârșit explicați copilului ceea ce nu a înțeles.
DȘ: “Numărul și cifra 3”(predare) (conținut on-line) https://www.youtube.com/watch?v=R0etia1CQI&ab_channel=Gr%C4%83dini%C8%9BadepeYouTube
ALA: B:”Jocuri de iarnă”(fdl); A: “Om de zăpadă” (desen); JR: “Omul de zăpadă și copiii”
T: “Omul de zăpadă”(conținut online) https://www.youtube.com/watch?v=LlS2OIijbyk&ab_channel=TraLaLaCantecesideseneanimatepentrucopii
MM:”Hora oamenilor de zăpadă” “Drumul prin zăpadă”(moment mișcare)
SPOR LA LUCRU
Joi:ADP: “Bună dimineața, copii jucăuși!”
ALA: Joc liber/”Înviorarea de dimineață!”
https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0&fbclid=IwAR2EhdNZchENOfkVm1ZrB6QJDFSw5UTAR5Q_4GtTa
u9pvuUUrDeEKc54zQE&ab_channel=icanrockyourworld
AI: “Întâmplări în zăpadă” (ADE+ADP+ALA)
ID: “Frumusețea iernii!” (discuții tematice)
S: “Bună dimineața, omuleți de zăpadă!” Salutul zilei!
❖ Discutați cu copilul în apropierea unei ferestre despre vremea de afară (este înnorat, senin, frig, cum ne vom
îmbrăca dacă ieșim din casa, și punctați data zilei din calendar; 14 ianuarie 2021; vă puteți folosi de un calendar
pe care îl aveți, în care veți consemna trecerea zilelor/lunilor; exersați salutul acestei zile!)
T: “Trenulețul muzical!” https://www.youtube.com/watch?v=TcIBIZ3eDDg&ab_channel=tibbyMusic (conținut de
tranziție, nu se memorează!)
DLC: “Povestea omului de zăpadă” (povestea educatoarei) (conținut on-line)
https://www.youtube.com/watch?v=itWuqtIaV1Q&ab_channel=Momentuldepoveste
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❖ Urmăriți conținutul poveștii, apoi puneți întrebări din conținutul acesteia pentru a vă asigura că s-a înțeles
acțiunea și personajele care au participat. La sfarșit explicați copilului ceea ce nu a înteles.
DPM: “Pe derdeluș” (alergare cu ocolire de obstacole) (conținut on-line)
https://www.youtube.com/watch?v=OcOScPrReXY&ab_channel=AnaAnna
ALA: A:”Om de zăpadă ”(modelaj);Ș: “Jocuri copiilor iarna” (fdl); C: “Copiii la schi”(construcții)
T: “Prima zăpadă”(conținut online)https://www.youtube.com/watch?v=u2zUZHAb2Xs&ab_channel=TraLaLaCantecesideseneanimatepentrucopii
MM:”Cel mai mare bulgar” “Om de zăpadă” (Joc liber pe zăpadă)
SPOR LA LUCRU
Vineri:ADP: “Bună dimineața, copii voiosi!”
ALA: Joc liber/”Înviorarea de dimineață!” https://www.youtube.com/watch?v=066OsdEuYMY
AI: “Serbările zăpezii” (ADE+ADP+ALA)
ID: “Jocul preferat!” (discuții tematice)
S: “Bună dimineața, copii voiosi!” Salutul zilei!
❖ Discutați cu copilul în apropierea unei ferestre despre vremea de afară (este înnorat, senin, frig, cum ne vom
îmbrăca dacă ieșim din casă, și punctați data zilei din calendar; 15 ianuarie 2021; vă puteți folosi de un calendar
pe care îl aveți, în care veți consemna trecerea zilelor/lunilor; exersați salutul acestei zile!)
T: “Săniuța fuge!” https://www.youtube.com/watch?v=81kPRMsA_7o&t=3s (conținut de tranziție, nu se memorează!)
DȘ+DLC: “Ce este și la ce joc îl putem folosi?” (conținut on-line)
https://www.youtube.com/watch?v=N2EviBf92Yk&ab_channel=TraLaLa-CantecesideseneanimatepentrucopiiTraLaLaCantecesideseneanimatepentrucopii
https://www.youtube.com/watch?v=j0b-ObEBJO0&ab_channel=MirelaAndrei (un joc pe care puteți să-l faceți împreună
cu copilul folosind intervalul 1-3)
❖ Urmăriți conținutul , apoi puneți întrebări din conținutul acesteia pentru a vă asigura că s-a înțeles acțiunea la
care au participat. La sfârșit explicați copilului ceea ce nu a înțeles.
ALA: B:”Jocuri de iarnă”(fdl);Jm: “Găsește umbra”; C: “Patine”(construcții)
T: “Iarna”(conținut online) https://www.youtube.com/watch?v=j4NSeuAXL4s
MM:”Omul de zăpadă” “Primul la săniuță”(Jocuri libere în zăpadă)
SPOR LA LUCRU
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PLANIFICARE SEMESTRIALĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Domeniul Științe: Activitate matematică
Profesor înv. preșcolar: Papuc Alfredina Ioana
An școlar 2020-2021/ Grupa Mare
Nr.

Perioada

Tema săptămânii

Formă de realizare

Aspect specific

crt
18.

Tip de
activitate

08.02.12.02.2021

Visul pe care vreau să mi-l

Reprezentări elementare matematice

Meseriașii –familiarizarea cu numărul și cifra 6

îndeplinesc! (meserii)

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

Cine știe mai bine? Consolidarea număratului în limitele 1-6 – joc

Persistență

didactic

Predare

Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
19.

15.02.19.02.2021

20.

22.02.26.02.2021

21.

01.03.05.03.2021

22.

08.03.12.03.2021

Cine și de ce le-a inventat?

Reprezentări elementare matematice

Micii inventatori –familiarizarea cu numerele naturale: numărul și

(Minunile lumii)

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

cifra 6

Persistență

Micii inventatori- exerciții cu material individual –compunerea și

Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată

descompunerea numărului 7

DE LA BOABE DE GRÂU,

Reprezentări elementare matematice

La brutărie –exercițiu cu material individual- familiarizarea cu

LA PÂINEA CALDĂ

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

numerele naturale-numărul și cifra 8

SCOASĂ DIN CUPTOR!

Persistență

Micii brutari-joc didactic-consolidare compunere și descompunere

TRADIȚII DE LA BUNICI

Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată

Ce mult te-am așteptat,

Reprezentări elementare matematice

Ne jucăm cu vestitorii primăverii –exercițiu cu material individual –

dragă primăvară!

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

numărul 8

(fenomene, evenimente,

Persistență

Numără și tu! Joc didactic în limitele 1-8

simboluri)

Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată

MAMA ȘI BUNICA

Reprezentări elementare matematice

Și cifrele au vecini? Cifre cu soț cifre fără soț în limitele 1-8

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

Așază tot atâtea...! joc didactic –consolidarea număratului în limitele

Persistență

1-8
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Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
23.

15.03.-

În ograda mea

19.03.2021

Reprezentări elementare matematice

Câte păsări are bunica? –fam.cu intervalul 1-9

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

Găsește diferența!-joc didactic

Predare

Persistență
Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
24.

22.03.26.03.2021

Miracolul apei. Apele din

Reprezentări elementare matematice

Ce număr găsești? Joc didactic

țara mea!

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

Cine descompune/compune?-joc didactic

Dobândire de
cunoștințe

Persistență
Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
25.

29.03.-

Planeta pământ

01.04.2021

Reprezentări elementare matematice

Arată cât îți spun! Joc didactic

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

Să compunem/descompunem-joc didactic

Consolidare

Persistență
Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
26.

12.04.16.04.2021

În lumea celor care nu

Reprezentări elementare matematice

cuvântă

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

Cine sunt vecinii?

Predare

A câta..., al câtelea? Joc didactic –numeralul cardinal

Persistență
Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
27.

19.05.23.05.2021

Emoții- cum le putem

Reprezentări elementare matematice

Cine sunt vecinii?

controla?

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

A câta..., al câtelea? Joc didactic –numeralul cardinal

Consolidare

Persistență
Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
28.

26.04.29.04.2021

Hristos a Înviat!

Reprezentări elementare matematice

Ajută iepurașul să găsească ouăle ! joc didactic

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

Rezolvă exercițiul corect! Scădere cu 1-2 unități

Persistență
Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
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29.

PROGRAMUL NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL 10.05.-14.05.2021

10.05.-

Consolidare

14.05.2021
30.

17.05.-

Călătoresc prin țara mea !

Reprezentări elementare matematice

Câte vehicule sunt pe tablă? (formare de mulțimi în concentratul 1-9)

Predare

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

21.05.2021

Persistență
Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
31.

24.05.-

Călătoresc prin univers!

28.05.2021

Reprezentări elementare matematice

Rachetele din univers –joc didactic familiarizarea cu numerele

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

naturale: numărul și cifra 10

Consolidare

Persistență
Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
32.

31.05.-

Magia copilăriei !

04.06.2021

Reprezentări elementare matematice

La doctor :Ne măsurăm înălțimea și greutatea corpului –joc didactic

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

–măsurarea dimensiunii

Persistență

La piață- măsurarea obiectelor;

Predare

Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
33.

07.06.-

Timpul – Ceasul

11.06.2021

Reprezentări elementare matematice

Măsurarea timpului dint-o zi-ceasul

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

Măsurarea timpului-zilele săptămânii –joc exercițiu

Persistență

Măsurarea timpului- anotimpurile

Predare

Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
34.

14.06.18.06.2021

EVALUARE FINALĂ:

Reprezentări elementare matematice

Să ne amintim! Joc didactic

TOT CE-AM ÎNVĂȚAT,

Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme

EU CU MINE AM

Persistență

LUAT...

Abilități de interacțiune cu copii de vârstă apropiată
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2020-2021
Planificare realizată conform OMEN Nr. 3418/19.03.2013
Profesor: Aurelia Dinu
Școala Gimnazială Gheorghe Manu Budești
Aria curriculară: Limbă și comunicare Anul școlar: 2020 – 2021
Disciplina de învățământ: Limba modernă 1. Limba engleză– limbi moderne
Clasa: a I-a
Număr de ore pe săptămână: 1 oră
Unități de
învățare
1. Revision

2. Animals

3. Holidays

Competențe
specifice
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
1.1
1.2
1.3
2.1
3.1

1.1
1.2
1.3
2.1
2.3
3.1

4. Revision

5. Sports and
hobbies

1.1
1.2
1.3
2.1
2.3
3.1

Conținuturi
Colors, animals,
numbers,
greetings

Număr de
ore alocate
4

Săptămâna

Observații

S1
S2
S3
S4

•SEMESTER I•

4

S5
S6
S8
S9

S7
Holiday: 26th of October
2020- 1st of November
2020

5

S10
S11
S12
S13
S14

Farm animals
Sea animals
Zoo animals
and wild
animals
Ask and provide
information, to
describe animals
Project: My
farm (to depict
the favourite
animal)
Easter and
Christmas
vocabulary
Talk about
traditions
Describe a
celebration
Project: My
holiday (use
drawings for the
favourite
Christmas habit)
Greetings,
numbers, colors,
holiday
vocabulary
Popular sports
and favourite
hobbies
Classify sports
according to
seasons
Express
preferences
Role plays

Christmas Holiday : 23rd
of December 2020- 10th
of January 2021
3

S15
S16
S17

6

S1
S2
S4
S5
S6
S7

Intersemester holiday :
30th of January 2021- 7th
of February 2021

•SEMESTER II•
S3- Școala altfel
Easter Holiday : 2nd of
April 2021- 11th of April
2021
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6. Feelings

1.1
1.2
1.3
2.1
3.1

7. My home

1.1
1.2
1.3
2.1
2.3
3.1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.3
3.1
1.1
1.2
1.3
2.2
2.3
3.1

8. Body parts

9. My school

10. Final
revision

Expressing
emotions:
happy, sad,
sleepy, angry.
Express
emotions (I
feel…)
Rooms of the
house
To give and ask
for information
Prepositions

2

S7
S8

2

S9
S10

Body parts and
clothes
Describe a
person and
clothes

2

S12
S13

School objects
Here, there, up,
down, left,
right
Participate to
role play
Revision of all
units

2

S14
S15

2

S16
S17
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An şcolar: 2020- 2021

Prof. Bratu Rodica
Școala Gimnazială Al.I.Cuza Bacău
Disciplina: CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
Nr. de ore/an: 33 ore/an
Nr. de ore/săptămână: o oră/săptămână
Clasa: a VIII – a
Conform programei școlare aprobată prin OM nr. 3393 din 28.02.2017
Nr.
Unitatea de
Competențe
Domenii de
Conținuturi
crt.
învățare
specifice
conținut
SEMESTRUL I - 17 Săptămâni + 2 zile

1.

Autocunoaştere şi
stil de viaţă
sănătos și
echilibrat

1.1; 1.2

Nr.
ore

Săpt.

• Ce se află în bagajul
sufletului tău?
Evaluare initială
• În căutarea sinelui

1

S1

1

S2

• Povestea mea de succes călătorii temporale în viitor
• Arta de a lua decizii.
Decizii mici, decizii mari

1

S3

1

S4

Reziliență

• Curajul de a lupta pentru
ceea ce-ți doresti

1

S5

Prevenirea
comportamentelor de risc
pentru sănătate
Sănătatea vieții de familie

•Cunoaște riscurile, ca să-ți
decizi comportamentele

1

S6

•Familia,
nucleu
al
devenirii
•Orice exagerare doare!

1

S7

1

S8

•Familia și iubirea fără
hotare

1

S9

•Recapitulare / Evaluare

1

S10

•Călătorie
în
lumea
emoțiilor
•Emoțiile: stăpân sau
unealtă?
•Să înțelegem conflictele

1

S11

1

S12

1

S13

•Conflictul ca oportunitate
de
dezvoltare
•De la conflict la armonie
sau
calea
dialogului
constructiv
•Comunicarea asertivă,
limbajul oamenilor de
succes
Recapitulare / Evaluare

1

S14 +
2 zile

1

S15

1

S16

1

S17

Viziune și reușită
personală: aspirații,
modele de gândire și
acțiune
Luarea deciziilor

Siguranță și alegeri
sănătoase. Prevenirea
abuzului în familie
Situații cu potențial de risc
– migrația părinților

Modalităţi de autocontrol
și autoreglare emoțională

2.

Dezvoltare socioemoţională

2.1; 2.2

Conflictele: caracteristici,
surse, modalităţi de
prevenire
Rolul conflictelor în
dezvoltarea personală
Tehnici de comunicare și
negociere în rezolvarea
conflictelor
Prevenirea conflictelor
prin tehnici de comunicare
asertivă
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3.

Managementul
învățării

SEMESTRUL al II-lea – 16 Săptămâni
Rolul informației și criterii •Rolul informațiilor în
de analiză a informațiilor algoritmul
succesului
Surse de informare pentru •Toate sursele sunt resurse?
activitatea școlară
Selectarea surselor de
3.1; 3.2
informare
•Generația digitală. Cu
NET-ul la purtător
Tehnici de gestionare
•Timpul, comoară risipită
eficientă a timpului
sau investită?

Tehnici de gestionare
eficientă a efortului de a
învăța
Învățare formală,
nonformală, informală

Planul personal de
educaţie şi carieră: scop,
obiective

4.

Managementul
carierii

4.1; 4.2
Trasee educaționale din
perspectiva alegerii
carierei
Formularele de opțiuni
pentru admiterea în clasa a
IX-a: caracteristici și
modalități
de completare
Oportunități de carieră.
Explorări și decizii
Planul personal de
educaţie şi carieră:
strategii de realizare,
termene, resurse și
obstacole

1

S1

1

S2

1

S3

1

S4

•Arta de a te împrieteni cu
timpul
•Transformă efortul de a
învăța
în dorință de cunoaștere
•Învățarea la puterea a
treia!
Învățarea
formală,
nonformală,
informală
•Recapitulare / Evaluare

1

S5

1

S6

1

S7

1

S8

•Bagajul meu de călătorie
spre
viitoarea carieră
•Teoria
lui
Holland.
„Radarul”
meu vocațional
•Educația,
partenerul
carierei
mele
•Mă informez activ !

1

S9

1

S10

1

S11

1

S12

•Luarea
unei
decizii:
conținut, proces, etape,
context
•Proiectul meu de viitor

1

S13

1

S14

•Recapitulare / Evaluare

1

S15

•Evaluare finală

1

S16

•
Zile libere legale: 30 noiembrie – Sfântul Andrei, 1 decembrie – Ziua Naţională, 2 aprilie – Vinerea Mare
(Paștele Catolic), 30 aprilie Vinerea Mare (Paștele Ortodox), 1 iunie – Ziua Copilului.
•
Manifestări specifice conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar: 5
octombrie – Ziua Educaţiei, 5 iunie – Ziua Învăţătorului.
•
Conform OMEC 3125/ 2020, privind structura Anului Școlar 2020-2021, Programul naţional Şcoala altfel, se
va desfășura într-o perioadă de cinci zile lucrătoare consecutive, în funcție de cum decide fiecare unitate de învățământ,
însă respectând intervalul: 05 octombrie 2020 – 04 iunie 2021.
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)

Prof. Marinescu Eugenia
Școala Gimnazială Specială Târgoviște
Jud. Dâmbovița
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI (EI): _ XZ
DATA NAŞTERII:
DOMICILIUL: _
CLASA / GRUPA: _3 _
ANUL ȘCOLAR__2020……
Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat______________________________
DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe - deficiențele / afectările din certificatul de orientare școlară și profesională
eliberat de CJRAE/CMBRAE, numărul și data eliberării acestui document):
Deficienţă mentală, Tulburări de opoziţie
Certificat de orientare şcolară şi profesională nr………….. emis de CJRAE……….., valabil până la ……)
Probleme diagnosticate ( conform certificatului nr……………. emis de CJRAE

( valabil până la ……)

- capacitate de efort şi rezistenţa la efort- scăzută
- imaturitate/ parţial conştient de sine
- grad de autonomie –scăzut
- anxietate, blocaj emoţional, labilitate
- comportament egocentrist şi agresivitate- parţial
ECHIPA DE INTERVENȚIE (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii familiei): __________________________________________
Elevul XZ învățător, prof. de sprijin, profesorul consilier-psiholog, mama copilului, profesorii clasei ( educați fizică și sport, pentru motriitate și
creșterea stimei de sine, a autonomiei, prof.engleză, religie)
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DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE:_Comunicare in limba română cu predare integrate, specific claselor din ciclul de achiziții fundamentale
(integrat cu Dezvoltare personală, și Arte vizuale abilități practice)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
SCOPUL (comportamentul țintă/rezultatul așteptat)
-

1. Atenuarea deficientei mentale și a tulburărilor de opoziție prin exersarea abilităţilor de comunicare, de respectare a regulilor de lucru și comportament din mediul şcolar
2. Menţinere în învăţământ de masă cu profesor itinerant şi de sprijin, integrare și menținere în fluxul şcolar la clasa a 3 -a

ca priorităţi pentru perioada: semestrului 1 al anului scolar…….., conforme cu recomandările prevăzute in anexa raportului sintetic de evaluare nr , …eliberat de Serviciul de
evaluare și OSP
OBIECTIVE/ COMPETENȚE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ
-Să identifice semnificaţia unui mesaj oral din texte accesibile variate 1.1
-Să identifice informaţii variate dintr-un text audiat (1.2)
-Să formuleze enunţuri proprii în situaţii concrete de comunica re (2.1.)
- Să Identifice mesajul unui text citit, în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut (3.2)
- Să redacteze mesaje

simple, legate prin inteles, cu respectarea convenţiilor de bază (4.2)

- Să redacteze mesaje simple, legate prin inteles, cu respectarea convenţiilor de bază (4.2)
DURATA planului de intervenţie personalizat: semestrul 1 al anului școlar 2020…..
Data elaborarii PIP: oct . 2020
Data revizuirii PIP: febr

2021
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STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT:
EVALUARE ŞI APRECIEREA
N
r.
cr
t.

OBIECTIVE

CONȚINUTUL

STRATEGII DE TERAPIE ŞI

PERIOADA

OPERAŢIO

ACTIVITĂȚILOR

RECUPERARE

DE
INTERVENŢIE

NALE

EVOLUŢIEI
METODE ŞI
INDICATORI

INSTRUMENTE
DE EVALUARE

S1
-audierea unor scurte emisiuni
informative accesibile copiilor
(prognoza meteo, spoturi publicitare,
anunţuri, emisiuni de tipul „Prima zi
de scoală”

S1. Selectarea unor
-Turul Galeriei : se lucrează la o

și se discuta pe marginea

semnificaţia

instrucţiuni şi indicaţii şi

acestora

unui mesaj

manifestarea reacţiilor

**ilustrarea prin imagine/ bandă

corespunzătoare la acestea

desenată a mesajului transmis

**ilustrarea prin imagine/ bandă

MIJLOACE: imagini /enunţuri

desenată a mesajului transmis

corespunzătoare subiectului

variate (1.1)

textului audiat despre prima zi de
-alegerea răspunsurilor corecte la

scoala

întrebări legate de mesajul textului

-texte suport „Ziua când toți au 7

audiat, dintr-o pereche/ serie de

ani” de O. Pancu Iași, „Luchi”

variante date in text audiat

de O Cazimir)

Evaluare oral/ scrisă

Sept 2020
+Ziua

S2. Alegerea

Fisa de evaluare

răspunsurilor corecte la

Grila pt evaluare

întrebări legate de

orală

Limbilor

mesajul textului audiat,

Descriptori pt obs

Europene

dintr-o pereche/ serie de

uppor.

(platforma

variante date;

cu
activitati)

S3. Iustrarea printr-o
imagine/ serii de
imagini/ bandă desenată
a mesajului transmis de
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Obs sistematică

audiat;

atent lucrările celorlalti colegi,

-audierea unor poveşti, descrieri,

accesibile

subiectului unui text

clasă. Fiecare copil va examina

Să identifice

oral din texte

corespunzătoare

produs, care poate fi expus ȋn

rotindu-se de la un produs la altul

1

imagini /enunţuri

sarcină ce are ca rezultat un

un text audiat;
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Nota: Procesul instructiveducativ și compensatorrecuperator ȋn educaţia specială
se subordonează principiilor
didacticii generale, cu menţiunea
că este nevoie de flexibilitate și
adaptare la particularităţile
aptitudinale ale elevilor
-identificarea personajelor dintr-un
text audiat

S1

**ilustrarea prin desen a unor

Sept-oct

fragmente de text, cu respectarea

2020

- precizarea locului şi timpului

audiat
- formularea de răspunsuri la
Să identifice
informaţii
2

întrebări referitoare la textul audiat
- ordonarea cronologică a imaginilor

variate dintr-

care reprezintă momente ale

un text audiat

acţiunii textului audiat

(1.2)

- recunoaşterea personajelor unui

+ Ziua
MIJLOACE flipchart cu

Educației

Proba scrisă/ practică

personajele dintr-un text
audiat;

unor informaţii

acţiunii prezentate într-un text

S1. Identificarea

S2. Precizarea locului şi

Obs sistematică
Evaluare oral/ scrisă

timpului acţiunii

enunțuri lacunare, coli pentru

prezentate într-un text

Fisa de evaluare

desenarea personajelor

audiat;

Grila pt evaluare

(text suport „Ciuboțelele

S3. Stabilirea de

ogarului”)

enunţuri adevărat/fals
referitoare la textul

Nota:

audiat;

text după descrierea înfăţişării lor

-aplicarea metodelor și

S4. Ilustrarea prin desen

sau după prezentarea acţiunilor

procedeelor didactice interactive

a unor fragmente de

acestora

cu influenţa pozitivă asupra

text, cu respectarea

**ilustrarea prin desen a unor

calităţii actului educativ:

unor informaţii;

fragmente de text, cu respectarea

-creșterea motivaţei pentru

unor informaţii

ȋnvăţare

S5. Completarea unor
enunţuri lacunare cu

711

orală
Descriptori pt obs
sistem.
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informaţii dintr-un text

-crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei

audiat;

personale,
- faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm
propriu,
-ȋncurajarea cooperării ȋntre
elevi pentru rezolvarea unor
sarcini,
-cunoștere și acceptare
reciprocă,
- ## identificarea enunţurilor

-respectarea altor opinii, -

adevărate/ false referitoare la

ȋnţelegerea realităţii.

textul audiat

Zilele cu
votare

S3

## identificarea enunţurilor
adevărate/ false referitoare la
textul audiat prin Kahoot

3

Să formuleze

- **jocuri de rol/ dramatizări ale

enunţuri

unor lecturi cunoscute, folosind

proprii în

păpuşi pe deget, pe

situaţii

marionete, măşti etc.

mână,

S1

**jocuri de rol/ dramatizări ale

1-22 oct

S1. Conversarea pe teme de

Obs sistematică

unor lecturi cunoscute, folosind

2020

interes pentru copii;

Evaluare scrisă

păpuşi pe deget, pe mână,

S2.Vizitarea unor librării/

marionete, măşti etc

biblioteci şi observarea
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concrete de

-participarea la activităţi de tipul „ce

organizării spaţiului/

Grila pt evaluare

comunica re

e nou în lumea poveştilor”, în care

standurilor de carte;

orală

(2.1.) în

copiii

ascultă

întâmplări/

contexte de

evenimente/ secvenţe din poveşti/

comunicare

basme povestite/ citite de copii sau

cunoscute
(1.4.)

*Activitatea dirijată de citire –

Descriptori pt obs

gândire: fragmentarea unui text

sistem.

audiat (youtube) astfel ȋncât

Obs sistematică

adulţi

elevii pot face predicţii despre ce

Evaluare orală

-conversaţii pe teme de interes

se va ȋntâmpla ȋn fragmentul

pentru copii

următor.

S3

Fisa de evaluare

-vizionarea unor scurte secvenţe din

Grila pt evaluare

emisiuni sau a unor filme româneşti/

-Virtual vizitarea librării/

dublate în limba română pentru copii

biblioteci şi observarea

şi discutarea lor

organizării spaţiului/ standurilor

=

de carte

folosirea dicţionarului pentru

orală
Descriptori pt obs
sistem.

înţelegerea unor termeni/ expresii
din mesajele orale în care contextul

Brainstormingul: elevii prezintă

nu a oferit sensul noţiunilor

sau scriu tot ce știu despre un

-vizitarea
observarea

librării/

biblioteci

organizării

şi

anumit subiect ex.Zilua

spaţiului/

Limbilor Europene

activităţi

MIJLOACE

standurilor de carte
dedicate

participarea
unor

la

scriitori,

Zilei

-păpuşi pe deget, pe

mână,

Mondiale a Cărţii -aprilie, ZIUA

marionete, măşti

limbilor Europene 26 sept etc.

-linkuri pt vizitarea virtuala a
unor expozitii de carte/ de
picture/ muzee
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- text support„Cioc! Cioc!
Cioc!” dupa E Garleanu
-Dictionar online
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul

-activităţi de terapie educaţională

S1. Formularea de enunţuri

Dialogul

(terapia ocupaţională,

după ilustraţii sau folosind

-alcătuirea unor propoziţii prin care

meloterapia) despre activitățile

cuvinte date;

se formulează o solicitare, o

preferate

S2. Alcătuirea unor

S3

întrebare, o mulţumire, o rugăminte,

Să formuleze
enunţuri
proprii în
4

situaţii
concrete de
comunica re
(2.1.)

propoziţii prin care se

un îndemn, un salut

*oferirea unor informaţii

formulează o solicitare, o

-oferirea unor informaţii despre

despre sine, despre familie,

întrebare, o mulţumire, o

sine, despre familie, colegi, despre

colegi, despre activităţile

rugăminte, un îndemn, un

activităţile preferate, folosind

preferate, folosind enunţuri

salut

enunţuri

Nov 2020

S3. Oferirea unor informaţii

-formularea de enunţuri după

MIJLOACE

ilustraţii sau folosind cuvinte date

-Pagina Jamboard pentru ca

colegi, despre activităţile

-dramatizări ale unor fragmente din

elevii să posteze enunțuri

preferate etc., folosind

texte narative cunoscute

(solicitare, intrebare,

enunţuri;

-recitarea unor poezii pe teme

multumire, rugăminte, indemn,

S4. Povestirea unor ,

familiare

salut

poveşti,fapte familiare

- povestirea unor vise, poveşti (cu

-Poze cu diferite activitati

scopul deblocarii mecanismelor de

specifice copiilor

anxietate/ agresivitate)

-(Text suport Puisorii de E
Gârleanu)
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3.1

-citirea în forme variate a

S3

S1. Citirea unor mesaje

enunţurilor şi textelor scurte ( citire
cu voce tare/ în şoaptă/ în gând;
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă
etc.)
-citirea unor mesaje din mediul
cunoscut: reclame, afişe, anunţuri,

5

Să citească

enunţuri, texte scurte

mesaje scrise,

-citirea în ritm propriu a unui text

întâlnite în

scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă

mediul

de semnele de punctuaţie

cunoscut 3.1.

-citirea selectivă în funcţie de
anumite repere (alineatul, linia de
dialog) sau respectând un detaliu/ o
idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
-identificarea alineatelor,

din

mediul

cunoscut:

reclame, afişe, anunţuri,

-exerciţii de utilizare a

enunţuri,

cuprinsului unei cărţi folosind

texte

scurte

etc.;

manualul digital si tabla

S2.Citirea în ritm propriu a

Jamboard

unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei

-căutarea unei anumite cărţi la
colţul de lectură sau la

semnele
Dec 2020

impusă
de

de

punctuaţie;

S3.Identificarea, cu sprijin,
a alineatelor, paragrafelor,

bibliotecă virtuală pe Google

titlului şi autorului unui
text;

MIJLOACE reclame afise
anunțuri
-text suport „Vreau sa trăiesc
printre stele” V. Eftimiu

paragrafelor, titlului şi autorului
unui text

6

Să Identifice

Alfabetul Propozitia

mesajul unui text

3.2

citit, în care se

învăţăturii desprinse dintr-un text

citit cu scopul dezvoltarii

relatează

citit

maturitatii in gandire si a

întâmplări,

-discutarea textelor scurte, frază cu

cresterii generozitatii

fenomene din

frază, relevând nume, cuvinte

formularea orală a mesajului/

- *-identificarea şi analizarea

S1.Identificarea şi
analizarea ilustraţiilor care

ilustraţiilor care însoţesc textul
Dec 2020

însoţesc textul citit;
S2. Discutarea textelor
scurte, frază cu frază,
relevând nume, cuvinte
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universul
cunoscut (3.2)

familiare şi expresii elementare

*Predictii- fragmentarea unui

familiare şi expresii

- -redarea prin cuvinte proprii, cu

text astfel ȋncât elevii pot face

elementare;

sprijin, a unui fragment dintr-un text

presupunerii despre ce se va

citit

ȋntâmpla ȋn fragmentul următor.

- -formularea unor răspunsuri la
întrebări, în legătură cu un scurt text

MIJLOACE

citit

-text suport „Colindatorii ” G.

- -identificarea unor informaţii

Coșbuc

previzibile în diverse materiale

- ilustraţii care însoţesc textul

cotidiene

citit
S1. Realizarea de copieri şi

Alfabetul Ortografia mp mb,
diftongi, î,â, x, într-un dintr-un s-au,
s-a
Punctuația Org text scris
4.1- copieri şi transcrieri de litere,

6.

transcrieri, dictari de litere,
-Jocuri de scriere a cuvintelor

texte scurte exersând

instrumente cu scop creșterea

încadrarea în spaţiul

capacității de efort

Să scrie mesaje,

silabe, cuvinte, propoziţii

în diverse

-autocorectarea litere, silabe, cuvinte

MIJLOACE

contexte de

scrise, prin compararea cu model

-stilou, creion de grafit,

comunicare (4.1)

-copierea unor texte scurte, exersând

creioane colorate, carioca, crete

încadrarea în spaţiul paginii,

cerate si pensule

respectarea proporţiei între litere şi a

-( text suport La colindat, după

spaţiului între cuvinte

Barbu Delavrancea)

-scrierea corectă a unor propoziţii/

silabe, cuvinte, propoziţii,

folosind mai multe tipuri de

Notă:

fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II
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paginii, respectarea
Ian 2021

proporţiei între litere şi a
spaţiului între cuvinte;
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Jocul poate stimula copilul pe
mai multe planuri:
senzoriomotor, intelectual,
social, creativ, al conştiinţei de
sine şi chiar terapeutic.

Domeniul 4 ELEMENTE DE

-jocuri care solicită schimbul

S1. Alcătuirea şi

CONSTRUCTIE A

unor mesaje scrise pe chatul

scrierea de enunţuri

COMUNICARII Enunțul 4.2

platformei Meet, pe pagini

scurte (2-3 cuvinte)

interactive Jamboard

având suport vizual;

scrierea cuvintelor obţinute prin

7.

completarea sau combinare de silabe

-folosirea imaginilor in ordinea

S2. Ordonarea a trei

Să redacteze

-folosirea convenţiilor limbajului

cronologică a derulării faptelor

cuvinte care formează un

mesaje

scris (scrierea cu majusculă/ cu

dintr-o poveste audiată

simple, legate

alineat, utilizarea corectă a semnelor

prin inteles, cu

de punctuaţie)

*Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat :

respectarea

-plasarea semnelor de punctuaţie

se vorbește despre ceea ce elevii

convenţiilor de

într-un text

bază

-formularea, în scris, a răspunsurilor

(4.2)

la întrebări pe teme familiare/ de

formulează ȋntrebări la care se

interes

așteaptă găsirea răspunsului ȋn

știu deja despre politețea in
mijloace de transport, se

-jocuri care solicită schimbul unor

timpul lecţiei. La final se verifică

mesaje scrise, cu scopul dezvoltării

ce au aflat elevii după

generozității și toleranței

parcurgerea conţinuturilor
MIJLOACE:
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enunţ şi scrierea lui;

Ian 2021
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Imagini ca suport vizual pentru
alcătuire de enunțuri legate prin
inteles tematica politetea in
mijloace de transport

Notă:
* Pentru fiecare obiectiv operațional se precizează modul de lucru pentru scenariul 1 (S1 - față în față) și scenariul 3 (S3 - online). Scenariul hibrid reiese din îmbinarea scenariilor
enumerate anterior
*Precizarea STRATEGIILOR DE TERAPIE ŞI RECUPERARE pentru copiii/ elevii din învățământul de masă presupune enumerarea metodelor şi mijloacelor utilizate în vederea
realizării obiectivelor operaționale
** Precizarea INDICATORILOR presupune identificarea și enumerarea criteriilor minimale de apreciere a progreselor copiilor/ elevilor

718

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

ADAPTARE CURRICULARĂ pentru un elev cu CES
( PROGRAMĂ ADAPTATĂ)
Prof. Sav Ramona Maria
Școala Gimnazială Specială Târgoviște
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC DE LA CLASĂ:
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: XYZ
ŞCOALA Gimnazială………….
CLASA: a III -a ( nivel cls a II-a
DISCIPLINA: Comunicare în limba și literatura română/ Matematica și explorare mediu
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: AN ȘCOLAR 2020/2021
DISCIPLINA Comunicare în limba și literatura română
COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

Competențe specifice

Conținuturi/Activităţi de învăţare

DOMENIUL 1 COMUNICARE ORALĂ (ASCULTARE, VORBIRE, INTERACŢIUNE)

1.1 . Identificarea
semnificaţiei unui mesaj
oral din texte accesibile
variate

1.2 Identificarea unor
informaţii variate dintrun text audiat

Acte de vorbire
1.1 selectare enunţuri/ imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/
serie de variante date
- audierea unor scurte emisiuni informative accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi
publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul „Cum se fabrică” etc.)
- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea reacţiilor
corespunzătoare la acestea
- ilustrarea pri n imagine/ bandă desenată a mesajului transmis de un text audiat
1.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat
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Metode şi
mijloace
realizare
Povestirea
Conversația
Euristică
Explicatia
Exercițiul
Demonstrația
problematizare
a
Vizionarea

Metode şi
instrumente
EVALUARE

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.

Text suport pt
audiție
Link
documentar
Obs sistematică

Observaţii
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Competențe specifice

Conținuturi/Activităţi de învăţare
identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat
formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat
ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale acţiunii textului audiat
recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea
acţiunilor acestora
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea unor informaţii
-

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

2.2 Transmiterea unor
informaţii printr-o
suită de enunţuri
înlănţuite logic

1.4 - jocuri de rol/ dramatizări ale unor lecturi cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe
mână, marionete, măşti etc.
- participarea la activităţi de tipul „ce e nou în lumea poveştilor”, în care copiii ascultă
întâmplări/ evenimente/ secvenţe din poveşti/ basme povestite/ citite de copii sau adulţi
- conversaţii pe teme de interes pentru copii
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a unor filme româneşti/ dublate în limba
română pentru copii şi discutarea lor
- folosirea dicţionarului pentru înţelegerea unor termeni/ expresii din mesajele orale în care
contextul nu a oferit sensul noţiunilor
- vizitarea librării/ biblioteci şi observarea organizării spaţiului/ standurilor de carte
- participarea la activităţi dedicate unor scriitori, Zilei Mondiale a Cărţii, ZIUA limbilor Europene
etc.
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul Dialogul
2.1 alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o
rugăminte, un îndemn, un salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc.,
folosind enunţuri
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date
- dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute
- recitarea unor poezii pe teme familiare
- povestirea unor vise, poveşti etc.
2.2 dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre animalul preferat, activităţile preferate/
desfăşurate etc.
- povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei,
cu folosirea verbelor la timpurile potrivite
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Metode şi
mijloace
realizare
Banda
desenata
Imagini din
poveste
Fise de lucru

Metode şi
instrumente
EVALUARE
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.

Observaţii
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Competențe specifice
2.3. Participarea cu
interes la dialoguri, în
diferite contexte de
comunicare

3.1. Citirea unor mesaje
scrise, întâlnite în
mediul cunoscut

3.4. Exprimarea
interesului pentru
lectura unor cărţi
adecvate vârstei

Conținuturi/Activităţi de învăţare
-

Metode şi
mijloace
realizare

Metode şi
instrumente
EVALUARE

Joc didactic
Conversația
Explicatia
Exercițiul
Demonstrația
problematizare
a
STIU/
VREAU SA
STIU/ AM
INVĂȚAT

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă

Panouri cu
titluri de cărți
Text suport pt
citire
Link youtube
pt eBookuri

Autoevaluare
interevaluare

completarea unor mesaje orale scurte, în cadrul unor discuţii în grup
construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau şir de imagini
identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc,fruct, flori etc.
realizarea acordului gramatical (fără menţionarea terminologiei)

Reguli de vorbire eficientă Forme si Reguli ale discursului oral
2.3 - participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de interes
- formularea orala a unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile
neînţelegerii unui mesaj oral
- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, corespunzătoare unui anumit
context
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi
imaginare
- identificarea unor obiecte/ fiinţe prin descoperirea caracteristicilor acestora pe baza unor
întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup
- realizarea unor desene schemnatizate care să ilustreze reguli de comunicare eficientă (vorbirea
pe rând, ascultarea, păstrarea ideii)
DOMENIUL2 CITIRE LECTURA
Cartea
3.1 -citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/
în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, enunţuri, texte scurte etc.
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi
- căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă
- jocuri de tip, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau simboluri
3.4 prezentarea orală a unor cărţi/ poveşti citite individual sau în grup
- memorarea unor poezii şi ghicitori
- dictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche
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Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.

Observaţii
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Competențe specifice

3.2.
Identificarea
mesajului unui text
citit, în care se
relatează întâmplări,
fenomene
din
universul cunoscut

3.3. Identificarea
semnificaţiei unor
simboluri, în contexte
cunoscute

4.1. Scrierea unor
mesaje, în diverse
contexte de comunicare

4.2.
Redactarea
unor mesaje
simple,
cu
respectarea

Conținuturi/Activităţi de învăţare
- participarea la amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă
- completare grafice/ panouri cu titluri/ autori/ personaje- texte citite de elevi
- citirea unor texte în urma recomandărilor făcute de părinţi, cadre didactice, bibliotecar,
colegi
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii
Alfabetul Propozitia
3.2 formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte familiare şi expresii elementare
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit
- identificarea unor informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (reclame, prospecte,
orare,etc.)
3.3 (simboluri)
- decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins etc.), a simbolurilor întâlnite în
drumul spre şcoală, în pliante/ reclame/ reviste pentru copii etc.
- parcurgerea unor trasee semnalizate cu ajutorul unor simboluri convenţionale sau inventate
(„In căutarea comorii”, „Drumurile viitorului” )
DOMENIUL3 SCRIERE REDACTARE
Alfabetul Ortografia mp mb, diftongi, î,â, x, într-un dintr-un s-au, s-a
Punctuația Org text scris
4.1- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii
- autocorectarea litere, silabe, cuvinte scrise, prin compararea cu model
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între
litere şi a spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II,
Scriere functionala
4.2- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale necesare în activitatea zilnică
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Metode şi
mijloace
realizare
Imagini din
poveste
Fise de lucru
Texte ghicitori
Texte pt
dictare
Jocuri cu
imagini tip
Bingo

Metode şi
instrumente
EVALUARE

Reviste
pliante, afișe
reclame
Simboluri
pentru
vânătoarea de
comori

Conversația
Explicatia
Exercițiul
Demonstrația
problematizare
a
Diagrama
VennEuler
pt comparare
Coltul de
creatie

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.

Observaţii

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Competențe specifice
convenţiilor de bază

4.3. Exprimarea unor
idei, sentimente, păreri
prin intermediul
limbajelor
convenţionale

1.3. Identificarea
sunetelor şi silabelor în
cuvinte şi a cuvintelor
în enunţuri rostite cu
claritate

4.2.
Redactarea
unor mesaje
simple, cu respectarea
convenţiilor de bază

Conținuturi/Activităţi de învăţare
- marcarea prin chenare sugestive/ elemente grafice a unor definiţii, motouri, formule, mesaje,
anunţuri importante etc., cu scopul de a le pune în evidenţă
- scrierea unor dorinţe, vise rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
Scriere imaginativa
4.3- crearea unor liste de cuvinte/ idei legate de o temă propusă
- ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a
reacţiilor personale
- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe senzoriale
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi culoare
Domeniul 4 ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
Vocabularul. Cuvântul Fonetica: Sunetele, Despărtirea cuvintelor. Propoziția
1.3 - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor
- identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte
- formarea unor cuvinte din silabe date si jocuri de tip „Fazan”
- despărţirea cuvintelor în silabe
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ unui sunet
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6 cuvinte
Enunțul 4.2 scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinare de silabe
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/ care prezintă interes
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise
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Metode şi
mijloace
realizare
Text suport pt
citire
Link youtube
pt mesaje
functionale
Imagini din
poveste
Fise de lucru
Texte ghicitori
Texte pt
dictare
Post-it,
etichete

Explicatia
Conversația
euristică
Exercițiul
Demonstrația
problematizare
a
Ciorchine
Jetoane cu
cuvinte
propozitii
suport pt
citire/scriere
Jetoane cu
silabe
Imagini din
poveste
Fise de lucru
Post-it,
etichete

Metode şi
instrumente
EVALUARE
Autoevaluare
Interevaluare
Turul galeriei

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Observaţii
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Competențe specifice

Conținuturi/Activităţi de învăţare

Metode şi
mijloace
realizare

Metode şi
instrumente
EVALUARE

Metode si
mijloace de
eralizare

Metode si
instrumente de
evaluare

Observaţii

DISCIPLINA Matematica si explorarea mediului

Competente specifice

1.1. scrierea, citirea şi
formarea numerelor până
la 100/ 1000

1.2. Compararea
numerelor în concentrul
0-1000

COMPETENTE GENERALE
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
Continuturi/Activitati de invatare

DOMENIUL 1 NUMERE Numerele naturale 0-1000 ( recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu
cifre şi litere) comparare, ordonare, numere pare/impare: - de la 0 la 100
1.1 - reprezentarea numerelor de doua-trei cifre cu numărătoarea de poziţionare;
- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 100 sau 1000 cu identificarea ordinelor şi claselor;
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea
limitelor intervalului (de la ...până la)
- reprezentarea zecilor, a sutelor prin simboluri (forme geometrice, liniuţe, bile colorate,etc.)
1.2 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor
comune, punerea în corespondenţă;
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =;
- aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere date;
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la100 sau 1000;
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat;
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Demonstrația
Exercițiul
Problematizar
ea
Conversația
Joc didactic cu
numere
Planșe cu
numere pare
impare
Jetoane cu
numere suport
pt
citire/scriere
de numere

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Observatii
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Competențe specifice

4.1 Descrierea unui plan
de lucru cu reprezentari
desene si operatori logici
( și/ sau/ nu)
4.2 formularea unor
consecinte in urma
observarii unor procese
5.1 sortarea, clasificarea
si in registrarea prin
desene a unor date

Conținuturi/Activităţi de învăţare

DOMENIUL 4 DATELE- Organizarea şi reprezentarea datelor
4.1 jocuri logico-matematice; - punerea în scenă a unor probleme/situaţii problematice care folosesc
operatorii logici “şi”, “sau”, “nu”;
4.2 realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile;
5.1 clasificarea corpurilor dintr-un mediu, în vii şi nevii şi înregistrarea concluziilor într-o diagramă
Venn;
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la un mediu de viaţă şi
înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic
-selectarea/gruparea unor figuri geometrice după mai multe criterii date;
5.2 construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor informaţii date/culese;

5.2 rezolvarea de
probleme

1.4. Efectuarea de
adunări şi scăderi, mental
şi în
scris, în concentrul 01000, recurgând la
numărare şi/sau grupare
(ori de câte ori e necesar)

DOMENIUL 1 NUMERE Adunare scădere în concentrul 0 – 1000, fără trecere peste ordin
1.4 - numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) numai cu suport intuitiv;
- compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1000, folosind obiecte, desene şi
numere;
- jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea numerelor din concentrul 0-100 (ex.: La
cumpărături, În parcare etc.);
- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără trecere peste ordin şi verificarea
prin operaţia inversă;
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Metode şi
mijloace
realizare
Jetoane cu
semenle
operațiilor
Fise de lucru
Post-it,
etichete
Explicatia
Demonstrația
Exercițiul
Problematizar
ea
Conversația
Joc didactic cu
numere
Planșe cu
tabele/ grafice
Jetoane cu
numere
Jetoane cu
semnele
operațiilor
Fise de lucru
Post-it,
etichete
Conversația
Demonstrația
Exercițiul
Problematizar
ea
Joc didactic
Planșe cu tabla
adunarii/sca
derii

Metode şi
instrumente
EVALUARE

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.

Observaţii
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Competențe specifice

Conținuturi/Activităţi de învăţare
- respectarea algoritmului şi aşezarea
corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor la rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere
peste ordin,

Metode şi
mijloace
realizare
Jetoane cu
numere
Jetoane cu
operații
Fise de lucru
Post-it,
etichete

Metode şi
instrumente
EVALUARE
Autoevaluare
Interevaluare

1.5. Efectuarea de
înmulţiri şi împărţiri în
concentrul 0-1000 prin
adunări/scăderi repetat

DOMENIUL 1 NUMERE Înmulţirea în concentrul 0-100
1.5 -adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente;
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru determinarea
cardinalului acesteia;
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme practice;
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali;

Conversația
Demonstrația
Exercițiul
Problematizar
ea
Joc didactic
Planșe cu tabla
inmultirii
Fise de lucru
Post-it,
etichete

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă

1.5 idem

DOMENIUL 1 NUMERE Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100 Proba înmulţirii. Proba
împărţirii
1.5 - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată; Loto cu
numere
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de termeni egali;
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- 100 prin scăderi repetate sau recurgând la
înmulţire;

Explicatia
Demonstrația
Exercițiul
Problematizar
ea
Joc didactic
Planșe cu tabla
impartirii
Fise de lucru
Post-it,
etichete

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă

DOMENIUL 1 NUMERE Probleme

Conversația
Explicatia
Demonstrația
Exercițiul

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă

1.6. Utilizarea unor
denumiri şi simboluri
matematice (sumă, total,
termenii unei sume,

1.6 - rezolvarea de exerciţii de tip: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul``
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Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Observaţii

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Competențe specifice
diferenţă, rest, descăzut,
scăzător, produs, factorii
unui produs, cât,
deîmpărţit, împărţitor, ,
=, +, -, ·, :) în rezolvarea
şi/sau compunerea de
probleme
3.1. Rezolvarea de
probleme în cadrul unor
investigaţii, prin
observarea şi
generalizarea unor
modele sau regularităţi
din mediul apropiat
5.2 rezolvarea de
probleme
2.1. Localizarea unor
obiecte prin stabilirea
unor coordonate în raport
cu un sistem de referinţă
dat, folosind expresiile
învăţate

2.2. Evidenţierea unor
caracteristici simple
specifice formelor
geometrice plane şi
corpurilor geometrice

Conținuturi/Activităţi de învăţare
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba adunării/ scăderii sau prin
met.încercării;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza comparării a două numere mai mici decât 100 şi
scrierea relaţiei;
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite;
- transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea
cuvintelor care sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc.;
- crearea unor probleme după imagini/ desene/ scheme
3.1 - realizarea unor modele repetitive (prin desen sau cu obiecte), respectând o regulă;
5.2 - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart, a distribuit în mod
egal, pentru fiecare etc)
- rezolvarea de probleme
folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări simbolice
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul rezolvării lor
DOMENIUL 2 FIGURI SI CORPURI Figuri plane 2 D, corpuri 3D
2.1- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu alte
obiecte precizate;
- recunoaşterea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor obiecte din realitatea imediată sau în
cadrul unor desene; - compararea poziţiei a două obiecte din mediul apropiat;
- sesizarea intuitivă a simetriei la figurile geometrice la obiecte şi fiinţe din mediul apropiat; realizarea unor desene simple, respectând o axă de simetrie dată;
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;
- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite materiale;
2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri
geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate si în mediul înconjurător
- descrierea / recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, cub,
sferă, în mediul înconjurător şi în materiale tipărite;
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Metode şi
mijloace
realizare
Problematizar
ea
Joc didactic
Planșe cu texte
probleme
Fise de lucru
Post-it,
etichete

Metode şi
instrumente
EVALUARE
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Modele
repetitive
geometrice si
cu numere
Jetoane cu
simboluri pt
probleme

Conversația
Demonstrația
Exercițiul
Problematizar
ea
Joc didactic
Seturi de
forme
geometrice
Plicuri cu
forme
geometrice
individuale
Fise de lucru

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Observaţii

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Competențe specifice
identificate în diferite
contexte

Conținuturi/Activităţi de învăţare
- conturarea formelor geometrice plane cu ajutorul unor şabloane sau cu mâna liberă si decuparea lor
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date;
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice;
DOMENIUL 3 MĂSURĂRI Lungime, Capacitate, Masă, Timp, Bani

6.1. Utilizarea unor
măsuri neconvenţionale
pentru determinarea şi
compararea maselor,
lungimilor şi capacităţilor
6.2 Utilizarea unor unitati
de masura
6.3. Realizarea unor
schimburi echivalente
valoric prin reprezentări
convenţionale standard şi
nonstandard şi prin
utilizarea banilor în
probleme-joc simple de
tip venituri-cheltuieli, cu
numere din concentrul 0100 !
6.4. Identificarea şi
utilizarea unităţilor de
măsură uzuale pentru
lungime, capacitate, masă
(metrul, centimetrul,
litrul, mililitrul,
kilogramul, gramul) şi a

6.1 - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru măsurarea masei
- măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme şi mărimi diferite; consemnarea rezultatelor
şi discutarea lor;
aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în propriile mâini ;
- compararea maselor unor obiecte dintre care masa unuia se cuprinde de un număr întreg de ori în
masa celuilalt;
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării succesive (două câte două) a lungimii / capacităţii /
masei lor;
- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind lungimea/capacitatea/ masa acestora
(”mai lung”, ”mai scurt”,”plin”, ”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” etc.);
echilibrarea leagănului-balansoar de către copii cu mase asemănătoare/ diferite;
cântărirea unor obiecte folosind metoda balanţei;
6.2 ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului;
- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului;
- găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc;
- completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu evenimente de importanţă;
-poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea orei indicate, pasul- 5 minute
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi sfertului de oră;
-înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii variate (durată)
6.3 - recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei - schimbarea unui
grup de monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt grup de bancnote sau monede având aceeaşi valoare; adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind bancnotele şi monedele învăţate;
- implicarea în experienţe în care să decidă singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma de bani
de care dispun;
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Metode şi
mijloace
realizare
Post-it, corpuri
geometrice

Metode şi
instrumente
EVALUARE

Conversația
Explicatia
Demonstrația
Exercițiul
Problematizar
ea
Joc didactic

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă

Laptop
videoproiec
tor
Link lectii de
geometrie
Fise de lucru
Post-it,
etichete
Obiecte de
forme, lungimi
și şi mărimi
diferite
Jetoane zilele
saptamanii,
lunile anului,
ceasuri de
carton
individuale
Jocuri cu
jetoane-bani
Ruleta, metru
de croitorie/

Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Observaţii

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Competențe specifice
unor instrumente
adecvate

Conținuturi/Activităţi de învăţare
6.4-măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în mililitri ;
măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în kilograme/grame;
identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători
propriei mase cu ajutorul cântarului;
probleme practice folosind unităţile de măsură (Cântăreşte cu balanţa 2 mere)

-aflarea
- rezolvarea de

DOMENIUL 5 STIINȚELE VIEȚII Corpul omenesc/ Plante si animale/ Medii de viață
3.1 Rezolvare de
probleme prin observare
si generalizarea unor
regularitati din mediul
apropiat
3.2 manifestarea grijii
comportare corecta
mediul natiural si mediul
social
4.1 descrierea unui plan
de lucru

4.2 Formularea unor
consecinte in urma
obsevarii de procese,
relatii fenomene

3.1 - realizarea unor colecţii de plante din diferite medii de viaţă, la nivelul clasei;
-investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (ex. gripa);
- investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial (balta/acvariul, pădurea/parcul etc.) pentru a
identifica plantele şi animalele care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu
3.2 -exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi comportamente
observate în mediile de viaţă explorate;
- realizarea unor planșe referitoare la regulile ce trebuie respectate în pădure/la locul de picnic/ pe
stradă etc.;
4.1 - realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă ;
prezentare fotografii/desene de plante/animale din mediile de viaţă explorate;
comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe care le au fenomene ale naturii asupra mediului
înconjurător;
-realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate prin indicarea unei diete, a
programului de exerciţii fizice etc.;
- prezentarea planului de înregistrare a schimbărilor meteo şi de prezentare a calendarului naturii,
realizat pe o perioadă determinată de timp
4.2- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea plantelor, animalelor, omului;
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, plantelor;
realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure;
deltă; mare etc. ;
-realizarea unor jocuri de rol pentru recunoaşterea unor simptome ale unor boli frecvente;
-stabilirea
efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a celor din jur;
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Metode şi
mijloace
realizare
de tâmplarie,
vase gradate

Metode şi
instrumente
EVALUARE

Conversația
Explicatia
Demonstrația
Exercițiul
Problematizar
ea
Joc didactic

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă

Laptop
videoproiec
tor
Link lectii
despre corpul
omenesc/
plante
animale
Link medii de
viață
Fise de lucru
Post-it,
etichete

Jetoane
animale,
plante
Poze si
desene cu

Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Observaţii

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Competențe specifice

5.1 Sortare clasificare
inregistrare date

3.1 Rezolvare de
probleme
4.2 Formularea unor
consecinte in urma
obsevarii de procese,
relatii fenomene
5.1 Sortare clasificare
inregistrare date

3.1
4.2
5.1
idem

Conținuturi/Activităţi de învăţare
5.1 grupare animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi adaptările la mediu
- sortarea unui set de fotografii cu oameni de pe diferitele continente şi de rase diferite pentru
evidenţierea varietăţii speciei umane;
realizarea unei succesiuni cu fotografii personale şi ale membrilor familiei, grupate pe mai multe
criterii sau pentru a evidenţia asemănările dintre aceştia;
DOMENIUL 6 ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI Alc Pământului, Relieful, Universul Ciclul zinoapte
3.1 investigarea apariţiei zilei şi nopţii prin modelare : un glob se roteşte în sens invers acelor de
ceasornic şi este luminat cu o lanternă;
- realizarea unor experienţe care evidenţiază mişcarea Lunii în jurul Pământului/unui satelit în jurul
unei planete;
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele simple/ în filme documentare;
- recunoaşterea în desene/ imagini/ machete prezentări a unor forme de relief (munţi, câmpii) sau
medii de viaţă;
- realizarea unor colaje cu formele de relief sau cu mediile de viaţă, individual sau la nivelul clasei;
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel încât să evidenţieze caracteristici
observabile ale formelor de relief şi utilizarea unui set de „culori convenţionale”
4.2 explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul axei sale, prin modelare; identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa plantelor, a animalelor şi a omului, ca
urmare a ciclului zi-noapte;
5.1 - selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de relief (munţi, dealuri, câmpii) dintr-o
serie de imagini date;

DOMENIUL 7 ȘTIINȚELE FIZICII Forte și mișcare, trnsfer de energie/ electricitate, unde si
vibrații
3.1 -realizarea unor investigaţii referitoare la aer
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Metode şi
mijloace
realizare
animale
/plante /
membrii
familiei
Fișe cu planuri
de lucru

Metode şi
instrumente
EVALUARE

Conversația
Demonstrația
Exercițiul
Problematizar
ea
Joc didactic
Laptop
videoproiec
tor
Link lectii
despre
Sistemul
Solar/ forme
de relief

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Fise de lucru
Post-it,
etichete
Macheta
sistemului
solar
Jetoane
explicatia
Povestirea
Conversația
Demonstrația
Exercițiul

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare

Observaţii

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Competențe specifice

Conținuturi/Activităţi de învăţare
- realizarea unor experienţe simple care evidenţiază mişcarea aerului (ex.: modificarea direcţiei flăcării
unei lumânări la poziţionarea acesteia la diferite înălţimi în cadrul unei uşi);
- realizarea de experimente care să evidenţieze intensitatea/tăria sunetului;
-investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor magneţi sau materiale magnetice cu
evidenţierea polilor N şi S şi a atracţiei/respingerii dintre polii opuşi/identici;
investigarea materialelor conductoare şi izolatoare în cadrul unui circuit electric simplu;
4.2 identificarea efectelor intensităţii şi tăriei sunetelor asupra vieţuitoarelor;
stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a celor din jur;
5.1 realizarea unor colecţii de materiale/ obiecte după criteriul conductivităţii electrice şi utilizarea lor
în activităţile curente (pietricele, dopuri de sticlă, nasturi)

1.6 Utilizare denumiri si
simboluri matematice
2.2 evidentiere
caracteristici simple
forme corpuri geometrice
6.1 utilizare masuri
neconventionale (mase,
lungimi, capacitati)

DOMENIUL 1 NUMERE Fractii
1.6 - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, măr,
pâine, cutie de bomboane, caiet etc.);
2.2 -- marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½,
respectiv ¼ ;
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4;
6.1 asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu
fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼
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Metode şi
mijloace
realizare
Problematizar
ea
BRAINSTOR
MING
STIU/
VREAU
SASTIU/ AM
INVATAT
Joc didactic
Laptop
videoproiec
tor
Link lectii de
electricitate,
unde si
vibratii
colecţii de
materiale
Explicatia
Demonstrația
Exercițiul
Problematizar
ea
STIU/
VREAU SA
STIU/ AM
INVATAT
Joc didactic
Laptop
videoproiec
tor
Link lectii de
fractii
colecţii de
obiecte ce pot
fi fractionate

Metode şi
instrumente
EVALUARE
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Obs sistematică
Evaluare oral/
scrisă
Fisa de evaluare
Grila pt
evaluare orală
Descriptori pt
obs sistem.
Autoevaluare
Interevaluare

Observaţii
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PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ
P.I.P. Martin Ana Maria
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sibiu

Nivel I, An şcolar 2020 – 2021
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU

TEMA SĂPTĂMÂNII

PROIECTUL

PERIOADA

EVALUARE

Sunt copil de grădiniță!

14.09 - 18.09.2020

INIȚIALĂ

Bine te-am găsit, grădinița mea!

21.09 – 25.09.2020

1. Hai la grădiniță!

28.09 – 02.10.2020

2. Familia mea

05.10 – 09.10.2020

3. Corpul meu

12.10 – 16.10.2020

4. Localitatea mea –În parc

19.10 – 23.10.2020

VACANȚĂ PREȘCOLARI ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

26.10 – 30.10.2020

CINE SUNT/SUNTEM?

Acesta sunt eu!

CÂND/CUM ȘI DE CE SE
ÎNTÂMPLĂ?

Toamna darnică
Temă săptămână

CINE SUNT/SUNTEM?

1. Mândra toamnă

02.11 – 06.11.2020

2. Legume gustoase – morcovul

09.11 – 13.11.2020

3. Fructe zemoase – mărul

16.11 – 20.11.2020

1 Decembrie – La mulți ani, România!

independentă

CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI
AICI PE PĂMÂNT?

Bucuriile iernii

1. Moș Nicolae, copiii te așteaptă!

02.12 – 04.12.2020

2. Moș Crăciun, darnic și bun

07.12 – 11.12.2020

3. Obiceiuri și tradiții de iarnă

14.12 – 22.12.2020

VACANȚA DE IARNĂ
CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI
AICI PE PĂMÂNT?

Bucuriile iernii
EVALUARE
SUMATIVĂ

PLANIFICĂM/ORGANIZĂM

Cu ce călătorim?

O ACTIVITATE
CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM

Primăvară, bun

CEEA CE SIMȚIM?

venit!

CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM

Temă săptămână

CEEA CE SIMȚIM?

independentă

CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM

Primăvară, bun

CEEA CE SIMȚIM?

venit!

23.12.2020 –
08.01.2021

4. Ninge ca-n povești

11.01 – 15.01.2021

5. Jocurile iernii – omul de zăpadă

18.01 – 22.01.2021

Ce-am învățat până acum?

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
CUM

23.10 – 27.11.2020

25.01 – 29.01.2021
01.02 – 05.02.2021

1. Mijloace de transport terestre

08.02 – 12.02.2021

2. Mijloace de transport aeriene

15.02 – 19.02.2021

3. Mijloace de transport navale

22.02 – 26.02.2021

1. Vestitorul primăverii – ghiocelul

01.03 – 05.03.2021

De ziua mamei

08.03 – 12.03.2021

2. Flori de primăvară

15.03 – 19.03.2021

3. Legume de primăvară

22.03 – 26.03.2021

4. Buburuze năzdrăvane - insecte

29.03 – 01.04.2021

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
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ȘCOALA ALTFEL
CINE ȘI CUM VREAU SĂ

Temă săptămână

FIU?

independentă

CÂND/CUM ȘI DE CE SE

Temă săptămână

ÎNTÂMPLĂ?

independentă

CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI
AICI PE PĂMÂNT?

CINE SUNT/SUNTEM?

12.04 – 16.04.2021

Meseria, brățară de aur

19.04 – 23.04.2021

La Paști

26.04 – 29.04.2021

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

30.04 – 07.05.2021

Prieteni fără grai
Temă săptămână
independentă
EVALUARE
FINALĂ

1. Animale domestice

10.05 – 14.05.2021

2. Păsări de curte

17.05 – 21.05.2021

3. Animale sălbatice

24.05 – 28.05.2021

1 Iunie – La mulți ani, copile!

31.05 – 04.06.2021

Vine vara

07.06 – 11.06.2021

La revedere, grădiniță!

14.06 – 18.06.2021

733

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

PLANIFICAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE (ONLINE)

Ionescu Maria
Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, București
Disciplina: Fizică
Clasa: a IX-a
Nr. de ore/săptămână: 2
Unitatea de învățare: Optica geometrică
Cunoștințele legate de conținut, abilități legate de programă și abilități de secol XXI:

Evaluare sumativă

Conținuturi:1. Principiile opticii geometrice; 2. Reflexia luminii; 3. Refracția luminii; 4. Oglinzi;

Proiect (la alegere): Aparate optice pentru studierea

5. Lentile; 6. Ochiul uman; 7. Instrumente optice.

mediului înconjurător/ Instrumente optice pentru

Abilitatăți legate de programa de fizică: 1. Înțelegerea și explicarea unor fenomene fizice, a unor

explorarea Universului.

procese tehnologice, a funcționării și utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viața de zi cu
zi; 2. Investigația științifică experimentală și teoretică apicată în fizică.
Abilități de secol XXI: 1. Folosirea mijloacelor și a tehnologiilor de informare și comunicare
pentru investigarea unui fenomen fizic; 2. Gândirea critică; 3. Rezolvarea integrată a problemelor;
4. Colaborarea.
Lungimea unității: 8 ore (4 săptămâni)

Data evaluării sumative: săptămâna 17-21 mai 2021

Moduri de predare pentru această unitate: a) predare online pe Zoom/Google Meet, Google Classroom; b) studiu individual pe www.lecții-virtuale.ro, vizionare
de videoclipuri cu conținut didactic pe www.youtube.com și simulări pe www.phet.colorado.edu.
Conținut și abilități la începutul unității:
•

Ancora/Intriga

Oportunități de autenticitate:

Descrierea și explicarea într-un limbaj specific a

În prima lecție elevii vor alege un instrument

Colaborarea cu profesorii de biologie și de TIC

fenomenelor de reflexie și refracție a luminii;

optic,

pentru verificarea proiectelor elevilor.

apoi

vor

urmări

caracterizarea

fenomenelor optice și comportarea elementelor
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•

Evidențierea experimentală a reflexiei și refractiei

componente care intervin în funcționarea

luminii și a legilor acestora.

acestuia.

Conținut și abilități la mijlocul unității:
•

Descrierea și explicarea principiilor de funcționare
ale unor dispozitive și aparate optice ce utilizează
oglinzi și lentil;

•

Identificarea unor noțiuni și caracterizarea unor
mărimi fizice utile în studiul opticii geometrice;

•

Determinarea pe cale experimentală, grafică și

Vocea și alegerea elevilor:
Elevii își aleg:
•

Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea
relațiilor stabilite între mărimile ce caracterizează

•

•

diferite sisteme optice cu lentile.
Conținut și abilități la sfârșitul unității:
•

Identificarea principalelor defecte de vedere și a
modalităților de corectare a acestora;

•

Descrierea și explicarea principiilor de funcționare

situațiile

din

viața

reală

prin

care

exemplifică reflexia și refracția luminii;

analitică a imaginii unui obiect prin lentilele subțiri;
•

Unelte de reflecție și procese:

•

•

Diagrama KWL

•

Formulare Google

•

Jurnal de reflecție

modul de prezentare a defectelor de
refracție (tratare comparativă, eseu, planșe

Strategii de evaluare formativă și etape

interactive);

importante în această unitate:

modul de reprezentare a formării imaginilor

Inițială (în prima oră) diagrama KWL- primele 2

în lentile (Desene Google, videoclip,

componente;

imagini, experimente virtuale);

Pe parcurs: observarea sistemică, autoevaluare,

modul

de

realizare

instrumentelor

optice

și

prezentare

(Prezi,

Slides, Google Sites, Padlet.)

a

Google

evaluare reciprocă, chestionar (Google Forms)
Sumativă: diagrama KWL – ultima componentă,
evaluarea
prestabilite.

ale unor dispozitive și aparate optice ce utilizează
oglinzi și lentile.
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE DURATA UNEI SĂPTĂMÂNI
PROF. ÎNVĂŢĂM. PRESC. BUZARNA-TIHENEA VIORICA
GRADINIŢA P.P. “LICURICI” OVIDIU, JUD. CONSTANŢA

AN ŞCOLAR 2020-2021
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”
TEMA PROIECT TEMATIC: „PRIMĂVARĂ, BINE AI VENIT!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „VESTITORII PRIMĂVERII”
PERIOADA: 01.03.2021 – 05.03.2021
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

ZIUA/ DATA
LUNI,

ADP – „Bine aţi venit la grădiniţă!” – primirea copiilor

01.03.2021

ALA – joc liber
ADP ID - „Vestitori de primăvară: ghiocelul şi mărţişorul”, discuţii libere
R - „Zâmbete , celor dragi să dăruim”
T - „Culegem ghiocei”
ALA 1 – Bibliotecă: „Primul ghiocel”

Primul ghiocel

Primul ghiocel apare
În zăpada sclipitoare
Şi atent mereu priveşte
Primăvare cum soseşte.
În păduri şi parcuri creşte
Ghiocelul înfloreşte,
Peste tot mereu vesteşte
Primăvara cum soşeşte.
Sursă: https://ro.pinterest.com/pin/726838827342477775/
– Stiinţă: „Mărţişorul – tradiţii şi origini”, poveşti româneşti,
https://www.youtube.com/watch?v=7oOx8ZakAIo
- Artă – „Mărţişor pentru mama mea”, confecţie
ADE – DS – Cunoaşterea mediului: „Legenda mărţişorului/ 1 martie/ primăvara”,
https://m.youtube.com/watch?v=ZXEVo2Vms_w&feature=youtu.be
– DEC – Educaţie muzicală, cântec: „ A venit, a venit primăvara – Cine-a vestit?”,
https://m.youtube.com/watch?v=g1MmrycFV58&t=1s
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ALA 2 – „Cântecul Mărţişorului/ cântece de primăvară pentru copii”, Tralala,
https://youtu.be/0nFT0CgyIP4

MARTI,

ADP – „Bine aţi venit la grădiniţă!” – primirea copiilor

02.03.2021

ALA – joc liber
ADP – ID -„Plăpumioara s-a topit, ghiocelul s-a ivit”, discuţii libere
R - „Invăţ să dăruiesc”
T - „Bună dimineaţa”, Gaşca Zurli, https://youtu.be/ISF2N_nHbUA
ALA 1 – Bibliotecă:, „Mărţişorul are nevoie de şnur” (labirint), fişă de lucru
Ştiinţă – „Semne de primăvară” (convorbire cu suport de imagini)

-

– Construcţii - „Ronduri cu iarbă şi ghiocei”
ADE DS – Activitate matematică, joc didactic: „Ghiocei şi mărţişoare, câte-s oare?” (limitele 19)
DLC – Povestea educatoarei: „Soarele şi omuleţii de zăpadă”,
https://m.youtube.com/watch?v=e4JJz5idEAk&feature=share
ALA 2 – „Mergem la plimbare/ Câte unul pe cărare” (diferite forme de mers)

MIERCURI,

ADP – „Bine aţi venit la grădiniţă!” – primirea copiilor

03.03.2021

ALA – joc liber
ADP ID – „Iarnă, mergi cu bine!/ Primăvara vine, vine!”, discuţii libere
R – „Dăruiesc şi frumos vorbesc”
T – „Ghiduşii - înviorarea”, https://youtu.be/mndxc0i6MKs
ALA 1 – Joc de masă: „Ghiocei” (puzzle)
-

Artă: „Mărţişoarele primăverii” (desen)
– Construcţii: „Coşuleţ pentru ghiocei”

ADE - DLC – memorizare: „Mărţişorul”, https://www.youtube.com/watch?v=jGaImJT0dcQ
- DOS – activitate practică: „Vaza cu ghiocei”, aplicaţie
ALA 2 – Joc muzical: „Iarnă, să te duci cu bine!”

JOI, 04.03.2021

ADP – „Bine aţi venit la grădiniţă!” – primirea copiilor
ALA – joc liber
ADP ID - „Primăvară, bine ai venit!”, discuţii libere
R - „Ii respect pe cei din jurul meu”
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T - „E timpul să ne trezim/ Bună dimineaţa”, cântece pentru copii,
https://youtu.be/UPVZH9DgzTk
ALA 1 – Bibliotecă: „Povesim despre primăvară” (imagini)
– Joc de masă – „Tablou de primăvară” (puzzle)
–Construcţii: „Palatul Primăverii”
ADE - DS – Activitate matematică, joc logico-matematic:„Ce este şi cum este această piesă?”
(forme geometrice)
- DOS – Educaţie moral-civică: „Legenda Ghiocelului”, după Eugen Jianu
ALA 2 – cântec: „Vals de primăvară”, Lollipops, https://youtu.be/23onuYeGZBo

VINERI,

ADP – „Bine aţi venit la grădiniţă!” – primirea copiilor

05.03.2021

ALA – joc liber
ADP ID – „Ce ne aduce primăvara?”, discuţii libere
R - „Ne jucăm şi frumos ne comportăm”
T – „Inviorarea de dimineaţă în 5 minute” (sport pentru copii),
https://youtu.be/066OsdEuYMY
ALA 1 – Ştiinţă: „De ce se întorc păsările călătoare?”, convorbire
- Artă: „Colorez o rândunică”
– Construcţii: „Cuib pentru rândunele”
ADE DEC – modelaj: „Ghiocei”
DPM – Educaţie fizică: „Ghioceii mesageri” (gimnastică ritmică cu obiecte)
ALA 2 – jocuri la alegerea copiilor

ADE – Activităţi pe domenii experienţiale
ADP – Activităţi de dezvoltare personală
ALA – Activităţi liber alese
ID – Intâlnirea de dimineaţă;
T – Tranziţii;
R- Rutine
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ISTORIE – clasa a IV-a E
Prof. Pana Carmen
Aria curriculară: Om și societate
Curriculum nucleu
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Manual Istorie, clasa a IV-a, Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă
Unitatea de învăţare

Competenţe

Conţinuturi

Nr. ore

Săptămâna

Obs.

9

I–X

S VII

14 – 18 IX

vacanță
26- 30 X

SEMESTRUL I
1.

Trecutul și prezentul din
jurul nostru

1.1;1.2; 1.3; 2.1; 2.3;
3.1; 3.2; 4.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce este istoria?
Timpul istoric și mediul geografic
Familia
Comunitatea locală și națională. Comunități ale
minorităților pe teritoriul României
Copilăria de ieri și de azi
Popoare de ieri și de azi
Cunoașterea lumii prin călători
Recapitulare
Evaluare

21 – 25 IX
28 IX – 2 X
5- 9 X
12 – 16 X
19 – 23 X
2 – 6 XI
9 – 13 XI
16 – 20 XI

2.Epoci istorice. Evenimente,
personalități, locuri istorice

1.1;1.2; 1.3; 2.1; 2.2;
2.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;
4.3

•
•
•
•
•

Grecii – prima civilizație a Europei
Dacii și romanii. Ăntemeierea poporului roman
Întemeierea statelor medieval românești. Gelu,
Dragoș, Basarab
Figure legendare ale Tării Românești. Mircea cel
Bătrân
Vlad Țepeș
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XI – XV
23 – 27 XI
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7 – 11 XII
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Unitatea de învăţare

Competenţe

Conţinuturi

Nr. ore

Săptămâna

Obs.

14 – 18 XII
21 – 22 XII
VACANȚA DE CRĂCIUN
2.Epoci istorice. Evenimente,
personalități, locuri istorice

1.1;1.2; 1.3; 2.1; 2.2;
2.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;
4.3

•
•
•

Mihai Viteazul
Recapitulare
Evaluare

3

XVI – XVIII
11 – 15 I
18 – 22 I
25 – 29 I

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
SEMESTRUL AL II-LEA
3.Epoci istorice. Evenimente,
personalități, locuri istorice

1.1;1.2; 1.3; 2.1; 2.2;
2.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;
4.3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare
Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei
Transilvania – spațiu multiethnic. Sat și oraș în Evul
Mediu. Despre personalitățile minorităților
Cuza și Unirea Principatelor Române
Cucerirea Independenței în timpul regelui Carol I
Eroi ai Primului Război Mondial
Regale Ferdinand și Marea Unire
România la cumpăna dintre milenii
Recapitulare
Evaluare

10

XIX – XXVIII
8 – 12 I
15 – 19 I
22 – 26 I
1 – 5 III
8 – 12 III
15 – 19 III
22 – 26 III
29 III – 1 IV
12 – 16 IV
19 – 23 IV
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Unitatea de învăţare
4.Cultură și patrimoniu

Competenţe
1.1;1.2; 1.3; 2.1; 2.2;
2.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;
4.3

Conţinuturi
•
•
•
•
•
•
•

Locuri istorice în comunitate
Construcții religioase și ctitorii lor
Monumente și locuri istorice incluse în patrimonial
UNESCO
Recapitulare
Evaluare
Recapitulare finală
Evaluare finală

Nr. ore

Săptămâna

Obs.

7

XXIX – XXXV

VACAN
ȚĂ

26 -29 IV
10 – 14 V
17 – 21 V
24 – 28 V
31 V – 4 VI
7 – 11 VI
14 – 18 VI
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PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II
Clasa a V-a
Profesor: POPESCU MARIA
Școala Gimnazială ,,Gabriel Marinescuˮ
Localitatea Tigveni, Judeţul Argeş
Tel/fax 0248742013
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
- igiena mâinilor la începutul și finalul orei;
- fără contact fizic în timpul formațiilor adunare, de exersare, a jocurilor, distanța minimă 1,5 m;
- circuite în vestiare, sala de sport, terenurile de sport pentru evitarea contactului fizic;
- dezinfectarea în mod regulat a materialelor sportive;

UNITATI DE

CONȚINUTURI

CS

SEM I

SEM II

OBS

În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar activitațile potrivite exersării

INVATARE

individuale (sau cu membrii familiei), în spațiul locuinței

NR.ORE
ALOCATE

ORGANIZARE A

2.1

▪ formaţii de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri

ACTIVITĂȚILOR

3.1

▪ poziţia fundamentală stând şi derivatele acesteia

MOTRICE

3.2

▪ alinieri în linie şi în coloană

SAPT.

NR. ORE
ALOCATE

Permanent

▪ întoarceri de pe loc
▪ formarea coloanei de gimnastică
▪ pornire şi oprire din mers
▪ treceri dintr-o formație în alta
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DEZVOLTARE

1.1

▪ poziţiile de bază şi derivate

FIZICĂ

1.2

▪ exerciţii libere, cu obiecte şi cu partener, de influenţare selectivă a aparatului

ARMONIOASĂ

2.1

locomotor

2.2

▪ exerciţii corective pentru atitudinile deficiente, segmentare şi posturale

3.1

▪ complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică armonioasă (libere, cu obiecte

3.2.

Permanent

portative, cu partener, cu/fără fond muzical)
▪ exerciţii pentru educarea actului respirator şi reglarea respiraţiei în efort

Permanent

▪ instrumente şi tehnici de determinare a indicatorilor morfologici şi funcţionali

CAPACITATE

2.3

1. Deprinderi de locomoție: mers, alergare, săritură, escaladare, cățărare, târâre

MOTRICĂ

3.1

2. Deprinderi de manipulare: de tip propulsie, de tip absorție

3.2

3. Deprinderi de stabilitate: de tip axial, posturi statice sau dinamice

3.3

permanent

permanent

permanent

permanent
4

Viteza

Calități mortice

permanent

permanent
1-2

Îndemânarea (capacități coordinative)

5

1-3

Forța

8

4-7

Rezistența

6

7-9

4

14-15

Calități motrice combinate

6

Școala alergării

7-9
Permanent

Alergarea de rezistență
Alergarea de viteză cu start din
DISCIPLINE
SPORTIVE

8

2-5

picioare
Atletism

Școala săriturii

Permanent

Săritura în lungime de pe loc

8

9-11

Săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării
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Aruncarea mingii de oină de pe loc,

6

10-12

12

1-5

la distanță
Gimnastică
Sărituri

Acrobatică
la

aparate

Săritură în sprijin ghemuit pe lada de
gimnastică, situată transversal,
urmată de coborâre prin săritură
dreaptă
33

1-17

32

1-17

Fotbal

13 secundare

1-7

24

5-17

Baschet

13 secundare

1-7

24

5-17

Handbal
Joc sportiv

Igienă şi protecţie

1.1

Exerciţii şi reguli pentru pregătirea organismului pentru efort;

individuală

1.2

Exerciţii şi reguli pentru refacerea organismului după efort;

3.2

Regulile de igienă individuală și colectivă;

3.3

Semnele deteriorării igienei individuale şi colective;

Permanent

Măsurile de menţinere a igienei individuale şi colective;
Măsurile de igienizare a spaţiilor, instalaţiilor şi aparatelor utilizate
tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului în execuţiile actelor motrice
cu un grad crescut de dificultate.
Componente ale

2.3

Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică și sport;

personalității

3.2

Comportamentele specifice întrecerilor sportive;

3.3

Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul activităților de educaţie
fizică și sport;
Stările şi reacţiile emoţionale survenite în întreceri sportive
atitudini şi comportamente acceptate în activităţi sportive competiţionale
obiectivitatea în aprecierea valorii partenerilor şi adversarilor
forme de încurajare a coechipierilor şi de felicitare a adversarilor

745

Permanent

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Evaluare sumativă:
▪

Alergare de viteză pe 50m plat, cu start de sus;

1

6

▪

Săritura în lungime de pe loc;

1

13

▪

Complex de dezvoltare fizică armonioasă;

1

17

▪

Gimnastică: exercițiu la sol cu elemente impuse (5 elemente)/ Forță: exerciții pentru dezvoltarea principalelor

1

6

grupe musculare;

1

13

▪

Probă atletică: aruncarea mingii de oină/Capacități coordonative/Îndemânare/

1

▪

Joc sportiv / Alergare de rezistență
*Conform OMEC/MS nr.5487/1494/2020, nu vor fi utilizate obiecte care pot fi manevrate de toți elevii;
Nu vor fi practicate jocuri cu mingea și nici activități care implică schimbul de obiecte;
Vor fi evitate structurile care presupun atingerea suprafețelor de contact care nu pot fi dezinfectate;
Conținuturile planificărilor sunt structurate astfel încât se supun condițiilor speciale de protecție a sănătății elevilor.
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Planificarea activităților extrașcolare
Semestrul I
Ștefani-Moldovan Ioana-Maria
Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu
CLASA PREGĂTITOARE
PROF. ÎNV. PR.: IOANA ȘTEFANI
Nr.c

Data

Denumirea

Loc de

activităţii

desfăşurare

rt
1.

Septembrie

Obiectve operaţionale

Resurse

Resurse umane

Evaluare

materiale

“Ziua mondială a

Sala de clasă

-să manifeste dragoste şi respect

- mobilierul

- cadrele

- discuţii

curăţeniei”

Curtea şi parcul

faţă de muncă;

sălii de clasă;

didactice

- fotografii

(23

şcolii

- să-şi dezvolte gustul şi simtului

SEPTEMBRIE)

- elevii

estetic;
-să se comporte civilizat în diverse
situaţii;
-să manifeste spirit de echipă

2.

Octombrie

“Ziua Recoltei”

Sala de clasă

-să cunoască cât mai multe

- fructe

- elevii

- expoziţie;

denumiri de fructe şi legume

- legume

- cadrul didactic

- desenele

specifice anotimpului toamna;

copiilor;

- să cunoască gustul şi importanţa

- discuţii

fructelor şi legumelor în
alimentaţie
3.

Noiembrie

,, Micii

Parcul de lângă

- să exerseze comportamentul

- saci de gunoi

- elevii

ecologişti”

şcoală/ curtea

ecologic prin participarea la acţiuni

- mănuşi

- cadrul didactic

şcolii;

de ecologizare a parcului/ reciclare
deşeuri;
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“Mâini dibace”

4.

Decembrie

“Pe-al
steag

nostru
e

Sala de clasă

Sala de clasă

scris:

Unire!”

- să confecţioneze diverse obiecte

- baloane

- elevii

- expoziţie;

utilizând numai materialele puse

- hărtie

- cadrul didactic

- discuţii;

la dispoziţie

- lipici

- părinţii

- fotografii

- să manifeste un comportanent de

- aţă

cooperare;

- carton

- Medalion de poezii si cântece

- poezii si

-cadrul didactic

- serbarea

patriotice;

cântece

- părinţii

- fotografii

- Explicarea semnificaţiei acestei

patriotice

- elevii

zile pentru români (material power-

- ecusoane,

point);

diplome;

- Realizarea unei mini expozitii de
desene, ecusoane, diplome;
,,Uite, vine Moş

Sala de clasă

Crăciun”-serbare

-să interpreteze rolurile din

- decoruri

-cadrul didactic

- serbarea

scenetă;

- brad

- părinţii

- fotografii

-să colinde şi să cânte cântece de

- cadouri

- elevii

Crăciun;

- Moş Crăciun

-să simtă emoţia acestei sărbători;
- desene, colaje, podoabe pentru
pom, album foto;

5.

Ianuarie

“ Eminescu şi
prietenii săi”

Bibioteca şcolii

- să cunoască “legenda” marelui

- imagini

- elevii

- discuţii

scriitor român- prezentare ppt cu

- cărţi

- cadrul didactic

- fotografii

viaţa

şi

activitatea

lui

Eminescu;
- activitate de tip concurs;
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- să realizeze un colaj cu imagini
semnificative pentru opera sa.
,, Ziua Unirii”-

Sala de clasă

- să cunoască însemnătatea acestei

- desene

- elevii

concurs de

zile ;

- diplome,

- cadrul didactic

desene

- să danseze Hora Unirii;

recompense
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An școlar 2020-2021
Prof. ORGHICI IOAN
Unitatea de învățământ
Profilul Servicii
Domeniul pregătirii de bază Turism și alimentație
Modulul 2 Contabilitate generală
Nr.ore/an 68 din care T=34 LT=34

Nr.
crt

(0)

Rezultate ale învățării

Conținuturile învățării

Cunoștințe

Abilități

Atitudini

(1)

(2)

(3)

T
(4)
Recapitulare / Test inițial
Procedeele comune disciplinelor economice:

3.1.1
1.

2.

3.2.1.

3.3.1

Nr. ore

(5)
1

L
T
(6
)
1

Săptămâna
T

LT

(8)

(9)

S1

S1

4

4

1

1

S2

S2

a) Evaluarea

Prezentarea

➢

Definiție, importanță, principii;

➢

Metode de evaluare;

elementelor

Manifestarea

•

Evaluarea la data intrării în entitate

definitorii ale

receptivității în

•

Evaluarea la inventar și prezentarea elementelor în bilanț

1

1

S3

S3

procedeelor

asimilarea conceptelor

•

Evaluarea la data ieșirii din entitate

1

1

S4

S4

comune

și trăsăturilor specifice

•

Evaluarea – închiderea exercițiului (la bilanț)

1

1

S5

S5

disciplinelor

procedeelor comune

2

2

economice:

disciplinelor

evaluarea,

b) Calculația
•

Definiție, importanță

1

1

S6

•

Exemple de calculații

1

1

S7
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calculația,

Interpretarea

economice: evaluarea,

c)

Inventarierea

3

3

inventarierea

conceptelor și

calculația, inventarierea

•

Definiție, importanță, scop, obiect

1

1

S8

S8

trăsăturilor

•

Clasificarea inventarierii

specifice

•

Principiile inventarierii

1

1

S9

S9

disciplinelor

•

Organizarea și desfășurarea inventarierii

1

1

S10

S10

economice

•

Documentele utilizate în inventarierea gestiunilor
1

1

S11

S11

a) Bilanțul contabil (situația poziției financiare)

5

5

•

2

2

S12

S12

S13

S13

S14

S14

S15

S15

3.

4.

Recapitulare/evaluare
3.1.2

3.2.2

3.3.2

Principiile contabile generale;
Procedeele specifice metodei contabilității:

Aplicarea
5.

6.

7.

Prezentarea

reglementărilor

Asumarea

principiilor și

contabile

responsabilității în

procedeelor

privind

înregistrarea corectă a

•

Tipuri de modificări bilanțiere

specifice metodei

înregistrarea

operațiilor economice

•

Situația performanței financiare (cheltuieli, venituri,

contabilității

operațiilor în

în contabilitate,

bilanț contabil,

contabilitate cu

aplicând principiile și

contul de profit și

ajutorul

procedeele

pierdere, balanța

procedeelor

contabilității

•

Definiție, importanță, structură, formă

de verificare

contabile

•

Planul de conturi general

specifice

•

Reguli de funcționare a conturilor

metodei

•

Dubla înregistrare și corespondența conturilor

contabilității

•

Analiza contabilă

•

Formula și articolul contabilă

Definiție, importanță, funcții, structură (active, capitaluri
proprii și datorii)

rezultate)
Recapitulare semestrul 1 / evaluare
b) Contul – instrument de înregistrare, calcul și control
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2

2

1

1

S16

S16

1

1

S17

S17

4

4

S18

S18

S19

S19

S20

S20

S21

S21

2

2

2

2
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Balanța de verificare
8.

10.

3.1.3

prețurilor și
tarifelor, precum
și a reducerilor

11.

1

S22

S22

•

Clasificarea balanțelor de verificare

•

Întocmirea balanțelor de verificare

1

1

S23

S23

•

Tipuri de erori relevate și nerelevate de balanța de verificare

1

1

S24

S24

Evaluare

1

1

S25

S25

3

3

1

1

S26

S26

b) Prețurile en detail

1

1

S27

S27

Reducerile de preț

1

1

S28

S28

5

5

a)

c)

Prețurile en gros

de preț oferite

Asumarea

Prezentarea

clienților

responsabilității în

a.

Notă de recepție și constatare de diferențe

documentelor

3.2.5Aplicarea

calcularea corectă a

b.

Factură fiscală

specifice

principiilor

prețurilor, tarifelor,

c.

Aviz de însoțire a mărfii

operațiilor

matematice de

precum și a reducerilor

d.

Chitanță

economice și a

bază în

de preț oferite clienților

e.

Monetarul

caracteristicilor

calculație și

f.

Dispoziția de plată

prețurilor,

evaluare

g.

Registrul de casă

tarifelor și a

3.2.6Utilizarea

h.

Raport de gestiune zilnic

reducerilor de preț

softurilor

i.

Borderou de vânzare

contabile pentru

j.

Bon de predare-primire-transfer-restituire

evidența

k.

Proces verbal de recepție

documentelor

l.

Fișa de magazie

Documente specifice operațiilor economice cu mărfuri:

m. Bobul de consum
12.

1

Definiție, importanță, funcții

Prețurile mărfurilor: definiție, caracteristici, clasificare:
3.3.2

3

•

9.
3.2.4Calcularea

3

Recapitulare/Evaluare finală
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1

1

S29

S29

1

1

S30

S30

1

1

S31

S31

1

1

S32

S32

1

1

S33

S33

1

S34

S34

1
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ NIVEL PREȘCOLAR
Radu Diana Cătălina
Grădinița ”Steluța”
Secțiunea 2 în limba română
Tema anuală de studiu: Cine sunt/suntem? (o descriere a naturii umane, a convingerilor și valorilor personale, a corpului uman, a stării de sănătate proprii și a familiei, a
grupului de prieteni, a comunității de apartenență, a culturilor cu care venim în contact, a drepturilor și a responsabilităților proprii, a ceea ce înseamnă să fii om).
Tema proiectului: ”Omul”
Subtema: ”Cine sunt eu?”
Grupa: mică
Data/Ziua
Luni

Repere orare
8.00-10.00

Activități de învățare
ADP: Primirea copiilor – deprinderi specifice, Salutul, Înviorarea de dimineață – moment de mișcare; Joc liber – socializare;
ÎD: ”Cine sunt eu?”, Rutine: ”Ne păstrăm curățenia” – deprinderi de igienă individuală Tranziții: ”Piticii, voinicii”
Jocuri și activități liber alese pe centre de interes: Bibliotecă: ”Chipul meu” – citire de imagini; Artă: ”Băiatul și fetița” –
colorare; Nisip și apă: ”Cu ce seamană urma?”

10.00-10.30

ADE – Domeniul Știință (Cunoașterea mediului): ”La oglindă” – observarea corpului uman, sesizarea diferențelor de gen,
îmbrăcăminte specifică, etc., Joc distractiv: ”Ce s-a schimbat?”; Domeniul estetic și creativ (Activitate artistico-plastică):
”Copacul prieteniei” – pictură - tehnica amprentării
ADP: Tranziție: ”Trenulețul către baie” (mers ordonat), Rutine: „Folosim corect toaleta” (deprinderi specifice de utilizare a
toaletei)

10.30-12.00

Jocuri și activități liber alese: ”Fă ca mine” – joc imitativ, Am pierdut o batistuță!” – joc cu text și cântec
Joc liber, activitate individuală de explorare a unui subiect
Tranziții: ”Mergem toți în pas vioi”

12.00-13.00

ADP: Rutine: Masa de prânz (deprinderi de igienă individuală și colectivă): ”Mâinile spălăm, sănătatea ne păstrăm”,
”Șervețelul, prietenul nostru”, ”Ce tacâm folosim?”, ”La masă nu vorbim!”, etc.); Ne pregătim pentru somn
(deprinderi specifice)

Marți

8.00-10.00

ADP: Primirea copiilor – deprinderi specifice, Salutul, Înviorarea de dimineață – moment de mișcare; Joc liber – socializare;
ÎD: ”Acesta sunt eu!”, Rutine: ”Singurel mă îngrijesc” – deprinderi de igienă individuală Tranziții: ”Brațe lungi, brațe scurte”
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Jocuri și activități liber alese pe centre de interes: Știință: ”Ce s –a auzit?” – joc senzorial; Joc de rol: ”Mama și
copilul”; Bibliotecă: ”Jocurile copiilor” – citire de imagini
10.00-10.30

ADE – Domeniul psihomotor: ”Sănătate prin mișcare” – primirea și respectarea diferitelor comenzi, Joc de atenție: ”Pune
degetul pe….”; Domeniul om și societate (Educație pentru societate): ”Ieri mi s –a întâmplat” – povestirea copiilordezvoltarea empatiei
ADP: Tranziție: ”Trenulețul către baie” (mers ordonat), Rutine: ”Folosim corect toaleta” (deprinderi specifice de utilizare a
toaletei)

10.30-12.00

Jocuri și activități liber alese: ”Deschide urechea bine” – joc muzical, ”Ce formă are?” – joc manipulativ
Joc liber, activitate individuală de explorare a unui subiect, moment de relaxare
Tranziții: ”Ne jucăm, ne jucăm”

12.00-13.00

ADP: Rutine: Masa de prânz (deprinderi de igienă individuală și colectivă): ”Mâinile spălăm, sănătatea ne păstrăm”,
”Șervețelul, prietenul nostru”, ”Ce tacâm folosim?”, ”La masă nu vorbim!”, etc.); Ne pregătim pentru somn
(deprinderi specifice)

Miercuri

8.00-10.00

ADP: Primirea copiilor – deprinderi specifice, Salutul, Înviorarea de dimineață – moment de mișcare; Joc liber – socializare;
ÎD: ”Copii sănătoși”, Rutine: ”Fiecare jucărie la locul ei” – deprinderi de ordine, Tranziții: ”Mișcăm degețelele”
Jocuri și activități liber alese pe centre de interes: Artă: ”Chipul meu” – modelaj, Construcții: ”Roboțelul” –
cuburi/lego, Bibliotecă: „Aceasta este familia mea” – fotografii, albume ale copiilor
Jocuri și activități liber alese: ”Ce jucărie ai pipăit?” – joc senzorial, ”Spune cum te numești?” – joc exercițiu

10.00-10.30

ADE – Domeniul Limbă și Comunicare (Educarea limbajului): ”Cine sunt, de unde vin, unde merg?” (nume, prenume,
formule de salut, formule de adresare,etc.) Joc de atenție: ”Cine cu cine vorbește?”; Domeniul estetic și creativ (Educație
muzicală): ”Dacă vesel se trăiește” – joc cu text și cânt

10.30-12.00

Joc liber, activitate individuală de explorare a unui subiect, moment de relaxare
Tranziții: ” Suntem politicoși”

12.00-13.00

ADP: Rutine: Masa de prânz (deprinderi de igienă individuală și colectivă): ”Mâinile spălăm, sănătatea ne păstrăm”,
”Șervețelul, prietenul nostru”, ”Ce tacâm folosim?”, ”La masă nu vorbim!”, etc.); Ne pregătim pentru somn
(deprinderi specifice)
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Joi

8.00-10.00

ADP: Primirea copiilor – deprinderi specifice, Salutul, Înviorarea de dimineață – moment de mișcare; Joc liber – socializare;
ÎD: ”Eu sunt unic”, Rutine: ”Sunt curat” – deprinderi de igienă individuală, Tranziții: ”Rândul așteptăm”
Jocuri și activități liber alese pe centre de interes: Construcții: ”Magazinul de jucării”, Arță: ”Jucăria preferată”, Nisip
și apă: „Pașii mei,pașii tăi”
Jocuri și activități liber alese: ”Căsuță, căsuță, cine locuiește aici?” – joc distractiv, ”Am o casă mititcă” – joc cu text și

10.00-10.30

cântec
ADE – Domeniul Știință (Activitate matematică): ”Alegem și grupăm bomboane colorate” (exerciții cu material

10.30-12.00

individual) Joc de mișcare: ”Siluete în mișcare”; Joc liber, activitate individuală de explorare a unui subiect, moment

12.00-13.00

de relaxare
Tranziții: ” Câte doi mergem toţi in pas vioi!”
ADP: Rutine: Masa de prânz (deprinderi de igienă individuală și colectivă): ”Mâinile spălăm, sănătatea ne păstrăm”,
”Șervețelul, prietenul nostru”, ”Ce tacâm folosim?”, ”La masă nu vorbim!”, etc.); Ne pregătim pentru somn
(deprinderi specifice)

Vineri

8.00-10.00

ADP: Primirea copiilor – deprinderi specifice, Salutul, Înviorarea de dimineață – moment de mișcare; Joc liber – socializare;
ÎD: ””, Rutine: ”Cum mă spăl?” – deprinderi de igienă individuală, Tranziții: ”Cu colegii ne jucăm”
Jocuri și activități liber alese pe centre de interes: Joc de rol: ”Cum mă simt astăzi”, Știință: ”Vesel-trist”, Joc distractiv:
„Mima”
Jocuri și activități liber alese: ”Dacă vreau să cresc un pic, fac gimnastică un pic” – joc de mișcare, ”Un elefant” – joc

10.00-10.30

muzical
ADE – Domeniul om și societate (Activitate practică): ”Chipuri vesele,chipuri triste” – asamblare prin lipire

10.30-12.00

Joc liber, activitate individuală de explorare a unui subiect, moment de relaxare

12.00-13.00

Tranziții: ”Vorbim în șoaptă”
ADP: Rutine: Masa de prânz (deprinderi de igienă individuală și colectivă): ”Mâinile spălăm, sănătatea ne păstrăm”,
”Șervețelul, prietenul nostru”, ”Ce tacâm folosim?”, ”La masă nu vorbim!”, etc.); Ne pregătim pentru somn
(deprinderi specifice)
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RAPOARTE ȘI PROPORȚII
Prof. BULGĂR DELIA VALENTINA
LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA” FĂGET, JUD. TIMIȘ

LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" FĂGET
Disciplina Matematică-Algebră
An școlar 2020-2021
Unitatea de învăţare Rapoarte și proporții
Clasa a VI-a /2 ore săpt.
Prof. Bulgăr Delia Valentina
Nr. ore alocate 8 ore

Proiectul unităţii de învăţare
RAPOARTE ȘI PROPORȚII
Conţinuturi/Timp

Competenţe

alocat

specifice

▪ Rapoarte/1 oră

Activităţi de învăţare

1.2;

-Identificarea, citirea, scrierea şi exemplificarea de rapoarte,

3.2

- Determinarea valorii raportului dintre două mărimi de acelaşi fel, măsurate
cu aceeaşi unitate de măsură
- Rezolvarea de probleme în care intervin rapoarte

Resurse

Evaluare

Manual, culegere de

Observare sistematică,

probleme, conversația,

aprecieri verbale asupra

explicația, exercițiul,

corectitudinii rezolvării

activitate frontală, activitate

și a calității

independentă

argumentării

Manual, culegere de

Chestionare orală,

▪ Procente. Probleme

1.2

-Identificarea, citirea, scrierea şi exemplificarea de procente

în care intervin

2.2

- determinarea unui procent dintr-un număr dat , determinarea unui număr

probleme, conversația,

Observarea activității

procente/ 2ore

3.2

când se cunoaște un procent din el(exemplu: creșterea/reducerea prețului

explicația, exercițiul,

individuale sau pe

unui obiect, concentrația unei soluții, măriri/micșorări(reduceri) de salarii)
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6.2

- Rezolvarea de probleme în care intervin rapoarte, procente

activitate frontală, activitate

evaluare frontală,

-Transformarea unui raport oarecare într-un raport procentual prin diferite

independentă, activitate pe

Analiza observațiilor,

procedee și invers, din raport procentual în fracții ordinare ireductibile

grupe

analiza compararivă a

-Transpunerea unei situații date, în limbaj matematic, utilizând ecuații.

Fișe de lucru

răspunsurilor

Manual, culegere de

Chestionare orală,

probleme, conversația,

Observarea sistematică

explicația, exercițiul,

evaluare frontală,

activitate frontală, activitate

Analiza observațiilor

6.3
▪ Proporţii;

1.2

- Identificarea, citirea, scrierea și exemplificarea de proporții

proprietatea

2.2

- Calcularea unei valori necunoscute dintr-o proporție

fundamentală a

3.2

-Rezolvarea de probleme în care intervin proporții

proporţiilor, aflarea

independentă

unui termen
necunoscut dintr-o
proporţie/1 oră
▪ Proporţii derivate.

2.2

-Utilizarea unor reguli specifice de pentru obținerea de proporții derivate

Șir de rapoarte

3.2

(numai pe exemple numerice)

egale/2 ore

- Verificarea proprietăţii fundamentale a proporţiilor în cazul proporţiilor
derivate cu alţi termeni
- Exersarea regulilor de generare a unor proporţii derivate cu alţi termeni
-Calcularea unor numere folosind un șir de rapoarte egale

Manual, culegere de

Chestionare orală,

probleme, conversația,

Observarea sistematică

explicația, exercițiul,

evaluare frontală,

activitate frontală, activitate

Analiza observațiilor

independentă, activitate în
perechi

-Calcularea valorii unui raport folosind un șir de rapoarte egale
-Rezolvarea de probleme în care intervin proporții
▪Aplicații/1 oră

Fișă de lucru

Chestionare orală,

2.2

conversația, explicația,

Observare sistematică,

3.2

exercițiul, problematizarea,

aprecieri verbale asupra

6.2

activitate frontală,

corectitudinii rezolvării

1.2

Rezolvare de exerciții și probleme de sinteză, aplicații practice
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și a calității

6.3

argumentării
▪ Probă de evaluare/1

1.2

oră

2.2

Probă scrisă la finalul unității de învățare

-test de evaluare

3.2
6.2
6.3
1.2.Identificarea rapoartelor, proporțiilor şi a mărimilor direct sau invers proporționale
2.2.Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând rapoarte și proporții pentru organizarea de date
3.2.Aplicarea unor metode specfice de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporții și mărimi direct/invers proporționale
4.2.Exprimarea în limbaj matematic a relațiilor și a mărimilor care apar în probleme cu rapoarte, proporții și mărimi direct sau invers proporționale
5.2.Analizarea unor situații practice cu ajutorul rapoartelor, proporțiilor și a colecțiilor de date
6.2.Modelarea matematică a unei situații date în care intervin rapoarte, proporții şi mărimi direct sau invers proporționale
6.3.Transpunerea în limbaj algebraic, a unei situații date, rezolvarea ecuației sau inecuației obținute și interpretarea rezultatului.
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Unitatea de învăţământ: Liceul Special ,,Moldova,, Tg Frumos
Nr. ore/săptămână: 1,
Clasa a V-a
Disciplina: Informatică şi TIC
Profesor: Argeanu Elena Claudia
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ
AN ŞCOLAR 2020– 2021
SEMESTRUL I
Unitatea
de învăţare
1. Structura
unui sistem
de calcul

2. Internet

Competenţe specifice

Conţinuturi

1.1 Utilizarea eficientă şi în condiţii de
siguranţă a dispozitivelor de calcul;
1.2 Utilizarea eficientă a unor componente
software.

Normele de securitate şi protecţie a muncii în laboratorul de
informatică. Elemente de ergonomie.
Structura generală a unui sistem de calcul. Istoric.
Hardware, software. Placa bază, CPU, RAM, ROM.
Memorie externă: HDD, SSD, DVD, BR, stick, capacitate, viteză
Dispozitive de intrare: exemple, rol, utilizare
Dispozitive de ieşire: exemple, rol, utilizare

1

S1

1

S2

1

S3

1

S4

Dispozitive de intrare-ieşire: exemple, rol, utilizare

1

S5

Software: aplicaţii de bază. Sistem de operare: rol, exemple.
Elemente de interfaţă
Organizarea informaţiei, noţiunea de folder, fişier, operaţii cu fişiere şi
directoare.
Recapitulare/Evaluare sumativă

1

S6

1

S7

1

S8

Ce este Internetul, Structură, Servicii

1

S9

Elemente de securitate pe internet, drepturi de autor

1

S10

1.2 Utilizarea eficientă a unor componente
software;

Nr.
ore
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Unitatea
de învăţare

3. Editoare
grafice

Competenţe specifice

Conţinuturi

1.3 Utilizarea eficientă şi în siguranţă a
Internetului ca sursă de documentare.

Şcoala Altfel
Navigarea pe internet, Căutare de informaţii, salvarea acestora

1

S 11
S12

Recapitulare/ Evaluare sumativă

1

S13

Rolul unui editor, exemple de editoare, elemente de interfaţă

1

S14 –S 15

Creare, deschidere, salvare fişiere

1

S16 -S17

1

S18

1.2 Utilizarea eficientă a unor componente
software;
1.3 Utilizarea eficientă şi în siguranţă a
Internetului ca sursă de documentare;
3.1 Aplicarea operaţiilor specifice
editoarelor grafice în vederea realizării
unor produse informatice.

Nr.
ore

Săptămâna

Comenzi pentru selectare, copiere, ştergere, mutare
Evaluare sumativă

23 noiembrie – 27 noiembrie ( S 11) ,,Școala Altfel”
23 decembrie 2020 - 12 ianuarie 2021 VACANȚĂ
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ
AN ŞCOLAR 2019– 2020
SEMESTRUL II
Prof. Argeanu Claudia
Liceul Special ,,Moldova,, Tg Frumos
Nr. ore/săptămână: 1, Clasa a V-a
Disciplina: Informatică şi TIC
Profesor:
Unitatea de
Competenţe specifice

Conţinuturi

învăţare
3. Editoare grafice

4. Algoritmi

Nr.

Săptă

ore

mâna

1.2 Utilizarea eficientă a unor componente software;
1.3 Utilizarea eficientă şi în siguranţă a Internetului ca sursă de

Redimensionare imagini, trunchiere, rotaţie,

documentare;

panoramare

3.1 Aplicarea operaţiilor specifice editoarelor grafice în vederea

Instrumente de desenare, culori, haşuri

realizării unor produse informatice.

Inserare şi formatare text

1.3 Utilizarea eficientă şi în siguranţă a Internetului ca sursă de

1

S19

1

S20

Noţiunea de algoritm. Proprietăţi.

1

S21

2.1 Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi pentru rezolvarea

Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii.

1

S22

unor situaţii din viaţa cotidiană;

Constante. Variabile.

documentare;

2.2 Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul

S23
1

utilizării acestora în prelucrări;

Descompunerea unui algoritm in paşi.

1

S24

2.3 Construirea algoritmilor cu ajutorul structurii secvenţiale

Expresii.

1

S25

Recapitulare

1

S26

Evaluare

1

S27

Prezentarea mediului grafic interactiv.

1

S28

pentru rezolvarea unor probleme simple.

1.3 Utilizarea eficientă şi în siguranţă a Internetului ca sursă de
documentare;
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Unitatea de

Competenţe specifice

Conţinuturi

învăţare
2.1 Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi pentru rezolvarea

Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare într-

unor situaţii din viaţa cotidiană;

un mediu grafic interactiv.

2.2 Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul

Nr.

Săptă

ore

mâna

1

S29

Noţiunea de structură alternativă.

1

S30

2.3 Construirea algoritmilor cu ajutorul structurii secvenţiale

Reprezentarea structurii alternative într-un mediu

1

S31

pentru rezolvarea unor probleme simple;

grafic

3.2 Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială

Recapitulare.

1

S32

3.3 Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicaţii simple de

Evaluare.

1

S 33

construire a unor jocuri digitale.

Realizarea unor aplicaţii în mediul grafic interactiv.

6. Recapitulare

1.3 Utilizarea eficientă şi în siguranţă a Internetului ca sursă de

Recapitulare.

1

S34

finală şi evaluare

documentare;

finală

2.1 Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi pentru rezolvarea

Evaluare.

1

S35

utilizării acestora în prelucrări;
5. Structura
secvenţială şi
alternativă

şi/sau alternativă într-un mediu grafic interactiv;

unor situaţii din viaţa cotidiană;
2.2 Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat;
2.3 Construirea algoritmilor cu ajutorul structurii secvenţiale
pentru rezolvarea unor probleme simple;
3.2 Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială
şi/sau alternativă într-un mediu grafic interactiv;
3.3 Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicaţii simple de
construire a unor jocuri digitale.
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PLANIFICARE CALENDARISTICA
Kiraly Agnes
Scoala Gimnaziala "S.Illyes Lajos", Sovata

IDŐPONT

TÉMA

Szept. 14-18

HOGYAN FEJEZZÜK KI

Szept. 21- 25

ÉRZELMEINKET?

PROJEKT CÍME

Szept. 28-Okt.

ALTÉMÁK

TEMATIKUS HÉT

Őszi időjárás és öltözködés

Okt. 5-9

MIÉRT TÖRTÉNIK?

1 hét

Milyen voltam? Milyen lettem?

1 hét

megfigyelése alakjuk, színük, formájuk, ízük alapján

Okt. 12-16

4 hét

)
Őszi színpompa (őszi virágok és levelek)

Okt. 19-23

Állatok elvackolódása

Okt.26-Nov.1

Vakáció
MIKOR, HOGYAN ÉS

TERVEZ/SZERVEZ
MEG EGY

1 hét

Napok, napszakok

MIÉRT TÖRTÉNIK?
KI ÉS HOGYAN

Nov.9-13

Első napok az óvodában

Őszi zöldségek és gyümölcsök (gyűjtése,
Ősztündér kosara

Nov.2-6

TARTAM

Tematikus nap: A magyar népmese napja – szept. 30.

02
MIKOR, HOGYAN ÉS

IDŐ-

Szent Mártonnak

Márton napi ludasságok (hagyományok, népszokások)

ünnepén

Tematikus nap: Márton nap – nov. 11.
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TEVÉKENYSÉGET?

Nov.16-20

Testünk, testrészeink

1 hét

KI VAGYOK?/KIK
VAGYUNK?

Egészséges élet

Tisztálkodási eszközök

Nov.23-27

Nov.30-Dec.4
Dec.7-11
Dec.14-18

1 hét

KI ÉS HOGYAN
TERVEZ/SZERVEZ
MEG EGY
TEVÉKENYSÉGET?

Jön már, itt a Mikulás!
Gyertyafényes
Karácsony

“Adventi hírnök, friss fenyőág”
A szeretet ünnepén - Az én családom

Dec.23-Jan.10
Jan. 11- 15
Jan.18-22

3 hét

Vakáció
MILYEN MOST,

1 hét

„Év múlik, évet ér”- évszakok, hónapok

1 hét

MILYEN VOLT, ÉS

Téli időjárás, öltözködés, téli játékok

1 hét

MILYEN LESZ AZ ÉLET
Jan. 25-29

Téli állatvilág (madáretetés)

A FÖLDÖN?

1 hét

Feb.1-7
Feb.8-12
Febr.15-19

Vakáció
HOGYAN FEJEZZÜK KI

Febr.22-26

„Itt a farsang, áll a bál...”

ÉRZELMEINKET?
MILYEN MOST,
MILYEN VOLT, ÉS
MILYEN LESZ AZ ÉLET
A FÖLDÖN?

1 hét
1 hét

Közlekedés szárazföldön
Közlekedjünk
okosan

Közlekedés vízen és levegőben
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Márc. 1-5
Márc.8-12

“Tavaszi ébredés”- a tavasz jellemzői
MIKOR, HOGYAN ÉS
MIÉRT TÖRTÉNIK?

Márc.15-19

zsongás

Márc.22-26

Márc.29-Ápr.1

Hazatérő madaraink

Tavaszi
A tavasz hírnöke (tavaszi virágok)

4 hét

Tavaszi gyümölcsök és zöldségek

Tematikus nap: A víz világnapja – márc.22.

MIKOR, HOGYAN ÉS

Húsvéti készülődés

MIÉRT TÖRTÉNIK?

1 hét
Ápr. 2-11
Ápr.12-16

Ápr.19-23

Vakáció
MILYEN MOST,

Házi állatok

MILYEN VOLT, ÉS

Barátaink, az

MILYEN LESZ AZ ÉLET

állatok

1 hét
Tematikus nap: A Föld napja – ápr. 22.

Erdei állatok

1 hét

1 hét

A FÖLDÖN?
Ápr. 26-29

HOGYAN FEJEZZÜK KI

Anyák napi ünnepvárás

ÉRZELMEINKET?

Ápr.30-Máj.9

Vakáció

1 hét
1 hét

MILYEN MOST,
Máj.10-14

MILYEN VOLT, ÉS
MILYEN LESZ AZ ÉLET

“Elindult a pettyes katicabogárka” (bogarak, rovarok,

1 hét

lepkék, kis állatok)

A FÖLDÖN?
Máj.17-21

MI SZERETNÉK

Mesterségek

LENNI? MILYEN

765

1 hét

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

SZERETNÉK LENNI?
Máj.24-28
Jún.31- Jún.4
Jún.7-11

MIKOR, HOGYAN ÉS
MIÉRT TÖRTÉNIK?

A nyár tündére és
kosara

A nyár jellegzetességei

1 hét

Nyári gyümölcsök, zöldségek

1 hét

KI ÉS HOGYAN

Gyermeknap

1 hét

Ha végre itt a nyár

1.hét

TERVEZ/SZERVEZ
MEG EGY
TEVÉKENYSÉGET?
Jún. 14-18

MIKOR, HOGYAN ÉS
MIÉRT TÖRTÉNIK?
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ(ACTIVITATE ONLINE)
Prof .SABĂU JANINA ANDA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ”AVRAM IANCU”ORADEA

SĂPTĂMÂNA: 16.11.2020-20.11.2020
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?
TEMA PROIECTULUI:”O POVESTE SĂ-ȚI MAI SPUN”
SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNII: „GĂINUȘA CEA MOȚATĂ”
GRUPA MIJLOCIE
TURA 1
ZIUA/DATA
LUNI
16.11.2020

ALA I
Știință:”Ce știm și ce dorim să aflăm
despre păsările domestice ?”
Construcții: „Cotețul găinii”.

MARȚI
17.11.2020

Artă: ”Puiul cu puf galben”

MIERCURI
18.11.2020

Stiință: ”Păsările de curte și sunetele
lor”https://www.youtube.com/watch?
v=Q0KhNxY2208&fbclid=IwAR2E
F1iM5xEdDqu933fBa8lVEsxlhMxkXn2x9_ex9
Ocnb_c2qayoGfeixE

JOI
19.11.2020

Bilbliotecă:”Găina”-poezie
https://www.facebook.com/photo.php
?fbid=742384919957961&set=p.742
384919957961&type=3&theater

ADE
ACTIVITATE INTEGRATĂ(D.Ș+D.E.C)
”Găina și puiul ei”-observare, desen
https://www.youtube.com/watch?v=2KoHNSOXg4Q
https://www.youtube.com/watch?v=iFHc8LaGhNs
Fișa de lucru din auxiliarul: Cunoașterea mediului, Editura Diana,
pag.10.

ALA 2
Joc distractiv:”Cursa cu oul
în lingură”
https://www.youtube.com/w
atch?v=BmMzrKVJAEE

D.L.C.”Găinușa cea moțată” de Călin Gruia
Fișa de lucru din auxiliarul: Limbă și comunicare, Editura Diana,
pag.12.
https://www.youtube.com/watch?v=5_FSO2-A_7E
D.Ș. ”În perechi le-aranjăm, fiecăruia ce-i dăm?”
Fișa de lucru din auxiliarul: Știință Matematică, Editura Diana,
pag.12.
https://www.youtube.com/channel/UCXOFNfQNetsl2wmNYUgapw

Fii atent și fă ca mine!
https://www.youtube.com/w
atch?v=JUs5r_T0c4o

D.E.C.”Găinușa cea moțată”-audiție cântec
https://www.youtube.com/watch?v=er4kIGmbHI8&list=PLhPY6
UHwPzRc1h72HuyApg0rN3iSPjtOa&index=13
D.P.M.”Dansează cu Rățușca Lulu”

”Cioc, cioc! Treci la loc!”
(joc distractiv)
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Cocoșul Ciciarito
https://www.youtube.com/w
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https://www.youtube.com/watch?v=jYbWtsbzg4A

VINERI
20.11.2020

ZIUA/DATA
LUNI
16.11.2020
MARȚI
17.11.2020
MIERCURI
18.11.2020

Joc de rol:”În ograda cu păsări
domestice”

ALA I
Construcții: „Căsuța găinii”.
Știință :”Familia găinii”
https://www.youtube.com/watch?v
=lUHMhxzYMco
Bibliotecă:”Personaje pozitive,
personaje negative”

JOI
19.11.2020

Joc de rol:”La ferma de păsări”
https://www.youtube.com/watch?v
=bhforeoNwa4

VINERI
20.11.2020

Știință: ”Despre găină și corpul ei”

D.O.S.”Puișorul îngâmfat!” activitate practic-gospodărească
https://ideipentrucasa.ro/cele-mai-creative-si-haioase-ornamenterealizate-din-oua/
TURA II
ADE
ACTIVITATE INTEGRATĂ(D.Ș.+D.E.C)
”În ograda cu păsări”-lectură după imagini,desen
https://www.youtube.com/watch?v=bhforeoNwa4
https://www.youtube.com/watch?v=iFHc8LaGhNs
D.L.C. ”Găinușa porumbacă”
https://www.youtube.com/watch?v=vf_LubjqBD4
D.Ș. ”Aranjăm în perechi” -exerciții cu materiale
individuale disponibile acasă
https://www.youtube.com/channel/UCXOFNfQNetsl2wmNYUgapw
D.E.C. ”Găinușa cea poznașă”
https://www.youtube.com/watch?v=bwCk0z4rSr8
D.P.M.”Dansează cu Rățușca Lulu”
https://www.youtube.com/watch?v=er4kIGmbHI8&list=P
LhPY6UHwPzRc1h72HuyApg0rN3iSPjtOa&index=13
D.O.S. .”Puișorul îngâmfat!” activitate practicgospodărească
https://ideipentrucasa.ro/cele-mai-creative-si-haioaseornamente-realizate-din-oua/

Bibliografie
https://www.youtube.com/watch?v=2KoHNSOXg4Q
https://www.youtube.com/watch?v=bhforeoNwa4
https://www.youtube.com/watch?v=iFHc8LaGhNs
https://youtu.be/9ayNSm060kc
https://www.youtube.com/watch?v=BmMzrKVJAEE
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Moment distractiv
https://www.youtube.com/w
atch?v=9ZF6fpb5MIM

ALA 2
Joc distractiv:”Cursa cu ouă”
https://www.youtube.com/watch?v=Bm
MzrKVJAEE
Joc de motricitate”Bate palma bine”
https://www.youtube.com/watch?v=JUs
5r_T0c4o
Joc de mișcare:”Cine ajunge primul la
cuib?”
Joc distractiv:”Ne distrăm cu cocoșul
Ciciarito!
https://www.youtube.com/watch?v=3D
ofsbVRCHE
Experimentăm și ne distrăm!
https://www.youtube.com/watch?v=9Z
F6fpb5MIM
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https://www.youtube.com/watch?v=5_FSO2-A_7E
https://www.youtube.com/watch?v=JUs5r_T0c4o
https://www.youtube.com/watch?v=Q0KhNxY2208&fbclid=IwAR2EF1iM5xEd-Dqu933fBa8lVEsxlhMxkXn2x9_ex9Ocnb_c2qayoGfeixE
https://www.youtube.com/channel/UCX-OFNfQNetsl2wmNYUgapw
https://www.youtube.com/watch?v=3DofsbVRCHE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742384919957961&set=p.742384919957961&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=er4kIGmbHI8&list=PLhPY6UHwPzRc1h72HuyApg0rN3iSPjtOa&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=jYbWtsbzg4A
https://www.youtube.com/watch?v=bhforeoNwa4
https://ideipentrucasa.ro/cele-mai-creative-si-haioase-ornamente-realizate-din-oua/
https://www.youtube.com/watch?v=9ZF6fpb5MIM
https://www.youtube.com/watch?v=vf_LubjqBD4
https://www.youtube.com/watch?v=bwCk0z4rSr8
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TEMA ANUALĂ: ”CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI, PE PĂMÂNT”?
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”LA ZOO”
EDUCATOARE ȘTIRB MIHAELA DELIA

Data/

Activități de învățare

Ziua

Tura I
ADP: Primirea copiilor

Luni

ALA: Joc liber

22.02.

Bibliotecă: ”Citim imagini cu animale din junglă”

2021

Joc de rol: ”La veterinar”
M.M. Înviorarea!
Micul dejun
ADP: ÎD: ”Cum face”?
T: ”Masă bună”
ADE:AI: ”Animalele lumii” – DȘ/DEC (l.d.i., modelaj)
ALA:”Cursa animalelor” – joc de mișcare
ADP: Masa de prânz
MP: ”O poveste, la culcare, să asculte fiecare!”
ADP: Primirea copiilor
ALA: Joc liber

Marți
23.02.
2021

Știință: ”Hrană pentru animalele din junglă” - jetoane
Artă: ”Coama leului”- lipire mozaic
M.M. Înviorarea!
Micul dejun
ADP: ÎD: “Spune ce știi despre mine”!
T: ”Masă bună”
ADP: Opțional- lb. engleză
ADE: DLC: “Spune corect”- vorbirea dialogată, genurile substantivelor
ALA: Joc distractiv: ”Leul la pândă”
ADP: Masa de prânz
M.P. “O poveste, la culcare,să asculte fiecare”
ADP: Primirea copiilor
ALA: Joc liber
Bibliotecă: ”Pinguinii pe gheață” – semne grafice

Miercuri

Știință: ”Refă animalul”! – puzzle, lipire

24.02.

M.M. Înviorarea!

2021

Micul dejun
ADP: ÎD: “Care este casa mea”?
T: ”Pe gheață” - euritmie
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ADE: DEC: “Pinguinul”- jtc
“Masă bună”! – (cântec) repetare
DOS: ”Blana ursului polar” – șnuruire
ALA: Bowling cu pinguini – joc distractiv
ADP: Masa de prânz
M.P. “O poveste, la culcare,să asculte fiecare”
ADP: Primirea copiilor
ALA: Joc liber
Joi

Artă: ”Nemo” – colorare în contur

25.02.

Bibliotecă: ”Peștele curcubeu”

2021

MM: Înviorarea!
Micul dejun
ADP: ÎD: : “Dacă aș fi un pește…”
T: ”Spune cine face...”
ADE:DŞ: „Predarea cifrei 2” – (ex. marerial individual)
AI: ”Caracatițele” – DPM/ALA (aruncarea cu două mâini de deasupra capului, joc: “Brațele caracatiței”
ADP: Masa de prânz
M.P.: ”O poveste, la culcare, să asculte fiecare!”
ADP: Primirea copiilor
ALA: Joc liber
Joc de rol: ”La pet-shop”

Vineri

Știință: ”Puzzle cu păsări exotice”

26.02.

MM Înviorarea!

2021

Micul dejun
ADP: ÎD: ”Ce păsări exotice cunoaștem”?
T: ,,Spune cine face...”
ADE: DOS: “O vizită la Zoo” – convorbire cu suport ilustrat (norme de comportare civilizată)
ALA: ,,Papagalii”-joc imitativ
ADP: Masa de prânz
M.P.:,,O poveste, la culcare, să asculte fiecare!”
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TEMA ANUALĂ: ”CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ”?
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”PRIETENI DIN OGRADĂ”
EDUCATOARE PALL SUSANA-FLORINA
Grădinița cu program prelungit ”Piticii Isteți”, Zalău
Data/

Intervale

Activități de învățare

Ziua

orare

Tura I

8-8.30

ADP: Primirea copiilor
ALA: Joc liber
Bibliotecă: ”Citim imagini cu animale”
Construcții: ”Căsuța lui Azorel”
M.M. ”Dacă vrei să fii voinic, faci gimnastică de mic”!

Luni
08.02. 2021

8.30-9
9-11

Micul dejun
ADP: ÎD: ”Graiul animalelor”
T: ,,Motanul toarce” – joc imitativ
ADE: AI: ”Animale mari și mici în ogradă la bunici” – DȘ/DEC (observare, pictură)
ALA: ”Rostogolește ghemul” – joc distractiv

11-13

ADP: Masa de prânz
MP: ”Muzicanții din Bremen”

8-8.30

ADP: Primirea copiilor
ALA: Joc liber
Știință: ”Hrană pentru animalele din ogradă” - jetoane
Artă: ”Cocoșul”-pictură

Marți
09.02. 2021

M.M. ”Bate vântul frunzele”
8.30-9
9-11

Micul dejun
ADP: ÎD: “Bună dimineața, dragi iepurași! ”
T: ”Am o căsuță mică!”
ADE: DLC: “Darurile lor”-memorizare

11-13

ALA: ”Spune-mi cum face”!
ADP: Masa de prânz
M.P. “Șoricelul cel prostuț”

8-8.30

ADP: Primirea copiilor
ALA: Joc liber
Bibliotecă: ”Zdreanță” – lectura educatoarei
Joc de rol: ”La târgul de animale”

Miercuri

M.M. ”1,2 – 1,2, ca soldații mergem noi”

10.02. 2021
8.30-9
9-11

Micul dejun
ADP: ÎD: “Cum mă îngrijești”?
T: ” Nea Alecu”
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ADE: DEC: “Sunetele animalelor”- cântec
“Noi suntem piticii”! – (jtc) repetare
DOS: ”Ham pentru căluț” – răsucire
11-13

ALA: Jocuri de mișcare în aer liber
ADP: Masa de prânz
M.P. “Peștele curcubeu”

8-8.30

ADP: Primirea copiilor
ALA: Joc liber
Artă: ”Animale domestice” – colorare în contur
Știință: ,,Caută puiul”

Joi

M.M. ”Câte unul pe cărare”

11.02. 2021
8.30-9
9-11

Micul dejun
ADP: ÎD: : “De ce iubim animalele domestice”?
T: ”Spune cine face...”
ADE: DŞ: „Găsește-mi perechea” – (ex. material mărunt)
DPM: ”Săritura în adâncime” Joc: “Sărim ca iepurașii”

11-13

ALA: ”Săculețul fermecat”
ADP: Masa de prânz
M.P.: ”Cei trei purceluși”

8-8.30

ADP: Primirea copiilor
ALA: Joc liber
Artă:”Animale domestice”- desen după cod de culori
Biblioteca: ”Decorăm zgarda lui Grivei”
M.M. ”Dansăm cu Ella-Bella”

Vineri

8.30-9

12.02. 2021

9-11

Micul dejun
ADP: ÎD: ”Animalul preferat”
T: ,,Spune cine face...”
ADE: DOS: “La plimbare cu cățelul” – convorbire cu suport ilustrat

11-13

ALA: ,,Ce ai mirosit?”- joc senzorial
ADP: Masa de prânz
M.P.:,,Degețica”

M.M. – momentul de mișcare
M.P. – momentul de poveste
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
PROF.ÎNV.PREȘC. : Toculeț Petruța Costinela
ȘC.GIMN.VLADIMIR STREINU-G.P.N. TEIU, ARGEȘ

SĂPTĂMÂNA : 8. MARTIE – 12. MARTIE 2021
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM !
TEMA PROIECTULUI : INIMIOARE, INIMIOARE !
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : DIN SUFLET... PENTRU MAMA !
NIVEL DE VÂRSTĂ : II (5-7 ANI)
DATA/ZIUA
08.03.2021
LUNI

INTERVAL ORAR
8,00 – 9,00

9,00 – 11,30

11,30 – 12,00
12,00 - 12,30
12,30 – 13,00
09.03.2021
MARȚI

8,00 – 9,00

9,00 – 11,30

11,30 – 12,00
12,00 - 12,30
12,30 – 13,00

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Activități de dezvoltare personală : (rutine)
Primirea copiilor în sala de grupă;
Jocuri liber-alese, jocuri create de copii;
Întâlnirea de dimineață :Prezența; Calendarul naturii; convorbire,,E ziua ta, mămico !,,
Deprinderi igienico- sanitare: Singurel, mă îngrijesc!
Servirea gustării
Activități liber- alese: Artă: Ghiocei pentru mama- desen
Bibliotecă: Activitatea zilnică a mamei (citim
imagini)
Construcții: Vaze pentru florile mamei.
Tranziții: Dacă vesel se trăiește !
Activități pe domenii experiențiale:
Activitate integrată : Domeniul Știință(cunoașterea mediului
înconjurător)- lectură după imagini + Domeniul Om și societate
(abilități practice)- colaj, felicitări : ,,8 martie – Ziua Mamei,,
Activități liber-alese: joc de mișcare-,, Din cerc în cerc,,
Jocuri liber-alese, inițiate de copiii;
Activități de dezvoltare personală : (rutine)
Plecarea copiilor acasă .
Activități de dezvoltare personală : (rutine)
Primirea copiilor în sala de grupă;
Jocuri distractive , la alegerea copiilor;
Activități recuperatorii, pe grupuri mici/individual;
Întâlnirea de dimineață :Prezența; Calendarul naturii; convorbire,,Mama mea e numai una !,,
Deprinderi igienico- sanitare: Singurel, mă îngrijesc!
Servirea gustării
Activități liber- alese: Joc de masă(mozaic): Inimioare pentru
mama;
Bibliotecă: Grafisme(exerciții grafice): Inimioare
mari și mici ;
Joc de rol: De-a mama !
Tranziții: Câte unul pe cărare !

Activități pe domenii experiențiale:
Activitate integrată : Domeniul Limbă și comunicare – Inima
mamei(lectura educatoarei) + Domeniul Om și societate (educație
pentru societate): ,,Cum îi arătăm mamei iubirea?,,(convorbire)
Activități liber-alese: joc de mișcare-,, Puișori, veniți la mama !,,
Jocuri liber-alese, inițiate de copiii;
Activități de dezvoltare personală : (rutine)
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10.03.2021
MIERCURI

8,00 – 9,00

9,00 – 11,30

11,30 – 12,00
12,00 - 12,30
12,30 – 13,00
11.03.2021
JOI

8,00 – 9,00

9,00 – 11,30

11,30 – 12,00
12,00 - 12,30
12,30 – 13,00
12.03.2021
VINERI

8,00 – 9,00

9,00 – 11,30

Plecarea copiilor acasă .
Activități de dezvoltare personală : (rutine)
Primirea copiilor în sala de grupă)
Jocuri liber-alese, jocuri create de copii;
Activități recuperatorii, pe grupuri mici/individual;
Întâlnirea de dimineață :Prezența; Calendarul naturii; convorbire,,E ziua ta, mămico !,,
Deprinderi igienico- sanitare: Singurel, mă îngrijesc!
Servirea gustării
Activități liber- alese: Artă: Ghiocei pentru mama- modelaj
Știință: Fișă de lucru – Completează șirul cu
desenul corespunzător !
Construcții: Cutiuțe pentru cadouri;
Tranziții: Bat din palme !
Activități pe domenii experiențiale:
Activitate integrată : Domeniul Știință(activitate matematică)Numărul și cifra 8- exerciții cu material individual+ Domeniul
Estetic și creativ (pictură ): ,,Flori pentru mama,,
Activități liber-alese: joc de atenție: ,, Spune mai departe!,,
Jocuri liber-alese, inițiate de copiii;
Activități de dezvoltare personală : (rutine)
Plecarea copiilor acasă .
Activități de dezvoltare personală : (rutine)
Primirea copiilor în sala de grupă;
Jocuri liber-alese, jocuri create de copii;
Întâlnirea de dimineață :Prezența; Calendarul naturii; Exerciții
de înviorare; convorbire- ,,Cum îmi ajut mama !,,
Deprinderi igienico- sanitare: Singurel, mă îngrijesc!
Servirea gustării
Activități liber- alese: Joc de masă (puzzle): Mama
Nisip și apă : Inima mamei
Joc de rol : De-a florăresele !
Tranziții: Primăvara a venit !
Activități pe domenii experiențiale:
Activitate integrată : Domeniul Limbă și comunicare
(memorizare) ,, Daruri pentru mama,, de Gabriela Berbeceanu +
Domeniul Estetic și creativ (educație muzicală) ,, Soarele de
dimineață,,- predare; joc muzical- ,, Cântecul familiei,,
Activități liber-alese: joc de mișcare-,, Atinge ghiocelul!,,
Jocuri liber-alese, inițiate de copiii;
Activități de dezvoltare personală : (rutine)
Plecarea copiilor acasă .
Activități de dezvoltare personală : (rutine)
Primirea copiilor în sala de grupă;
Jocuri liber-alese, jocuri create de copii;
Întâlnirea de dimineață :Prezența; Calendarul naturii;
convorbire-,,Ziua este mai frumoasă când zâmbește mama mea !,,
Deprinderi igienico- sanitare: Singurel, mă îngrijesc!
Servirea gustării
Activități liber- alese: Artă: Flori pentru mama- pictură
Bibliotecă: Inima mamei, de Al.Mitru-repovestire
după imagini;
Joc de masă: Din jumătate , întreg !- simboluri de
primăvară
Tranziții: Uite sus, și uite jos!
Activități pe domenii experiențiale:
Activitate integrată : Domeniul Știință(activitate matematică):
compunerea și descompunerea numărului 8- Flori în vaze +
Domeniul psihomotric : euritmie – Dansul ghioceilor
Activități liber-alese: joc de mișcare: ,,Buchețele, buchețele ,,
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11,30 – 12,00
12,00 - 12,30
12,30 – 13,00

Jocuri liber-alese, inițiate de copiii;
Activități de dezvoltare personală : (rutine)
Plecarea copiilor acasă .
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR 2019-2020
ICHIM NADIA-AGLAIA
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir"
Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază: Economic / Comerţ /Aministrativ/ Tehnician
în activităţi administraţie
Modulul: MIV – Autorităţile administraţiei publice locale
Nr de ore/an: 90
Nr. ore /săptămână: 30 din care: T:- LT: IP: 90
Clasa: a X-a F
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 3915/18.05.2017
Programă aprobată prin OMENCS:3915/18.05.2017

Unitatea de rezultate ale
învățării /Rezultate ale învățării

Nr.
crt.
(0)

Săptămâna

Nr. Ore
Conținuturile învățării

Cunoștințe

Abilități

Atitudini

(1)

(2)

(3)

1.2.4.

1.3.4.

1.1.4

Aplicarea

Manifestarea

1.1. Conceptul de administraţie publică

Caracterizarea

diferitelor forme de

capacității de

locală

formelor de

comunicare în

concentrare într-o

1.2. Sfera administraţiei publice locale

comunicare:

diferite contexte.

situație dată.

1.3. Administraţia publică locală: rol şi

verbală, nonverbală,

1.2.5.

1.3.5.

(4)
Noțiuni introductive
Autoritățile administrației publice locale -

Obs.
IP

T

(7)
3

8

L
T
9

IP
10
-

aspecte introductive
3

S(12.1016.10)

funcţii

3

scrisă.
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Monitorizarea și

Manifestarea unei

adaptarea propriei

atitudini deschise și

comunicări la

de respect pentru

cerințele

diversitatea

ocupaționale.

expresiilor culturale

1.2.12.

1.3.9

1.1.8.

Ameliorarea

Manifestarea

Enumerarea

calității

capacității de a

elementelor unei

comunicării.

comunicări

1.4. Delimitări conceptuale privind
autorităţile publice locale

6

1.5. Tipologia autorităţilor publice locale

6

S (12.10-

1.6. Identificarea autorităţilor publice locale

6

16.10)

Recapitulare

Consiliul Judeţean
2.1 Constituirea Consiliului Judeţean
2.2 Atribuţiile Consiliului Judeţean

3

derula o comunicare

2.3 Preşedintele Consiliului Judeţean

3

S20 (2.02-

1.2.13.

eficientă într-o

2.4 Atribuţiile PreşedinteluConsiliului

6

12.02)

eficiente.

Îndepărtarea

situație dată

judeţean

6

1.1.9.

barierelor

1.3.10.

Prezentarea

comunicării.

Manifestarea

metodelor de

1.2.14.

capacității de a

detensionare a unei

Soluționarea

rezolva situații

situații conflictuale.

situațiilor

conflictuale în

conflictuale

situația dată

1.1.11

1.2.17.

1.3.12.

Descrierea

Colectarea,

Conștientizarea

problematicii

prelucrarea și

conceptelor de bază

referitoare la

folosirea

cu privire la

validitatea și

sistematică a

indivizii, organizații

credibilitatea

informației

de muncă, egalitate

1.2.23.

3

Consiliul Local şi Primarul
3.1 Constituirea Consiliului Local
3.2 Atribuţiile Consiliului Local

3

S (8.02-

Recapitulare

6

12.02

6
3.3 Funcţionarea Consiliului Local
3.4 Primarul- alegerea şi statutul său
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informației

Aplicarea

de gen și

disponibile

principiilor de etică

nediscriminare.

1.1.14

profesională la

1.3.17.

Prezentarea

locul de muncă.

Manifestarea unei

principiilor de etică

1.2.24.

atitudini proactive în

profesională la locul

Aplicarea normelor

viața socială,

de muncă

etice la locul de

personală, ca și în

6.1.10 Precizarea

muncă

timpul orelor de

drepturilor

1.2.25.

lucru.

salariatului în

Participarea la

6.3.4.

legãturã cu profesia

viața comunității și

Respectarea

sa, legislația muncii

la activitățile în

legislației muncii în

în vigoare și

comun ale grupului

raport cu profesia sa

normele PSI

de lucru

și normele PSI

1.3.6.

1.1.6.
Enumerarea
regulilor
comunicării scrise

1.2.9.

Argumentarea clară

Redactarea unui

şi concisă a

mesaj scris cu

3.5 Atribuţiile Primarului

6

S33(23.05-

3.6 Încetarea mandatului Primarului

3

27.05)

3.7 Viceprimarul

3
3

Activitatea autorităților administrației
publice locale

3

4.1 Actul administrativ

3

propriilor puncte de

4.2. Hotărârile de Consiliu Local

3

respectarea

vedere manifestând

4.3.Răspunderea

regulilor şi

dispoziţia spre un

folosirea diferitelor

dialog critic şi

tipuri de texte

constructiv

şi

Actele

Consiliului

27.05)

Judeţean

Recapitulare

1.3.7.

6

feedbackului
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PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ
AN ŞCOLAR: 2020 – 2021
PROF. ÎNV.PREŞCOLAR BĂNICĂ ANDREEA LOREDANA
TEMA ANUALĂ

PROIECT TEMATIC

SUBTEME PROIECT

Perioada

GRĂDINIŢĂ, BINE TE-

14.09-18.09.2020

AM REGĂSIT!
EVALUARE INIŢIALĂ

EU ŞTIU, EU POT!

EVALUARE INIŢIALĂ
EU ŞTIU, EU POT!

CINE SUNT/SUNTEM ?

CE MAI ŞTIM?

21.09-25.09.2020

PREGĂTIŢI DE

28.09-02.10.2020

GRUPA MARE!
FAMILIA MEA

05.10.-09.10.2020

COPILUL SI IGIENA

12.10-16.10.2020

VECINI,COLEGI,

19.10-23.10.2020

COPILUL ŞI UNIVERSUL LUI

PRIETENI
VACANŢĂ 26.10.2020-30.10.2020
PE CĂRĂRILE

CÂND, CUM ŞI DE CE SE
ÎNTÂMPLĂ ?

TOAMNEI!

02.11-06.11.2020

FRUCTELE – IZVOR

09.11-13.11.2020

DE VITAMINE
BOGATA TOAMNĂ!
MIRESME ÎN FORME

16.11-20.11.2020

ŞI CULORI!

LEGUME DE

23.11-27.11.2020

TOAMNĂ
SURPRIZELE LUI MOŞ

02.12-04.12.2020

NICOLAE
CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM
CEEA CE SIMŢIM?

VIN SĂRBĂTORILE DE
IARNĂ
IARNA ÎN PRAG DE
SĂRBĂTORI...
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IATĂ VINE MOŞ

14.12-18.12.2020

CRĂCIUN!

PRIMIŢI CU

21-22.12.2020

COLINDA?
VACANŢA DE IARNĂ 23.12.2020-08.01.2020
ANIMALE POLARE
11.01-15.01.2021
CÂND, CUM ŞI DE CE SE

E IARNĂ PE PĂMÂNT

ÎNTÂMPLĂ ?

JOCURILE COPIILOR
IARNA!

18.01-22.01.2021

AM ÎNVĂŢAT CU

25.01-29.01.2021

CÂND, CUM ŞI DE CE SE

DRAG MEREU, NIMIC

ÎNTÂMPLĂ ?

NU NI SE PARE GREU!

VACANTA INTERSEMESTRIALA 01-05.02.2021

ANIMALE

08.02-12.02.2021

DOMESTICE ŞI
SĂLBATICE
CUM ESTE, A FOST, ŞI

SĂ DESCOPERIM LUMEA

AU FOST ŞI NU MAI

VA FI PE ACEST PĂMÂNT?

ANIMALELOR

SUNT

15.02 – 19. 02. 2021

DINOZAURI

CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM

EU SIMT, EU CREEZ, EU

CEEA CE SIMŢIM

EXPRIM

ANIMALE MARINE

22.02 – 26 .02. 2021

TARABA DE

01.03 – 05.03.2021

MĂRŢIŞOARE
LA MULŢI ANI,

08.03 – 12.03.2021

IUBITĂ MAMĂ!
CÂND, CUM ŞI DE CE SE
ÎNTÂMPLĂ ?

MIRESME ŞI CULORI
PRIMĂVARA CU ALAI, A

ÎN GRĂDINA

VENIT LA NOI PE PLAI!

PRIMĂVERII
FRUCTE ŞI LEGUME
TIMPURII
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PASĂRI CĂLĂTOARE

29.03-01 .04. 2021

ŞCOALA ALTFEL 10-14.05.2021
VACANŢA DE PAŞTE CATOLIC 02.04-09.04.2021
MIJLOACE DE
CUM ESTE, A FOST, ŞI

LUMEA MEREU ÎN

TRANSPORT

VA FI PE ACEST PĂMÂNT?

MIŞCARE

TERESTRE
MIJLOACE DE

12.04 –16.04.2021

19.04-23.05.2021

TRANSPORT
MARITIME
MIJLOACE DE

26.04-29.04.2021

TRANSPORT AERIENE
VACANTA DE PAŞTE ORTODOX 03-07.05.2020
CINE ŞI CUM

ÎNVĂŢĂM DE PE

CUM ÎNGRIJIM

PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ O

ACUM

NATURA!

CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA

TEMĂ

IN LUMEA CIRCULUI!

24.05-28.05.2021

CE SIMȚIM ?

SĂPTĂMÂNALĂ
CINE FACE ŞI CUM

31.05-04.06.2021

17.05-21.05.2021

ACTIVITATE

INDEPENDENTĂ
CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?

VREAU SĂ ŞTIU

FACE (MESERII)
EVALUARE FINALĂ- CU CE ȘI

COPILĂRIE FERICITĂ

UITE CE AM

CUM EXPRIMĂM CEEA CE

INVĂŢAT”- evaluare

SIMȚIM ?

sumativă

EVALUARE FINALĂ- CU CE ȘI

COPILĂRIE FERICITĂ

”CE ŞTIU ŞI CE POT SĂ

CUM EXPRIMĂM CEEA CE

FAC” – evaluare

SIMȚIM ?

sumativă
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PLANIFICARE
EDUCATOARE: Petkeș Timea – Zsuzsánna
Grădinița: PP ”Piticii Isteți” Zalău
GRUPA: combinată, secția maghiară
SĂPTĂMÂNA: 08– 12. 02. 2021
TEMA DE STUDIU: „Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”
DENUMIREA PROIECTULUI TEMATIC: ,, În lumea animalelor”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Animale domestice”
DATA

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE TURA 1
Intervalul orar 7-12

08.02.

ÎD:„Ce animale au bunicii voștri?”

2021

JALA: Bibliotecă: „Citim imagini despre animale domestice”; Construcții:„Grajd, coteț”; Știință:„Ce
mănâncă animalele domestice?”
T: „Boci, boci- Vițelul”- audiție
ADE:AI: „Animale domestice”
DȘ: observare, prezentare video, DEC: desen
Opț:Lb.engleză: „Farm animals”
JALA:„Sunetele animalelor”-joc senzorial

09.02

ÎD: „Și ei au suflet!”

2021

JALA; Construcții:„Ferma de păsări”Știință:„Foloasele păsărilor domestice”; Artă: „Gardul fermei de
păsări” -desen
T: „Száz liba- O sută de gâște”- audiție
ADE: AI: „Ferma de păsări domestice”
DȘ:nr 4– joc cu mat. ind.; DOS –lectură după imagini; DEC-pictură
JALA: „Kacsatanc- Dansul rațelor”

10.02.

ÎD:„Care animal îți place și de ce?”

2021

JALA: Construcții: „Ferma de animale”; Joc de rol: „Medicul veterinar”; Artă: „Fire de iarbă”-desen,
T:„Hol jártál, báránykám –Unde ai umblat mielul meu?”- audiție
ADE: AI: „Mamifere domestice!”
DLC- convorbire, DEC-cântece despre animale domestice,
JALA: „Kecske ment a kiskertbe –Capra a intrat în grădinuță”-joc de mișcare
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11.02.

ÎD:„Cum îngrijim animalele din casă?”

2021

JALA: Artă: „Iepurași”-modelaj; Știință: : „Alegem și numărăm animalele domestice!”
Bibliotecă: „Citim imagini despre îngrijirea animale domestice!”
T: „Cirmos cica-Pisicuța” cântec
ADE: Lb. Rom: „În curtea bunicilor” –lectură după imagini
AI: „Animale de companie”
DS: joc didactic -numărat în limita 1-4, DOS:lipire
ALA:Joc de mișcare:„Pisica prinde șoareci!”

12.02.

ÎD:„Ce foloase avem de la animale domestice?”

2021

JALA:Joc de rol:„De-a fermierii”; Artă: „Fire de lână colorate„- împletire; Știință: „Animalele
domestice și puii lor”
T: „Falusi hangverseny-Concert sătesc”- audiție
ADE: Lb.română: „Graiul animalelor” -cântec
AI. „Állatos mondóka-Poezioară cu animale”
DLC- memorizarea poeziei de Csanádi Imre, DPM: parcurs aplicativ
ALA: „Kacsa- vadász- Rața și vânătorul” –joc de mișcare
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Planificarea anuala orientativa a activitatilor de educatie fizica
Grupa mica
Oana Manuela Popa
GRĂDINIȚA P.P. NR 7 ARAD

Nr.

Tema

Deprindere

Subiect activitate

1

30 sept – 04 oct
2019

Sunt copil de grădiniţă!

Învăţarea schemei corporale

Fă la fel ca mine!

2

07 oct – 11 oct
2019

Zi de zi la grădiniţă

Învăţarea mersului într-o direcţie dată

Mergem la grădiniţă

3

14 oct – 18 oct
2019

Acesta sunt eu!

Exerciţii de mers în șir unul după
altul

De-a locomotiva

4

21 oct - 25 oct
2019

Cresc frumos şi
sănătos!

Învăţarea mersului organizat în
coloană câte unul

Trenuleţul

Bate vântul frunzele

Mersul organizat în cerc

Roata se învârte

Dulceaţa Toamnei

Mers şerpuit printre obstacole

Mergeţi după mine

5
6

04 noi – 08 noi
2019
11 noi – 15 oct
2019

7

18 noi – 22 noi
2019

Spiriduşul Legumici

Mers în echilibru între 2 linii trasate
pe sol la dist de 20-25 cm

Trecem peste pod

8

25 noi – 29 dec
2019

În lumea culorilor

Alergare pe loc – alergare în linie
dreaptă

Atenţie la comanda mea

9

02 dec – 06 dec
2019

Cizmuliţele lui Moș
Nicolae

Învăţarea alergării într-o direcţie dată

Aleargă la cizmuliţă!

10

09 dec – 13 dec
2019

În aşteptarea lui Moș
Crăciun!

Gimnastică ritmică

Renii lui Moş Crăciun

11

16 dec – 20 dec
2019

Bradul de Crăciun

Alergare în diferite direcţii cu opriri
şi întoarceri la semnal

Ai grijă la cadouri!

Ninge, ninge încetişor

Mers şi alergare cu ocolire de
obstacole

„Dansul fulgilor”

Omul de zăpadă

Euritmie

Prin zăpadă

12
13

13 ian – 17 ian
2020
20 ian – 24 ian
2020

14

27 ian – 31 ian
2020

În lumea poveștilor

Învăţarea alergării cu păşire peste
obstacole

Sari peste buturugă!

15

03 feb – 07 feb
2020

În curtea casei

Învăţarea alergării pe sub obstacole

Prin ogradă

16

10feb-14feb
2020

Animale domestice

Săritura pe loc, cu desprindere pe
ambele picioare

Sărim ca iepuraşul

17

17 feb – 21 feb
2020

Prietenii din pădure

Săritură cu desprindere de pe ambele
picioare cu depărtarea şi apropierea
picioarelor

Depărtat, apropiat
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18

24 feb - 28mart
2020

Primul ghiocel apare şi
împarte mărțișoare

Săritura de pe loc pe ambele picioare,
cu deplasare înainte

Vrăbiuţa sare

19

02 mar-06mar
2020

E ziua mamei!

Dans tematic

Pentru mama

20

09 mar-13mar
2020

De vorbă cu Zâna
Primăvara

Săritura în adâncime (de pe aparat)

Broscuţele sar în lac

21

16mar-20mar
2020

În grădina de legume

Săritura în lungime de pe loc

Sari şi tu ca mine!

22

23 mar-27 mar
2020

A înflorit un pomişor

Învăţarea târârii înainte pe genunchi
şi palme

Pisicuţele

23

30 mar-03apr
2020

Vine Iepuraşul

Învăţarea rostogolirii mingii pe sol cu
ambele mâini

Ducem mingea!

24

20 apr – 24 apr
2020

Mireasma florilor de
primăvară

Euritmie

Dansul florilor

25

27 apr – 30 apr
2020

La plimbare

Învăţarea aruncării mingii în sus cu
ambele mâini

Lansăm avioane

26

04 mai – 08 mai
2020

Fluturele

Aruncarea şi prinderea mingii înainte
cu ambele mâini şi altenativ, de jos

Prinde mingea!

27

11 mai – 15 mai
2020

Circul veseliei

Transport de obiecte cu o mână şi cu
două mâini

Transportăm jucării

28

18 mai-22 mai
2020

şcoala altfel

-

-

29

25 mai-29 iunie
2020

1 Iunie – Ziua copilului

Dans ritmic cu cercuri

Ritmurile copilăriei

30

01 iun-09 iun
2020

Uite cât de multe ştiu!

Traseu aplicativ (mers, alergare,
săritura de pe loc)

Cu copiii la plimbare

31

08 iun – 12 iun
2020

Iată ce am învăţat!

Traseu aplicativ

Ne jucăm şi repetăm
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PLANIFICAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
prof.Gabriela Gradinariu
Scoala Gimnaziala nr.5 P.Neamt
Conform Programei şcolare pentru disciplina Religie (3393/ 28.02.2017)
DOMENIU DE CONȚINUT: VIAŢA COMUNITĂŢII ŞI SĂRBĂTORILE CREŞTINE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ICOANA MARILOR SĂRBĂTORI CREŞTINE
CLASA A VII-A
RELIGIE Nr.

CONȚINUTURI

crt.

COMPETENȚE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

SPECIFICE

RESURSE

EVALUARE

(metode, mijloace,
forme de organizare)

2.

Praznicile

1.3. Analizarea unui

- stabilirea de corespondențe între icoane şi texte biblice

- Sfânta Scriptură

- observarea

împărăteşti

mesaj moral-religios,

referitoare la marile sărbători creştine;

- icoane reprezentative

sistematică

comunicat în forme

- povestirea

- probă orală

variate.

- cântarea religioasă

- temă de

3.3. Argumentarea

- elaborarea în echipă a unui plan anual de activități desfăşurate

- explicaţia

lucru în clasă

importanței

în parteneriat şcoală-familie-parohie, pentru petrecerea

- exercițiul

- joc didactic

participării
persoane

fiecărei timpului liber împreună cu familia, colegii, membri ai
la

spirituală

a - participarea la discuții pe tema importanței sărbătorilor

comunității,
membru
acesteia

viața comunității religioase (SNAC) ;

activ

- Știu/Vreau să știu/Am
învățat
- argumentarea

ca creştine pentru păstrarea spiritului familial şi comunitar;

- deprinderile morale

al - implicarea în acțiuni de voluntariat, desfăşurate în cadrul unor

- exemplul

colaborări ale şcolii cu diferiți parteneri sociali (Parohia

- Forma de organizare:

ortodoză ”Sfânta Treime” Zalău, Centrul Social ”Sfântul

individuală/grupe

Gheorghe” Românași,etc);

787

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

1.

Sărbători

1.3. Analizarea unui

- Realizarea de colaje, postere, pliante, mesaje-cheie cu rol de

- Sfânta Scriptură

- observarea

închinate Maicii

mesaj moral-religios,

exemplificare a unor valori moral-religioase (iubirea şi purtarea

- icoane reprezentative

sistematică

Domnului şi

comunicat în forme

de grijă a lui Dumnezeu față de toți oamenii, respectarea

- povestirea

sfinților

variate.

diversității), utilizând tehnici variate (texte biblice, imagini,

- lectura

2.1. Identificarea de

reproduceri după icoane sau tablouri, desene);

- cântarea religioasă

repere şi modele

- Stabilirea de corespondențe între icoane şi texte biblice

- explicaţia

- temă de

dezirabile din punct

referitoare la marile sărbători creştine închinate Maicii

- Jocul ”Poștașul aduce

lucru în clasă

de vedere religios, în

Domnului (Naşterea

scrisori”

plan personal şi

Adormirea Maicii Domnului);

Maicii

Domnului,

social

Bunavestire,

- Ciorchinele
- argumentarea
- deprinderile morale
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3.3. Argumentarea

- realizarea de miniproiecte pentru elaborarea unor materiale

- exemplul

importanței

promoționale (de exemplu, pliante, articole pentru revista

- Forma de organizare:

participării fiecărei

şcolii, articole pentru site-ul parohiei/comunității) privind viața

individuală/grupe/perec

persoane la viața

spirituală a comunității (de exemplu, tradiții religioase,

hi

spirituală a

modalități de celebrare a unor sărbători, alte evenimente

comunității, ca

semnificative)

membru activ al
acesteia
3.

RECAPITULARE, SISTEMATIZARE ŞI EVALUARE FINALĂ

Joc

Joc didactic
”Piramida”
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021
Prof. ALBERT ADINA

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROFILUL: SERVICII
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: ECONOMIC
MODULUL NR 2: ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
NR DE ORE/AN: 102
NR. ORE /SĂPTĂMÂNĂ: 3 oreDIN CARE: T: 2 ore LT: 1 oră IP: 0 ore
CLASA: a IX-a
PROFESOR: ADINA ALBERT
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT APROBAT PRIN ORDINUL M.E.N.: 3411/16.03.2009
PROGRAMA APROBATĂ PRIN ORDINUL M.E.N.: 4457/05.07.2016
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NR. REZULTATE ALE INVATARII CF SPP
CONTINUTURI
CRT.
CUNOSTINTE
ABILITATI
ATITUDINI

1

2

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.1.5
4.1.6

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

4.3.1
4.3.2
4.3.3

Fenomene și procese economice:
- Descrierea fenomenelor, proceselor şi
operaţiilor economice ;
- Influența evenimentelor contemporane
în economia de piața.
Tipuri de unități economice:
- Delimitări terminologice: întreprindere,
societate, firmă, unitate economică;
- Caracteristicile si definirea întreprinderii
în economia de piata.
- Tipologiile unităţii economice:
- forma de proprietate ;
- forma juridică ;
- modul de asociere;
- obiectul de activitate;
- structură operativă.
- Mediul întreprinderii.

Organizarea structurală:
- Conceptul de structura a întreprinderii;
- Tipuri de structuri organizatorice ;
- Elemente de bază (postul, fişa de post,
funcţia, ponderea ierarhică,
compartimentul, nivelurile ierarhice,
relaţiile organizatorice)
4.3.5 Spaţiile la nivelul unităţii economice:
- Spaţiile la nivel de depozit:
- spaţiul privind recepţia mărfurilor,
a materiilor prime;
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T

LT IP

1

SAPTAMANA OBSERVATII

1

1

1

1

2

1

2

2

1

3

4

2

4-5

6

3

6 -8

2
8
6

1
4
3

9
10 -14
15 -17

4

2

18 -19

Săptămâna
12 – Școala
ALTFEL
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- spaţiul privind depozitarea,
păstrarea, condiţionarea ambalajelor
şi a stocului de marfă.
- Spaţiul de contact cu clienţii: raioane,
culoare de circulaţie, spaţii de prezentare,
spaţii de aşteptare.
- Fluxurilor de circulaţie într-o unitate
economică: informaţiilor, mărfurilor,
personalului, clienţilor.
4.1.7
4.1.8

3

4

4.1.9

4.2.11
4.2.12

4.2.13
4.2.14

4.3.6
4.3.7

4.3.8
4.3.9

2

1

20

2

1

21

Tipuri de resurse:
- Resursele umane;
- Resurse materiale;
- Resurse financiare;
- Resurse informaționale;
- Resurse de timp.

4

2

22-23

Organizarea procesuală:
- Elemente componente;
- Efecte ( funcţiunea, activitatea, sarcini,
atribuţii);
- Procese economice (aprovizionare,
depozitare, producţie, comercializare),
rentabilitatea şi eficienţa proceselor
economice;

8

4

24-27

Resurse umane la nivelul unității
economice:
- Productivitatea muncii;
- Motivaţia muncii;
- Managementul timpului;
- Managementul proiectului

6

3

28-30

Recapitulare finală

8

4

31-34
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A UNITĂȚILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII (URI)
AN ŞCOLAR: 2020-2021
UNITATATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII –URÎ: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE
CE ESTE ÎNTREPRINDEREA
NR. ORE ALOCATE: 9
RESURSE
REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII

MATERIALE /

RESURSE

PROCEDURALE

DIGITALE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

EVALUARE

ATITUDINI
Tabla
Marker

Exemplificare

Prezentare Power
Flipchart

Conversaţie
4.1.1

4.2.1

4.3.1

Literatura de
specialitate

Problematizare

Point
Google Classroom
Google Meet

Activitate individuală

Calculator

Învăţarea prin descoperire

Fișe de lucru
Videoproiector
Imprimantă
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Chestionare orală
Autoevaluare
Observarea
sistematică a
activităţii şi a
comportamentului
elevilor

OBS.
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A UNITĂȚILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII (URI)
AN ŞCOLAR: 2020-2021
UNITATATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII –URÎ: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE
CLASIFICAREA ÎNTREPRINDERII ȘI MEDIUL ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA
NR. ORE ALOCATE: 15
RESURSE
REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII

MATERIALE /

RESURSE

PROCEDURALE

DIGITALE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

EVALUARE

ATITUDINI
Tabla
Marker

Exemplificare

Prezentare Power

Conversaţie

Flipchart

Problematizare

Literatura de
specialitate

4.3.1
4.1.2

4.2.2
4.3.2

Point

Autoevaluare

Google Classroom

Observarea

Google Meet

Activitate individuală

Calculator

Învăţarea prin descoperire

Fișe de lucru
Videoproiector
Imprimantă
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Chestionare orală

sistematică a
activităţii şi a
comportamentului
elevilor

OBS.
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A UNITĂȚILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII (URI)
AN ŞCOLAR: 2020-2021
UNITATATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII –URÎ: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
NR. ORE ALOCATE: 24
RESURSE
REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII

MATERIALE /

RESURSE

PROCEDURALE

DIGITALE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

ATITUDINI
Tabla

Exemplificare
4.2.2

Prezentare Power

4.2.3
4.3.1

Flipchart

Problematizare

4.2.4
4.1.3

4.3.2

Activitate individuală

4.3.3

Activitate în grupuri mici

Literatura de
specialitate

4.2.5
4.1.4

Chestionare orală

Marker

Conversaţie
4.1.2

EVALUARE

Google Classroom
Google Meet

Calculator

4.2.6
Învăţarea prin descoperire
4.2.7
Portofoliu

Fișe de lucru
Videoproiector
Imprimantă

795

Autoevaluare

Point
Observarea
sistematică a
activităţii şi a
comportamentului
elevilor
Portofoliu

OBS.
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A UNITĂȚILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII (URI)
AN ŞCOLAR: 2020-2021
UNITATATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII –URÎ: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE

SPAŢIILE LA NIVELUL UNITĂŢII ECONOMICE
NR. ORE ALOCATE: 12
RESURSE
REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII

MATERIALE /

RESURSE

PROCEDURALE

DIGITALE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI

EVALUARE

ATITUDINI
Tabla

Exemplificare
Conversaţie

4.2.7
4.1.5

Flipchart

Activitate individuală

4.2.8

Literatura de
specialitate

4.3.5
4.1.6

4.2.9
4.2.10

Chestionare orală

Marker

Activitate în grupuri mici

Prezentare Power
Point
Google Classroom
Google Meet

Învăţarea prin descoperire

Calculator
Fișe de lucru
Videoproiector

Portofoliu

Imprimantă

796

Autoevaluare
Observarea
sistematică a
activităţii şi a
comportamentului
elevilor
Portofoliu

OBS.
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A UNITĂȚILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII (URI)
AN ŞCOLAR: 2020-2021
UNITATATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII –URÎ: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE

TIPURI DE RESURSE
NR. ORE ALOCATE: 6
RESURSE
REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII

MATERIALE /

RESURSE

PROCEDURALE

DIGITALE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

EVALUARE

ATITUDINI
Tabla

Exemplificare
Conversaţie

Flipchart

Activitate individuală
4.1.7

4.2.11

Chestionare orală

Marker

Literatura de
specialitate

4.3.6
Activitate în grupuri mici

Prezentare Power
Point
Google Classroom
Google Meet

Învăţarea prin descoperire

Calculator
Fișe de lucru
Videoproiector

Portofoliu

Imprimantă

797

Autoevaluare
Observarea
sistematică a
activităţii şi a
comportamentului
elevilor
Portofoliu

OBS.
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A UNITĂȚILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII (URI)
AN ŞCOLAR: 2020-2021
UNITATATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII –URÎ: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE

ORGANIZAREA PROCESUALĂ
NR. ORE ALOCATE: 12
RESURSE
REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII

MATERIALE /

RESURSE

PROCEDURALE

DIGITALE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

ATITUDINI
Tabla

Exemplificare

Prezentare Power
Flipchart

Problematizare
4.2.12

4.3.7

Chestionare orală

Marker

Conversaţie

4.1.8

EVALUARE

Literatura de
specialitate

Activitate individuală

Point
Google Classroom
Google Meet

Activitate în grupuri mici

Calculator

Învăţarea prin descoperire
Portofoliu

Fișe de lucru
Videoproiector
Imprimantă

798

Autoevaluare
Observarea
sistematică a
activităţii şi a
comportamentului
elevilor
Portofoliu

OBS.
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A UNITĂȚILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII (URI)
AN ŞCOLAR: 2020-2021
UNITATATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII –URÎ: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE

RESURSE UMANE LA NIVELUL UNITĂȚII ECONOMICE
NR. ORE ALOCATE: 9
RESURSE
REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII

MATERIALE /

RESURSE

PROCEDURALE

DIGITALE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

EVALUARE

ATITUDINI
Tabla

Exemplificare

Marker
Prezentare Power

Conversaţie
4.2.13

4.3.8

Activitate individuală

4.2.14

4.3.9

Activitate în grupuri mici

4.1.9

Flipchart

Point

Literatura de
specialitate

Google Classroom
Google Meet

Învăţarea prin descoperire

Calculator
Fișe de lucru
Videoproiector

Portofoliu

Imprimantă

799

Chestionare orală
Observarea
sistematică a
activităţii şi a
comportamentului
elevilor
Portofoliu

OBS.
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ CLASA A V-A
DIMIERU ANTONIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 279
Disciplina: Limba şi literatura română
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017
DISCIPLINA: Limba și literatura română
MANUAL: „Limba și literatura română. Manual pentru clasa a V-a”; Editura Didactică și Pedagogică, Autori: Mihaela Daniela Cîrstea, Ileana Sanda, Viorica Avram,
Alexandra Dragomirescu
CLASA: a V-a A, B

An școlar 2020/2021

CURRICULUM APLICAT: Trunchi comun (4h/s)
PROFESOR: Dimieru Antonia
Unitatea de învățare

Competențe specifice

Conținuturi

Nr.

Săptămâna

Observații

ore
I.

1.3. Prezentarea orală, pe

- Prezentarea propriei

RECAPITULARE

baza unor repere date de

persoane și a familiei

profesor, a unor

-Relatarea unei

Aprecieri

informații și a unor idei,

întâmplări reale

verbale

exprimând opinii, emoții

-Relatarea a unei

și sentimente prin

întâmplări imaginare

participarea la discuții pe

-Dialog pe temă dată

teme familiare, de interes

-Text descriptiv de tip

sau pornind de la textele

portret

ascultate/citite

800

4

Evaluare
S1

formativă
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1.5. Realizarea unei

-Exerciții de citire

interacțiuni verbale cu doi

cursivă, urmând firul

interlocutori, prin

narativ

inițierea, menținerea,

-Citire pe roluri

încheierea
conversației/discuției,
folosind strategii simple
de ascultare activă
2.1.Identificarea
informațiilor importante
din texte continue,
discontinue și
multimodale
2.3. Formularea unui
răspuns personal și/sau a
unui răspuns creativ pe
marginea unor texte de
diferite tipuri, pe teme
familiare
2.4. Manifestarea
interesului și a puterii de
concentrare în timpul
lecturii unor texte pe teme
familiare
2.5. Observarea
comportamentelor și a

801

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

atitudinilor de lectură,
identificând aspectele
care necesită îmbunătățire
4.1. Utilizarea achizițiilor
sintactice și morfologice
de bază ale limbii române
standard pentru
înțelegerea și exprimarea
corectă a intențiilor
comunicative
2.1. Identificarea

- Structuri textuale

informațiilor importante

narative și descriptive:

din texte continue,

Cartea de piatra, de

discontinue și

Vladimir Colin; Elev, de

multimodale

Mircea Santimbreanu

2.2. Identificarea temei și

- Identificarea temei și a

a ideilor principale din

ideilor principale din

texte diverse

textele citite

2.3. Formularea unui

- Identificarea

răspuns personal și/sau a

personajelor principale și

unui răspuns creativ pe

a reperelor spațio-

marginea unor texte de

temporale

diferite tipuri, pe teme

- Completarea unor spații

familiare

libere dintr-un dialog pe

I.

3.1. Redactarea unui scurt

teme familiare

RECAPITULARE

text pe teme familiare,

I.RECAPITULARE

802

6

S2
S3

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

având în vedere etapele

-Redactarea unei

procesului de scriere și

compuneri completând

structurile specifice,

paragrafele după

pentru a comunica idei și

formulele introductive:

informații sau pentru a

La început..., Apoi..., În

relata experiențe trăite sau
imaginate
3.2. Redactarea,
individual și/sau în
echipă, a unui text simpu,
pe o temă familiară, cu
integrarea unor imagini,
desene

final
-Gândăcelul, de E. Farago
-Exerciții de asociere
corectă text-imagine
-Exerciții de precizare a
sinonimelor și
antonimelor

4.1. Utilizarea achizițiilor
sintactice și morfologice
de bază ale limbii române
standard pentru
înțelegerea și exprimarea
corectă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor
lexicale și semantice de
bază, în procesul de
înțelegere și de exprimare
corectă a intențiilor
comunicative

803
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4.3. Monitorizarea
propriei pronunții și
scrieri și a pronunției și
scrierii celorlalți,
valorificând achizițiile
fonetice de bază

804
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PROIECT DE LECȚIE
Prof. IACOMI CONSTANTIN COSMIN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI
Clasa : V-a
Efectiv :12 elevi
Loc de desfăşurare : teren de sport
Materiale şi instalaţii :- Mingii de baschet,
- fluier
- jaloane
TEME ŞI OBIECTIVE:
1. TEMA-INDEMÂNARE: - Dezvoltarea indemânării generale
2. TEMA - ALERGAREA DE REZISTENŢĂ: - Pasul Alergător Lansat de Semifond- Fond
Obiective: - Să fie interesat să realizeze alergarea într-un mod cât mai corect ;
-Să fie mulţumit / nemulţumit pentru evoluţia sa motrică ;
-să manifeste interes faţă de activitatea sportivă;
VERIGA
ŞI
DURATA
1. Organizarea
colectivului
de elevi
( 2 min. )
2. Pregătirea
organismului
pentru efort
( 8 min. )

3. Influenţarea
selectivă a

DOZARE

CONŢINUTUL LECŢIEI
- Adunarea si alinierea;
- Verificarea echipamentului şi
a stării de sănătate.
- Anunţarea temelor de lecţie.
-mers normal;
-mers pe varfuri cu bratele sus;
-mers pe calcaie cu mainile la spate;
-mersul piticului cu mainile pe
genunchi;
-mersul uriasului;
- Alergare uşoară.
Joc „Bucheţelele”.
În timp ce colectivul de elevi aleargă,
profesorul strigă un număr. Imediat
elevii trebuie să se grupeze în funcţie
de numărul strigat. Exemplu „4 !”
se grupează câte patru în poziţia
sprijin ghemuit. Apoi se continuă
alergarea cu relurea jocului.
-alergare cu joc de glezna;
-alergare cu pendularea gambei spre
inapoi;
-alergare cu pendularea gambei spre
inainte;
-stop in pozitia ghemuit;
-alergare cu genunchi sus.
-alergare cu paşi adăugaţi cu fata spre
interior;
-alergare cu pasi adaugati fata spre
exterior;
-mers liniştitor cu relaxarea braţelor
şi picioarelor, cu exerciţii de
respiraţie
- pas săltat;
- pas sărit.
- Formarea coloanei de gimn.
Exerciţiul nr. 1.

805

1 min
30”
30”
10”
1D
1D

FORMAŢII DE LUCRU
ŞI
INDICAŢII METODICE
- În linie pe un rând.
0000000000
X
- În coloană câte unul.
- Se pot folosi şi semnale
sonore.

10”
1D
1D
-Elevii care nu reusesc sa se
grupeze, vor fi penalizati sa
execute genuflexiuni etc.
4X

1D
1D
1D

În coloană, câte unul pe
diagonala terenului.
O
O
O
O
O
O
-se atinge uşor şezuta cu
călcâiele.

5”
1D
1D
1D

-încrucişarea braţelor în faţă
braţ picior opus.

1D
-câte patru pe mijlocul salii;

Obs.
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aparatului
locomotor.
( 6 min.)

P.I. Stand departat :
-rotari cu bratele spre inainte
simultan;
-rotari cu bratele spre inapoi
simultan;
Exerciţiul nr. 2.
P.I. Stând depărtat :
-rotari cu bratele spre inainte
alternativ;
-rotari cu bratele spre inapoi
alternativ;
Exerciţiul nr. 3.
P.I. Stând depărtat cu palmele la
ceafa:
T1-2. Rasucirea trunchiului spre
stanga cu arcuire
T3-4. Rasucirea trunchiului spre
dreapta cu arcuire;
Exerciţiul nr. 4.
P.I. Stând depărtat cu bratele intinse
sus pe langa cap:
T1.-2. Extensia trunchiului cu arcuire;
T3-4. Indoirea trunchiului inainte cu
arcuire.
Exerciţiul nr. 5.
P.I. Stând depărtat cu trunchiul
aplecat inainte cu bratele lateral:
-ducerea bratului stang la piciorul
drept:
-ducerea bratului drept la piciorul
stang;
Exerciţiul nr. 6.
P.I. Stand apropiat cu bratele pe langa
corp:
T1-2: Fandare spre inainte cu piciorul
stang, cu arcuire;
T3-4: Revenire in P.I.;
T5-6: Fandare spre inainte cu piciorul
drept, cu arcuire;
T7-8: Revenire in P.I.;

8X

8X

- braţele întinse blocate la
articulaţia cotului.
- se executa liber;

- braţele întinse blocate la
articulaţia cotului.
- se executa liber;

- arcuire ampla;
2X

2X

.
- se atinge solul cu varfurile
degetelor;
-se execută amplu în ritm
moderat.

8X

-se executa liber in ritm moderat
cu amplitudine;
- la indoirea tr. picioarele întinse
şi blocate la nivelul art.
genunchilor.

2X

- spatele drept, arcuire ampla, cu
palmele in sprijin pe genunchi;

Exercitiul nr. 7.
P.I. Stand apropiat cu mainile pe
solduri.
-sarituri ca mingea pe loc
20 X

806

-contactul cu solul pe pingea cât
mai elastic.
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4.Dezvoltarea
calitatii motrice
Îndemânare
20 minute

“ Dezvoltarea indemanarii generale”
-comanda inversa: intoarceri la
stanga, la dreapta, la stanga imprejur,
trecere din linie pe doua randuri in
linie pe un rand
executa opusul comenzii date:
“ghemuit”- se exacuta stand si invers,
“pe loc” - se executa alergare pe loc
si invers.
-Mers pe varfuri cu bratele sus, pe o
linie trasata pe sol
-Aceaşi formaţie mers cu spatele pe o
linie trasată pe sol.
-sărituri pe piciorul stîng ,cel drept
prins cu mîinile la spate pe o linie
trasată pe sol intoarcere cu sărituri pe
piciorul drept .
-Fiecare elev are o coardă execută
deplasare prin sărituri cu coardă .
-primul din sir face dribling cu
mingea printre jaloane ocoleşte un
ultimul jalon şi repetă la intoarcere
exerciţiul .

2x

Colectivul in linie pe doua
randuri, distana si interval de un
brat.
Pauza 30 secunde intre exercitii.

2x

2x10m

Colectivul este impartit in două
siruri, fiecare sir are in fata trasat
pe sol o linie.

2x10m

3x10m

Colectivul este impartit in două
siruri, fiecare sir are in fata trasat
pe sol o linie.

3x10m
Colectivul este impărtit pe un sir .
3x10m

5.
Alergare de
rezistenţă
10 min

-mers obişnuit şi mers cu pasul
intins din ce in ce mai rapid,urmat
de de trecere in alergare
uşoară,alternări de mers obişnuit şi
mers cu pasul intins , alergare
uşoară şi odihnă activă.
-exersare pe loc din mers a ritmurilor
de respiraţie prin numărare in gînd ;3
paşi inspiraţie 3 paşi expiraţie ,4 paşi
inspiraţie ,4 expiraţie .
-aceleaşi exerciţii de respiraţie din
alergare uşoară.
-alergare in tempo moderat 3’

2min

In linie cate 6-8 elevi

In linie cate 6-8
2-3x

2-3x
.Grupe de cate 6-8 elevi,
2x

6. Revenirea
indicilor
marilor funcţiuni
la nivelul
obişnuit.
( 2 min.)
7. Concluzii
aprecieri
recomandări.
( 2 min.)

- Se va executa alergare uşoară;

1 tura

- Mers cu exerciţii de respiraţie;

½ tura

- Aprecieri asupra obiectivelor
propuse.
- Aprecierea elevilor care s-au
evidenţiat.
- Alinierea şi salutul.

1 min.

- în linie pe un rând;

30”

-evidentieri ale elevilor care au
executat corect;
- notarea a doi ,trei elevi.

30”

807

- se va insista pe lucrul corect al
braţelor în timpul alergării.
- în timpul mersului pe lângă
exerciţii de respiraţie se vor
relaxa braţele şi picioarele.
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PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II
Clasa a V-a

Profesor Munteanu Constanta
Școala Gimn.Nr 279
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
- igiena mâinilor la începutul și finalul orei;
- fără contact fizic în timpul formațiilor adunare, de exersare, a jocurilor, distanța minimă 1,5 m;
- circuite în vestiare, sala de sport, terenurile de sport pentru evitarea contactului fizic;
- dezinfectarea în mod regulat a materialelor sportive;

UNITATI DE

CONȚINUTURI

CS

SEM I

SEM II

OBS

În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar activitațile potrivite exersării

INVATARE

individuale (sau cu membrii familiei), în spațiul locuinței

NR.ORE
ALOCATE

ORGANIZARE A

2.1

▪ formaţii de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri

ACTIVITĂȚILOR

3.1

▪ poziţia fundamentală stând şi derivatele acesteia

MOTRICE

3.2

▪ alinieri în linie şi în coloană

SAPT.

NR. ORE
ALOCATE

Permanent

▪ întoarceri de pe loc
▪ formarea coloanei de gimnastică
▪ pornire şi oprire din mers
▪ treceri dintr-o formație în alta

808

SAPT.
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DEZVOLTARE

1.1

▪ poziţiile de bază şi derivate

FIZICĂ

1.2

▪ exerciţii libere, cu obiecte şi cu partener, de influenţare selectivă a aparatului

ARMONIOASĂ

2.1

locomotor

2.2

▪ exerciţii corective pentru atitudinile deficiente, segmentare şi posturale

3.1

▪ complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică armonioasă (libere, cu obiecte

3.2.

portative, cu partener, cu/fără fond muzical)
▪ exerciţii pentru educarea actului respirator şi reglarea respiraţiei în efort

Permanent

Permanent

▪ instrumente şi tehnici de determinare a indicatorilor morfologici şi funcţionali

CAPACITATE

2.3

1. Deprinderi de locomoție: mers, alergare, săritură, escaladare, cățărare, târâre

MOTRICĂ

3.1

2. Deprinderi de manipulare: de tip propulsie, de tip absorție

3.2

3. Deprinderi de stabilitate: de tip axial, posturi statice sau dinamice

3.3

Viteza

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent
4

permanent
1-2

Îndemânarea (capacități coordinative)

Calități mortice

Forța

Rezistența

5

1-3

8

4-7

6

Calități motrice combinate

6

809

7-9

7-9
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Școala alergării

Permanent

Alergarea de rezistență
Alergarea de viteză cu start din

8

4

14-15

6

10-12

12

1-5

2-5

picioare
Școala săriturii
Atletism

Permanent

Săritura în lungime de pe loc

8

9-11

Săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării
DISCIPLINE

Aruncarea mingii de oină de pe loc,

SPORTIVE

la distanță
Gimnastică
Sărituri

Permanent

Acrobatică
la

aparate

Săritură în sprijin ghemuit pe lada de
gimnastică, situată transversal,
urmată de coborâre prin săritură
dreaptă
33

1-17

32

1-17

Fotbal

13 secundare

1-7

24

5-17

Baschet

13 secundare

1-7

24

5-17

Handbal
Joc sportiv

Igiena si protectie

1.1

Exerciţii şi reguli pentru pregătirea organismului pentru effort;

individuala

1.2

Exerciţii şi reguli pentru refacerea organismului după efort;

3.2

Regulile de igienă individuală și colectivă;

3.3

Semnele deteriorării igienei individuale şi colective;
Măsurile de menţinere a igienei individuale şi colective;
Măsurile de igienizare a spaţiilor, instalaţiilor şi aparatelor utilizate

810
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tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului în execuţiile actelor motrice
cu un grad crescut de dificultate.

Componente ale

2.3

Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică și sport;

personalității

3.2

Comportamentele specifice întrecerilor sportive;

3.3

Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul activităților de educaţie

Permanent

fizică și sport;
Stările şi reacţiile emoţionale survenite în întreceri sportive
atitudini şi comportamente acceptate în activităţi sportive competiţionale
obiectivitatea în aprecierea valorii partenerilor şi adversarilor
forme de încurajare a coechipierilor şi de felicitare a adversarilor
Evaluare sumativă:
▪

Alergare de viteză pe 50m plat, cu start de sus;

▪

Săritura în lungime de pe loc;

▪

Complex de dezvoltare fizică armonioasă;

▪

Gimnastică: exercițiu la sol cu elemente impuse (5 elemente)/ Forță: exerciții pentru dezvoltarea principalelor

1

6

1

13

1

17

1

6

1

13

grupe musculare;
▪

Probă atletică: aruncarea mingii de oină/Capacități coordonative/Îndemânare/

▪

Joc sportiv / Alergare de rezistență
1
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*Conform OMEC/MS nr.5487/1494/2020, nu vor fi utilizate obiecte care pot fi manevrate de toți elevii;
Nu vor fi practicate jocuri cu mingea și nici activități care implică schimbul de obiecte;
Vor fi evitate structurile care presupun atingerea suprafețelor de contact care nu pot fi dezinfectate;
Conținuturile planificărilor sunt structurate astfel încât se supun condițiilor speciale de protecție a sănătății elevilor.
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PLANIFICARE PENTRU O ZI - GRĂDINIȚA ONLINE
PROF. PETRUȚA MARIANA NICULINA
GRĂDINIȚA CU P.P. „PITICOT” CÎMPENI, JUD. ALBA
TURA I
DATA

DENUMIREA

ACTIVITATEA DE

ACTIVITĂŢII

ÎNVĂȚARE (SARCINI

SURSE WEB

ACTIVITATEA

EVALUARE /RAPORT

METODICĂ

DE LUCRU)
LUNI

ID: Ce fac părinții la

04.05.

serviciu?

2020

ADE: A.I.: (DȘ +
DEC)

,,Ruleta

meseriilor” - PPT: –
soft

CD – soft educațional
-

prezentare

soft

educațional cu meserii;

educațional

https://www.scribd.c
om/presentation/3810
69261/MESERII-

/desen

JOC-

Suport

pentru

explicitarea

și

înțelegerea

unor

concepte

și

instrumente cu care
operează

EDUCATIOONAL1-ppt

curricumulul

pentru

educație timpurie;
- ”Curriculum pentru

A.M.: DEC: ,,Ce te

-

prezentarea

faci când vei fi

despre meserii;

cântecului

mare?” –cântec

https://www.youtube.

educație

com/watch?v=-

2019”

MfiyIkJuCs&fbclid=I
wAR2Mzljq6jm1Tg9
jQXywNGujpIUQdp

MP: ”Turtița”

- ascultarea povestii

813

timpurie
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dxkN3tAxnbPDysGe

- Cartea: ”Povești –

NlYMZAwrFfRRk

apasă și ascultă” –
Editura Dorința, 2018

TURA II
DATA

DENUMIREA

ACTIVITATEA DE

ACTIVITĂŢII

ÎNVĂȚARE (SARCINI

SURSE WEB

ACTIVITATEA

EVALUARE (RAPORT)

METODICĂ

DE LUCRU)
LUNI
04.05.
2020

ADE: A.I.: (DȘ +
DEC) ,,Fotografi și
pictori – joc exercițiu +
pictura;

A.M.: DOS ,,Ghici
cine sunt eu?” –
confecție;
MDM:

”Șoferi

- exersarea rolurilor de
fotograf și pictor.
- realizarea picturilor în
conformitate
cu
fotografiile realizate;
copiii
își
vor
confrcționa bonete și se
vor costuma în meseria
preferată;

de

curse” – joc de mișcare

- decuparea și lipirea
părților componente ale
bonetelor;

file:///C:/Users/ovi/D
esktop/GRADINITA
%20DE%20ACASA/
Planificarecalendaristica-grupamijlocie.pdf

-

Suport

explicitarea

și

înțelegerea

unor

concepte și instrumente
cu

care

curricumulul
https://ro.pinterest.co
m/pin/808607308072
236619/
https://ro.pinterest.co
m/pin/302656037452
056683/

814

pentru

operează
pentru

educație timpurie;
- ”Curriculum pentru
educație timpurie 2019”
-
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https://ro.pinterest.co
m/pin/459085755766
229157/
https://ro.pinterest.co
m/pin/304696731032
921741/

Bibliografie:
1. Yuval Noah Harari (2018), „21 de lecții pentru secolul XXI”, Editura Polirom, Iași;
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint ;
3. https://wordwall.net/ro/features.
4. https://www.scribd.com/presentation/381069261/MESERII-JOC-EDUCATIOONAL-1-ppt
5.

https://www.youtube.com/watch?v=-MfiyIkJuCs&fbclid=IwAR2Mzljq6jm1Tg9jQXywNGujpIUQdpdxkN3tAxnbPDysGeNlYMZAwrFfRRk

6.

file:///C:/Users/ovi/Desktop/GRADINITA%20DE%20ACASA/Planificare-calendaristica-grupa-mijlocie.pdf

7.

https://ro.pinterest.com/pin
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PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
COLEGIU SILVIC „BUCOVINA”
Profesor: Eröss Daniela
Profilul:Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul II: PRODUSE NELEMNOASE ALE PĂDURII
Nr de ore/an: 102
Nr. ore /săptămână: din care: T: 3/ 34 săpt
Clasa: a IX-a C
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3191/20.02.2019 și 3207/22.02.2019
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3500/29.03.2018

PRODUSE NELEMNOASE ALE PĂDURII

Nr.
crt.
(0)
1

2

NR. ORE ALOCATE: 38

Conţinuturi
(detalieri)

Competenţe specifice
vizate

Activităţi de
învăţare

Resurse

Evaluare

Obs.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Produse ale pădurii folosite în
industria alimentară:fructe de
pădure, ciuperci comestibile
-identificare;
-recoltare,
- colectare;
- prelucrare.

Identifică fructele de pădure,
ciupercile
comestibile,
studiază metodele de recoltare,
prelucrare.

Produse ale pădurii folosite în
industria chimică:produse cu
conţinut ridicat de tanaţi,

Identifică produsele pădurii - demonstraţia
folosite în industria chimică
- problematizarea
- exerciţiul

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
- descoperirea
- observaţia
-joc de rol

816

-suport de curs
15 ore sunt alocate
-fise
de Testarea orală, fundamentării
documentare
teste scrise,
teoretice
- prezentare
probe practice.
Power Point

suport de curs
-fise
documentare

Testarea orală, 3 ore sunt alocate
de teste scrise,
fundamentării
probe practice.
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răşini, lacuri, coloranţi
(identificare,
recoltare,
colectare,prelucrare)

Descrie recoltarea, prelucrarea -joc de rol
produsele pădurii folosite în - observaţia
industria chimică

- prezentare
Power Point

3

Produse ale pădurii folosite în
industria mică,
artizanat
şi
de
uz
gospodăresc: nuiele pentru
împletituri, bureţi de iască,
pomi de iarnă
(identificare,
recoltare,
colectare, prelucrare)

Identifică produsele pădurii
din industria mică,
artizanat şi de uz gospodăresc:
nuiele pentru
împletituri, bureţi de iască
Descrie recoltarea, prelucrarea
produsele pădurii
din
industria mică,
artizanat şi de uz gospodăresc:
nuiele pentru
împletituri, bureţi de iască

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
-joc de rol
- observaţia

suport de curs
-fise
documentare
- prezentare
Power Point

Testarea orală, 3 ore sunt alocate
de teste scrise,
fundamentării
probe practice. teoretice

4

Produse ale pădurii folosite în
agrozootehnie:
identificare,
recoltare,
colectare, prelucrare

Identifică produsele pădurii
folosite în agrozootehnie
Descrie recoltarea, prelucrarea
produsele pădurii
folosite
agrozootehnie

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
-joc de rol
- observaţia

suport de curs
-fise
documentare
- prezentare
Power Point

Testarea orală, 3 ore sunt alocate
de teste scrise,
fundamentării
probe practice. teoretice

5

Produse ale pădurii folosite în
industria farmaceutică:plante
medicinale şi aromatice
(identificare,recoltare,
colectare, prelucrare)

Identifică produsele pădurii
folosite
în
industria
farmaceutică
Descrie recoltarea, prelucrarea
produsele pădurii folosite în
industria farmaceutică
Norme de securitate şi sănătate Descrie normele de securitate
a muncii la aplicarea lucrărilor şi sănătate a muncii la
valorificare a produselor aplicarea lucrărilor

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
-joc de rol
- observaţia

suport de curs
-fise
documentare
- prezentare
Power Point

Testarea orală, 9 ore sunt alocate
de teste scrise,
fundamentării
probe practice. teoretice, iar 2 ore
aplicațiilor practice

nelemnoase

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
-joc de rol

suport de curs
Testarea orală, 1 oră alocată
-fise
de teste scrise,
fundamentării
documentare
probe practice. teoretice
-culegere de NTSM

6

ale

pădurii

817

teoretice, iar 2 ore
aplicațiilor practice
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(identificare,
recoltare,
colectare,prelucrare)

valorificare a produselor
nelemnoase ale pădurii

7

Creşterea
albinelor
şi
valorificarea
produselor
apicole

Descrie familia de albine
- demonstraţia
Enumeră și descrie produsele - problematizarea
apicole
- exerciţiul
-joc de rol
- observaţia

suport de curs
-fise
documentare
- prezentare
Power Point

Testarea orală, 2 ore sunt alocate
de teste scrise,
fundamentării
probe practice. teoretice

8

Norme de securitate şi sănătate
a muncii la creşterea albinelor
şi prelucrarea produselor
apicole

Descrie normele de securitate
şi sănătate a muncii la
creşterea
albinelor
şi
prelucrarea produselor apicole

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
-joc de rol
- observaţia

suport de curs
-fise
documentare
- prezentare
Power Point

Testarea orală, 1 oră alocată
de teste scrise,
fundamentării
probe practice. teoretice

9

Documentaţia
specifică
lucrărilor de valorificare a
produselor nelemnoase ale
pădurii

Descrie
documentaţia
specifică
lucrărilor
de
valorificare a
produselor nelemnoase ale
pădurii

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
-joc de rol
- observaţia

suport de curs
-fise
documentare
- prezentare
Power Point

Testarea orală, 1 oră alocată
de teste scrise,
fundamentării
probe practice. teoretice

- observaţia

818

- prezentare
Power Point
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COLEGIU SILVIC „BUCOVINA”
Profilul:Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul II: PRODUSE NELEMNOASE ALE PĂDURII
Nr de ore/an: 102
Nr. ore /săptămână: din care: T: 3/ 34 săpt
Clasa: a IX-a C
Profesor: Eröss Daniela
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3191/20.02.2019 și 3207/22.02.2019
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3500/29.03.2018

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
SPECII DE VÂNAT

NR. ORE ALOCATE: 47

Nr.
crt.

Conţinuturi
(detalieri)

Competenţe specifice
vizate

Activităţi de
învăţare

Resurse

Evaluare

Obs.

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
- observaţia

-suport de curs
-fișe de lucru
-fișe de documentare
- prezentări Ppt
-filem documentare

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
- observaţia

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

1

2

SPECII DE VÂNAT (aspect Identifică speciile de vânat
morfologic,
comportament
individual
şi
colectiv, activitate diurnă şi
nocturnă, mod de hrănire,
răspândire, reproducere,
metode şi perioada de vânătoare)
Vânatul nerăpitor cu păr (fam.
Descrie vânatul nerăpitor cu
păr
Cervidae, Bovidae, Suidae,

819

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice

1 oră alocată
fundamentării
teoretice

9 ore sunt alocate
fundamentării
teoretice
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Leporidae,
Sciuridae,Muridae,Myocastoridae)
Vânatul răpitor cu păr (fam. Descrie vânatul răpitor cu păr - demonstraţia
- problematizarea
Ursidae, Canidae,
- exerciţiul
Felidae, Musteliadae)

- -suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

6 ore sunt alocate
fundamentării
teoretice

4

Vânatul nerăpitor cu pene (fam. Descrie vânatul nerăpitor cu - demonstraţia
- problematizarea
pene
Tetraonidae,
- exerciţiul
Phasianidae,
Columbidae,
- observaţia
Gruidae, Otitidae,
Anatidae,
Pelicanidae,
Phalacrocoracidae, alte familii
de păsări de baltă)

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

6 ore sunt alocate
fundamentării
teoretice

5

Vânatul răpitor cu pene (fam. Descrie vânatul răpitor cu - demonstraţia
- problematizarea
pene
Accipitridae,
- exerciţiul
Falconidae)

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice

2 ore sunt alocate
fundamentării
teoretice

GOSPODĂRIREA
FONDURILOR DE
VÂNĂTOARE
Liniştea şi adăpostul vânatului

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

2 ore sunt alocate
fundamentării
teoretice

măsurile
de - demonstraţia
prevenire şi combatere a - problematizarea
- exerciţiul
braconajului

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

O oră este alocată
fundamentării
teoretice

- observaţia

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
- observaţia

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

O oră este alocată
fundamentării
teoretice

3

- observaţia

- observaţia

6

7

8

Măsuri
de
prevenire
combatere a braconajului

Întocmește un act de punere - demonstraţia
- problematizarea
în valoare
- exerciţiul
- observaţia

şi Descrie

Metode de prevenire şi
combatere a atacurilor de
animale ce produc pagube
vânatului; Măsuri de prevenire
şi combatere a bolilor vânatului

Descrie
metodele
de
prevenire şi combatere a
atacurilor de
animale ce produc pagube
vânatului

820
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Descrie
măsurile
de
prevenire şi combatere a
bolilor vânatului
9

Descrierea modalităților de - demonstraţia
- problematizarea
asigurare a hranei

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

O oră este alocată
fundamentării
teoretice

Enumerarea,
descrierea - demonstraţia
- problematizarea
instalațiilor vânătorești

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

O oră este alocată
fundamentării
teoretice

Realizează
evaluarea - demonstraţia
- problematizarea
speciilor de vânat

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

2 ore sunt alocate
fundamentării
teoretice

Enumeră și descrie metodele - demonstraţia
- problematizarea
de vânătoare

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

3 ore sunt alocate
fundamentării
teoretice

Descrie regimul armelor și - demonstraţia
- problematizarea
munițiilor
- exerciţiul
- observaţia

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

3 ore sunt alocate
fundamentării
teoretice

- demonstraţia
- problematizarea
- exerciţiul
- observaţia

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

O oră este alocată
fundamentării
teoretice

condiţionarea Descrie prelucrarea şi - demonstraţia
- problematizarea
condiţionarea vânatului

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

O oră este alocată
fundamentării
teoretice

Asigurarea hranei pentru vânat

- exerciţiul
- observaţia

10

Instalaţii vânătoreşti

- exerciţiul
- observaţia

11

Evaluarea speciilor de vânat

- exerciţiul
- observaţia

12

Metode de vânătoare

- exerciţiul
- observaţia

13

Regimul armelor şi muniţiilor

14

Trofee de vânat

15

Prelucrarea
vânatului

şi

Descrie trofeele de vânat

- exerciţiul

821
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- observaţia

- fișe de lucru

modul
de - demonstraţia
produselor Descrie
valorificare a produselor - problematizarea
- exerciţiul
vânătoreşti

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

O oră este alocată
fundamentării
teoretice

17

Acţiuni
de
populare
şi Descrie
acţiunile
de - demonstraţia
populare şi repopulare cu - problematizarea
repopulare cu specii de vânat
- exerciţiul
specii de vânat
- observaţia

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

O oră este alocată
fundamentării
teoretice

18

Norme de sănătate şi securitate Descrie
normele de - demonstraţia
a muncii specifice
sănătate şi securitate a - problematizarea
- exerciţiul
activităţilor vânătoreşti
muncii specifice
- observaţia
activităţilor vânătoreşti

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

O oră este alocată
fundamentării
teoretice

19

Documentaţia
specifică Descrie
specifică
acţiunilor vânătoreşti
vânătoreşti

-suport de curs
-prezentare Power
Point, prezi
- fișe de lucru

Testarea orală,
teste scrise,
probe practice.

O oră este alocată
fundamentării
teoretice

16

Valorificarea
vânătoreşti

- observaţia

documentaţia - demonstraţia
acţiunilor - problematizarea
- exerciţiul
- observaţia

822

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

COLEGIU SILVIC „BUCOVINA”
Profilul:Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul II: PRODUSE NELEMNOASE ALE PĂDURII
Nr de ore/an: 102
Nr. ore /săptămână: din care: T: 3/ 34 săpt
Clasa: a IX-a C
Profesor: Eröss Daniela
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3191/20.02.2019 și 3207/22.02.2019
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3500/29.03.2018

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
FLORA ŞI FAUNA APELOR DE MUNTE
Nr.
crt.
(0)
1

2

Conţinuturi
(detalieri)
(1)
Zonele piscicole

Capacitatea biogenică a
apelor de munte

NR. ORE ALOCATE: 17

Competenţe specifice
vizate

Activităţi de
învăţare

Resurse

Evaluare

Obs.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Enumeră și descrie zonele - demonstraţia
piscicole
- problematizarea
- exerciţiul
- descoperirea
- observaţia
Realizează
inventarierea -descoperirea
-observația
calitativă
-problematizarea
-exercițiul
-joc de rol
823

-suport de curs
Testarea orală, O oră este alocată
fundamentării
-prezentare Power teste scrise,
Point, prezi
probe practice. teoretice
- fișe de lucru
-suport de curs
Testarea orală, O oră este alocată
fundamentării
-prezentare Power teste scrise,
teoretice
Point, prezi
probe practice
- fișe de lucru
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3

4

Caracteristicile fizico- Descrie caracteristicile fizico- -descoperirea
-observația
chimice ale apelor de chimice ale apelor de munte
-problematizarea
munte

-suport de curs
Testarea orală, 3 ore sunt alocate
-prezentare Power teste scrise,
expunerii
Point, prezi
probe practice
teoretice
- fișe de lucru

Peştii din apele de
munte:
caractere
morfologice,
hrănire,
reproducere,
răspândire, perioade de
pescuit

-suport de curs
Testarea orală, 8 ore sunt alocate
-prezentare Power teste scrise,
expunerii
Point, prezi
probe practice
teoretice
- fișe de lucru

Descrie peştii din apele de

munte: caractere morfologice,
hrănire, reproducere,
răspândire, perioade de
pescuit

-exercițiul
-joc de rol
-descoperirea
-observația
-problematizarea
-exercițiul
-joc de rol

Măsuri de prevenire şi Descrie măsuri de prevenire şi -descoperirea
-observația
combatere a bolilor la
combatere a bolilor la
-problematizarea
salmonide
salmonide

-suport de curs
Testarea orală, O oră este alocată
fundamentării
-prezentare Power teste scrise,
teoretice
Point, prezi
probe practice
- fișe de lucru

6

Lucrări de amenajare a Descrie
lucrările
amenajare
apelor de munte

-suport de curs
Testarea orală, 3 ore sunt alocate
-prezentare Power teste scrise,
expunerii
Point, prezi
probe practice
teoretice
- fișe de lucru

7

Acţiuni de populare şi Descrie
acțiunile
de
repopulare a apelor de populare şi repopulare a
apelor de munte cu
munte cu salmonide
salmonide

8

Norme de sănătate şi Descrie normele de sănătate
securitate a muncii în
şi securitate a muncii în
salmonicultură
salmonicultură

5

de

-exercițiul
-joc de rol
-descoperirea
-observația
-problematizarea
-exercițiul
-joc de rol
-descoperirea
-observația
-problematizarea
-exercițiul
-joc de rol
-descoperirea
-observația
-problematizarea
-exercițiul
-joc de rol
824

-suport de curs
Testarea orală, 2 ore sunt alocate
-prezentare Power teste scrise,
expunerii
Point, prezi
probe practice
teoretice
- fișe de lucru
-suport de curs
Testarea orală, O oră este alocată
fundamentării
-prezentare Power teste scrise,
teoretice
Point, prezi
probe practice
- fișe de lucru

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
EROSS DANIELA LILIANA
Unitatea de învăţământ:COLEGIU SILVIC „BUCOVINA”
Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul: AMENAJAREA ȘI EXPLOATAREA PĂDURILOR
Clasa: a XI-a
Profesor: Eröss Daniela
An şcolar: 2020-2021
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/18.03.2009
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3310/2.03.2009

EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE
NR. ORE ALOCATE: 23
Nr.
crt.

(0)
1

Conţinuturi
(detalieri)
(1)
Produse forestiere lemnoase

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

Obs.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Identifică produsele forestiere

- demonstraţia

-suport de curs

- problematizarea

-eșantioane

- exerciţiul

O oră este alocată
Testarea orală,

fundamentării

produse lemnoase

teste scrise,

teoretice și și 4 ore de

- descoperirea

Prezentare

probe practice.

aplicații practice.

- observaţia

Point

825

de

Power
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2

Metode de exploatare a masei

Recunoaște principalele metode

-descoperirea

-suport de curs

lemnoase

de exploatare a masei lemnoasre

-observația

-prezentare

-problematizarea

Point, prezi

-exercițiul

- fișe de lucru

Power

Testarea orală,

1 oră este alocată

teste scrise,

expunerii teoretice și

probe practice

2 ore de aplicații
practice.

-joc de rol
3

Lucrări

de

pregătire

Recunoaște lucrările de pregătire

- demonstraţia

-suport de curs

exploatării lemnului

a exploatării lemnului

- problematizarea

-prezentări

- Amplasarea masei lemnoase

Verifică A.P.V.-ul

- exerciţiul

Point, prezi

–

Eșalonează tăierile

-joc de rol

-fișe de lucru

Verificarea

Actelor

a

de

Organizează

Punere în Valoare (APV)
-

Eșalonarea

tăierilor

și

un

șantier

de

- observaţia

de

- demonstraţia

-suport de curs

- problematizarea

-prezentări

- exerciţiul

Point, prezi

-joc de rol

-fișe de lucru

Power

Testarea orală,

4 ore sunt alocate

teste scrise,

fundamentării

probe practice.

teoretice, 14 ore sunt
rezervate pregătirii
practice.

exploatare

contractarea masei lemnoase
- Autorizarea exploatării și
predarea-primirea parchetelor
- Organizarea șantierului de
exploatare
-Proiectul

tehnico-economic

pentru exploatarea lemnului
4

Procesul

de

producție

al

exploatării lemnului
-

Organizarea

tehnologic

de

a

- observaţia

lemnului
-

Organizarea

procesul

producție al exploatării lemnului

procesului
recoltare

Organizeaza

procesului

tehnologic de colectare a
lemnului

826

Power

Testarea orală,

5 ore sunt alocate

teste scrise,

fundamentării

probe practice.

teoretice, iar 3 ore
aplicațiilor practice
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-

Organizarea

lucrărilor

specifice platformei primare
5

Condiții tehnice privind

Însușirea

condițiilor

- demonstraţia

-suport de curs

Testarea orală,

O oră este alocată

protecția arboretului

privind protecția arboretului

- problematizarea

-documente necesare

teste scrise,

fundamentării

- Protecția semințișului, a

- exerciţiul

îndeplinirii

probe practice.

teoretice, iar 2 ore

arborilor nemarcați și a

- observaţia

condițiilor

tehnice

tehnice

aplicațiilor practice.

protecției arboretului

solului - Prejudicii admise la
exploatarea lemnului
- Curățirea parchetelor de
resturi de exploatare
6

Controlul

silvotehnic

al

exploatarii lemnului

7

Reprimirea parchetelor

Organizează controlul silvotehnic

- demonstraţia

-suport de curs

Testarea orală,

2 ore sunt alocate

al exploatării lemnului

- problematizarea

-documente

teste scrise,

aplicațiilor practice.

- exerciţiul

- prezentări Power

probe practice.

-joc de rol

Point, prezi

- observaţia

-fișe de lucru

- demonstraţia

-suport de curs

Testarea orală,

O oră este alocată

- problematizarea

- prezentări Power

teste scrise,

fundamentării

- exerciţiul

Point, prezi

probe practice.

teoretice, și

-joc de rol

-fișe de lucru

Organizează

reprimirea

parchetelor

aplicațiilor practice.

- observaţia
8

Mașini, utilaje și dispozitive

Recunoaște mașinile, utilajele,

- demonstraţia

-suport de curs

Testarea orală,

O oră este alocată

folosite

dispozitivele

- problematizarea

- prezentări Power

teste scrise,

fundamentării

- exerciţiul

Point, prezi

probe practice.

teoretice și aplicațiilor

-joc de rol

-fișe de lucru

lemnului

la

exploatarea

folosite

exploatarea lemnului

la

- observaţia

827

practice.
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9

de

- demonstraţia

-suport de curs

Testarea orală,

4 ore sunt alocate

al

- problematizarea

- prezentări Power

teste scrise,

aplicațiilor practice.

- exerciţiul

Point, prezi

probe practice.

lemnului: operații și mijloace

-joc de rol

-fișe de lucru

folosite - Stivuirea lemnului

- observaţia

Transportul

tehnologic

al

materialului

lemnos

-

Încărcarea

și

descărcarea

Organizează
transport

activitatea
tehnologic

materialului lemnos

rotund - Transportul masei
lemnoase: mijloace
10

Norme

de

securitate
exploatarea

a
și

masei lemnoase

sănătate

și

Însușirea normelor de sănătate și

- demonstraţia

-suport de curs

Testarea orală,

O oră este alocată

muncii

la

securității a muncii

- problematizarea

- prezentări Power

teste scrise,

fundamentării

- exerciţiul

Point, prezi

probe practice.

teoretice.

-joc de rol

-fișe de lucru

transportul

- observaţia

828
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Planificare Calendaristică
Clasa Pregătitoare
An școlar 2020-2021
Toderiță Andreea Georgiana
Școala Gimnazială Numărul 25-Galați (România)

Nr.
crt.

Unităţi
tematice

Disciplina

Competenţe
specifice

Conţinuturi

Nr. de

Săptămâna

Obs.

I-III

Texte suport:

ore

1

La început de
drum

CLR

1.1
1.2
1.3
1.4
2.2
2.3
3.4
4.3

Probe de identificare a achiziţiilor din grădiniţă.
* Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
•

•
•

MEM

2.2
3.2
5.1

15 ore

•”Adio, grădiniţă!
14.09.2020

Acte de vorbire: forme de salut, de prezentare
• Formularea de mesaje despre sine: nume, vârstă,
adresă, despre familie, colegi, prieteni, poveşti preferate, etc.
•
Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
persoanele din mediul apropiat, despre viaţa de şcolar etc
*Citire, lectură
Cartea (coperte, foi, pagini, text, ilustraţii)
*Scriere/ redactare
• Elemente grafice din componenţa literelor: ( punctul,
linia oblică, bastonaşul, ovalul, semiovalul, cârligul, zala,
noduleţul)
*Elemente de construcţie a comunicării
Sunetele specifice (vocale, consoane)

Probe de identificare a achiziţiilor din grădiniţă.
Orientare spaţială şi localizări în spaţiu (deasupra – dedesubt

829

•”Prima
şcoală”

zi

de

/

02.10.2020

12 ore

•”Povestea cărţii
de poveşti”, de
Emilia Căldăraru
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•
•
•
•

DP

1.1
1.3
2.1
2.2
3.3
•
•

•
•

AVAP

2.1
2, 2
2.3

– lângă; stânga – dreapta; în faţa – în spate; în – pe; orizontal –
vertical – oblic; aproape – departe; sus – jos; lung – scurt; înalt
– scund; lat – îngust; gros– subţire)- În clasă
Corpul omenesc – părţi componente şi rolul lor, igiena
corpului, simţurile
Recapitulare
Evaluare /Ameliorare/ Dezvoltare

Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de
ceilalţi
Redarea prin desen a unor activităţi preferate
Cine sunt eu? - importanţa autocunoaşterii; dezvoltarea unei
atitudini pozitive faţă de sine;
Mă prezint- importanţa autocunoaşterii; dezvoltarea unei
atitudini pozitive faţă de sine;
Despre mine– identificarea şi numirea părţilor corpului
Corpul meu –- desenarea conturului corpului în mărime
naturală, colorarea conturului astfel încât să semene cât mai
bine cu sine (culoarea părului, culoarea ochilor etc.),
Portofoliu-Autoportret

Materiale şi instrumente de lucru: hârtie, diverse obiecte,
creion grafit, creioane colorate , foarfecă etc.
Desen
•
•

Elemente de limbaj plastic : linia, punctul şi culoare
Tehnici de lucru – linie modulată, repetiţie, formă
Colaj
Tehnici de lucru: tăiere, decupare: tăiere, decupare după contur,
rupere, mototolire, lipire

830

6 ore

6 ore
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•
•
•

MM

1.1
1.2
1.4
2.1
2.2
2.3

Obiectele şcolarului-decupare, lipire-colaj
Curcubeul (culori primare, secundare)- recunoaşterea culorilor
Umbreluţe colorate (culori binare)-Recunoaşterea culorilor

Ce cântece ştiu de la grădiniţă

6 ore

* Cântarea vocală în grup şi individual
•
•

Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia,
sincronizarea
Cântece din folclorul copiilor
*Cântare instrumental
*Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă etc.)
*Mişcare pe muzică

•
•

2.

Toamnă
mândră,
darnică…

CLR

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.3

Mişcări libere pe muzică/ Mişcări sugerate de textul cântecului

* Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
•
•
•

•

Acte de vorbire: salutul, comportarea la şcoală
Cuvântul, propoziţia/enunţul
Utilizarea de cuvinte noi în enunţuri adecvate
• Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile anotimpului:
fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi activităţi ale
oamenilor specifice acestui anotimp
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport intuitiv
• Povestirea după imagini
*Citire, lectură-Litere mici şi mari de tipar
Literele: a/A, m/M, u/U
Despărţirea cuvintelor în silabe

831

14 ore

IV-VI
05.10.2020 -luni /
ziua educatiei

Texte suport:
•”Început
toamnă”

de

•”Melcul şcolar”,
de Vasile Versalia
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•

•

MEM

•
•

1.1
1.2
1.3
2.2
3.2

•

•

•”Calendarul
şcolarului”,
de
George Coşbuc

Cuvinte alcătuite din una, două sau trei silabe
*Scriere, redactare
•
Elemente grafice din componenţa literelor ( punctul,
bastonaşul, ovalul, semiovalul, , zala)
•
Literele: a/A, m/M, u/U
•
Desenarea literelor de tipar
*Elemente de construcţie a comunicării
Elemente grafice care intră în componenţa literelor de mână:
linii, puncte, bastonaşe, zale, bucle, semiovale, ovale, noduleţe
Sunetele: a, m, u

Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte
matematice -(sortarea şi clasificarea obiectelor/simbolurilor/
conceptelor simple, după criterii variate, aprecierea globală,
compararea numărului de elemente a două mulţimi prin
procedee variate)
Corpul omenesc. Igiena corpului, Igiena alimentaţiei
Numere

11 ore

Numere naturale de la 0 la 5 - recunoaştere, formare, citire,
scriere (cu cifre), comparare, ordonare
•
•

DP

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.3

Numărul şi cifra 1
Recapitulare.
Evaluare. Ameliorare. Dezvoltare

Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos

•

Igiena personală
Corpul meu –-Alcătuirea şi denumirea părţilor corpului

832

6 ore
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVAP

2.1
2.2
2.3
2.4

Să fim curati! – reguli de igienă personală, identificarea de
obiecte de igienă personală; consecinţele respectării/
nerespectării regulilor de igienă
Igienă personală – recunoaşterea regulilor de igienă în diferite
contexte sociale;
Lucrurile mele – rutina zilnică a igienei personale; corelarea
obiectelor de igienă cu diferitele momente ale zilei;
Trăiesc într-un mediu sănătos – colaj reguli de igienă; regulile
de igienă ale mediului în care se desfăşoară – acasă, la şcoală;
Identificarea şi denumirea unor trăsături fizice
Reguli de igienă personală
Identificarea de obiecte de igienă personală
Consecinţele respectării/nerespectării regulilor de igienă
Recunoaşterea regulilor de igienă în diferite contexte sociale
Recapitulare
Portofoliu

Modelaj

5ore

Tehnici de lucru: presare, modelare liberă
Elemente de limbaj plastic: Formă
Pictură
Tehnici de lucru: pensulaţie, amprentare, ştampilare, decupare ,
lipire
Elemente de limbaj plastic: Pata
Elemente de limbaj plastic: formă, volum
• Foto-film

833
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Materiale şi instrumente: aparate de redare şi înregistrare
(telefon, aparate foto, PC, tabletă), filme, fotografii

MM

1.1
1.4
2.1
3.1
3.2

•
•
•
•
•
•

Cântarea vocală
Cântarea vocală în grup , individual şi în colectiv
Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia,
sincronizarea
Elemente de limbaj muzical
Mişcare pe muzică

6 ore

Vacanta /S VII
26.10.2020 / 01.11.2020

3

Comunitatea
mea

CLR

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.3

•
•
•

•
•
•

•
•

*Comunicarea orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
Actele de vorbire: formule de salut, de prezentare, identificarea
unui obiect, a unei persoane
Cuvântul, propoziţia/enunţul
Utilizarea de cuvinte noi în enunţuri adecvate
• Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre
identificarea membrilor familiei, relaţiile şi sentimentele între
membrii familiei, programul familiei, programul şcolarului
• Povestirea după imagini
*Citire, lectură
Propoziţii formulate cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor
*Scriere, redactare
Elemente grafice din componenţa literelor
Simboluri neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă
Scrierea funcţională folosind desene, simboluri
Literele: n/N, i/I
Desenarea literelor de tipar

834

10 ore

VIII-IX

Texte suport:
•”Familia mea”,
de Clara Ruse

02.11.2020

/

13.11.2020

•”E prezent în
orice loc”, de
Emilia Căldăraru
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RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

•

*Elemente de construcţie a comunicării
Cuvinte monosilabice, bisilabice, trisilabice
Cuvântul: cuvinte cu sens asemănător, cuvinte cu sens opus

•

MEM

1.1
1.2
1.3
2.2
3.2

Numere

8 ore

Numere naturale de la 0 la 5 - recunoaştere, formare, citire,
scriere (cu cifre), comparare, ordonare
•
•
•
•
•
•
•

1.1
3.3

Numărul şi cifra 2
Numărul şi cifra 3
Corpul omenesc
Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi
dezvoltare; igiena alimentaţiei
Igiena alimentaţiei
Recapitulare
Evaluare Ameliorare/ Dezvoltare

Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos

DP

•
•
•
•
•
•
•

b) Igiena personală
Obiecte şi activităţi zilnice de igienă personală
Lucrurile mele
Cum am grijă de obiectele mele
Rutina zilnică a igienei personale;
Corelarea obiectelor de igienă cu diferitele momente ale zilei
Regulile de igienă ale mediului în care trăieşte – acasă, la şcoală
Recapitulare
Portofoliu

835

4 ore
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AVAP

2.1
2.2
2.3
2.4

Desen. Pictură
Elemente de limbaj plastic – pata, formă
Materiale şi instrumente: acuarele , tempera, pensulă
• Colaj
Materiale şi instrumente: foarfece, lipici, sârmă, hârtie, diferite
obiecte

4 ore

Tehnici de lucru: tăiere, îndoire, răsucire, lipire, presare,
modelare

Tehnici de lucru –pensulaţie, amprentare, ştampilare
(culori calde/reci)

MM

4.

Prietenia

CLR

1.1
1.4
2.1

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Genuri muzicale:folclorul copiilor
Cântarea vocală în grup şi individual
*Cântare instrumentală

4 ore

Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe
bancă etc.)
Jucării muzicale
Mişcarea pe muzică

*Comunicarea orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
Actele de vorbire: formule de salut, comportarea la şcoală, cu
prietenii,
la spectacol
Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
identificarea
unei persoane, exprimarea propriei păreri în legătură cu relaţiile
de prietenie/ grupul de prieteni
Cuvântul, propoziţia/enunţul

836

13ore

X-XII

LIBER
30.11.2020/luni si
01.12.2020/ marti
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3.3
3.4
4.1
4.2

•
•
•
•

•
•
•
•
•

MEM

1.1
1.2
1.3
2.2
3.3

Utilizarea de cuvinte noi în enunţuri adecvate
Povestirea după imagini
*Citire, lectură
Propoziţii formulate cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor
*Scriere, redactare
• Elemente grafice din componenţa literelor: ( punctul,
linia oblică, bastonaşul, ovalul, semiovalul, cârligul, zala,
noduleţul)
Literele: e/E, r/R, c/C
Desenarea literelor de tipar
*Elemente de construcţie a comunicării
Cuvinte monosilabice, bisilabice, trisilabice
Sunetele: e, r, c

Numere

•”Cel mai bun
prieten”, de Victor
Sivetidis
•”Prietenia
comoara cea mai
de preţ - poveste
populară
•”Pieticica
caracatiţa”,
Henri Comel

10 ore

Numere naturale de la 0 la 5 - recunoaştere, formare, citire,
scriere (cu cifre), comparare, ordonare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texte suport:

Numărul şi cifra 4
Numărul şi cifra 5
Numărul şi cifra 0
Animale sălbatice (părţi componente)
Animale domestice (părţi componente)
Animale-condiţii de viaţă
Plante
Recapitulare
Evaluare Ameliorare. Dezvoltare

837

şi
de
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Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de
ceilalţi

DP

5 ore

Obiecte şi activităţi zilnice de igienă personală
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVAP

2.1
2.2
2.3
2.4

Trăiesc într-un mediu sănătos – colaj reguli de igienă;
Cum mă îmbrac? - Corelaţia stării de bine cu igiena personală
şi a vestimentaţiei
Programul meu zilnic Igiena programului zilnic – corelarea
momentelor de activitate cu cele de relaxare
Mănânc sănătos -Igiena alimentaţiei
Recapitulare
Portofoliu

•
• Tangram
• Colaj
Materiale şi instrumente: hârtie, foarfece, lipici, hârtie, diferite
obiecte etc.
Tehnici de lucru: tăiere, îndoire, răsucire, lipire , decupare după
contur
Elemente de limbaj plastic: formă, volum

•
•

Culori calde
Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire,
rupere, îndoire, lipire

838

5 ore
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•
Jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare,
difrenţiere/grupare a unor obiecte, materiale după diferite
criterii: formă, culoare, valoare estetică, utilitate;

MM

5.

Intră baba
iarnă-n sat!

CLR

1.1
1.4
2.1

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cântarea vocală în grup şi individual
Percuţia corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, bataia din
picior)
• Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt,
tare-încet), interpretare (nuanţe tare/încet/mediu)
• Cântare cu acompaniament şi jucării muzicale
• Mişcarea pe muzică

*Comunicarea orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
Actele de vorbire: formule de salut, de adresare
Cuvântul, propoziţia/enunţul
Utilizarea unor cuvinte în contexte variate
• Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile anotimpului:
fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi activităţi ale
oamenilor specifice acestui anotimp
Povestirea după imagini
*Citire, lectură
Literele: o/O, ă/Ă, l/L
Propoziţii formulate cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor
*Scrierea, redactarea
Elemente grafice din componenţa literelor
Literele: o/O, ă/Ă, l/L
Desenarea literelor de tipar
*Elemente de construcţie a comunicării
Cuvinte cu înţeles asemănător, opus
Despărţirea cuvintelor în silabe
Sunetele: o, ă, l

839

6 ore

12 ore

XIII-XV

Texte suport:
•”Ţara mea”, de
Andrei Ciurunga

07.12.2020

/

•”Cea dintâi
ninsoare”, din vol.
<<Cuore, inimă
de copil>>, de E.
de Amicis”

22.12.2020

•”Poveste de
iarnă”, de Mircea
Sântimbreanu
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MEM

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
3.2.

Numere
Numere naturale de la 0 la 10 - recunoaştere, formare, citire,
scriere (cu cifre), comparare, ordonare
•
•
•
•
•
•

DP

1.2
3.1
3.2

10 ore

Numărul şi cifra 6
Numărul şi cifra 7
Numărul şi cifra 8
Numărul şi cifra 9
Numărul 10
Plante şi animale
•
Condiţii de viaţă
• Procese ale Pământului-Apa
• Recapitulare
• Evaluare Ameliorare. Dezvoltare

Dezvoltare emoţională şi socială
a) Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
Emoţii de bază denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe, frică,
furie) în activităţi/contexte familiare
•
•
•
•
•
•

Emoţiile mele Identificarea emoţiilor de bază: bucurie, tristeţe,
frică, furie
Cum mă simt; Recunoaşterea emoţiilor în funcţie de situaţii
Planeta Emoţiilor Asocierea emoţiilor cu simboluri
Emoţii şi comportamente Recunoaşterea emoţiilor în funcţie de
situaţii

840

5 ore
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•
•
•

AVAP

2.1
2.2
2.3
2.4

Emoţiile mele, emoţiile noastre.... Crearea universului
emoţiilor clasei
Recapitulare
Portofoliu

•
• Confecţii şi jucării
Materiale şi instrumente: hârtie, foarfece, materiale din natură(
conuri)

5 ore

Obiecte decorative
Modelaj ( lut)ipsos, apă
Tehnici de lucru :modelare unor figurine, amestecare, rupere ,
tăiere, rulare, lipire, presare
Desen. Pictură
Elemente de limbaj plastic – pata
Tehnici de lucru: pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare,
tamponare, pulverizare
Materiale şi instrumente: acuarele , tempera, pensulă, hârtie,
burete
•

MM

1.1
1.4
2.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cântarea vocală
Mişcare pe muzică
Cântarea instrumentală
Elemente de limbaj muzical -timbrul; melodia
Genuri muzicale:Colinde
VACANŢA DE CRĂCIUN
23.12.2020 / 10.01.2021

841

4 ore
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6.

n lumea
necuvântătoarelor

CLR

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEM

1.1
1.2
1.3
1.4
3.2
4.2

1.2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Comunicarea orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
Actele de vorbire: formule de salut, de adresare
Cuvântul, propoziţia/enunţul
Utilizarea unor cuvinte în enunţuri noi
• Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
despre ocrotirea plantelor, animalelor şi a mediului înconjurător
• Povestirea după imagini
*Citire, lectură
Literele: s/S, v/V, ş/Ş, t/T
Propoziţii formulate cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor
*Scriere, redactare
Elemente grafice din componenţa literelor
Literele: s/S, v/V, ş/Ş, t/T
Desenarea literelor de tipar
*Elemente de construcţie a comunicării
Cuvinte cu înţeles asemănător, opus
Despărţirea cuvintelor în silabe
Sunetele: s, v, ş, t

Numere naturale de la 0 la 31
Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
Compararea numerelor în concentrul 0-31
Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea
pe axa numerelor
Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31
Adunarea şi scăderea cu 1
Condiţii de viaţă: apă, aer, lumină, căldură
Recapitulare
Evaluare Ameliorare. Dezvoltare
Comunicare şcolară eficientă

842

15 ore

XVI-XVIII

Texte suport:

11.01.2021

• „CuţuHamham”, de F.
Sahling

/

• „La Grădina
Zoologică”, de
Marin Sorescu

29.01.2021

• „Muzicanţii din
Bremen”, de
Fraţii Grimm
• „Noi albinele”,
după Călin Gruia

12 ore
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DP

AVAP

3.1
3.2

2.1
2.2
2.3
2.4

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

MM

1.1
1.4
2.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Învăţ să comunic
Comunicăm, ne înţelegem – reguli de comunicare; ascultare şi
înţelegere a mesajului receptat; joc de rol – comunicarea cu
cadrul didactic
Cooperarea cu colegul/colegii
Reguli de comunicare
Reguli de comunicare la şcoală, acasă
Ascultare şi înţelegere a mesajului receptat
Recapitulare
Portofoliu
Pictură
Materiale şi instrumente acuarele, tempera, hârtie, hârtie
colorată, burete pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate, ,
materiale textile, materiale reciclabile, fire,
PC, tabletă
Tehnici de lucru: pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare,
tamponare,
Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forma (fără
terminologie)
Confecţii şi jucării
Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, asamblare, lipire

Cântarea în colectiv
Mişcarea pe muzică
Percuţia corporală: bătăi din palme, cu degetele pe bancă
Cântarea vocală şi instrumentală
Mânuirea jucăriilor muzicale improvizate
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
01.02.2021 /07.02.2021
SEMESTRUL A – II-LEA

843

6 ore

6 ore

6 ore
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7.

Lumea
magică a
basmelor

CLR

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEM

1.4
3.1
3.2
5.2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Comunicarea orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
Actele de vorbire: formule de salut, de adresare
Cuvântul, propoziţia/enunţul
Utilizarea unor cuvinte în enunţuri noi
• Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
personaje din poveşti
Povestirea după imagini
*Citire, lectură
Literele: p/P, d/D, î/Î
Propoziţii formulate cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor
*Scrierea, redactarea
Elemente grafice din componenţa literelor
Literele: p/P, d/D, î/Î
Desenarea literelor de tipar
*Elemente de construcţie a comunicării
Cuvinte cu înţeles asemănător, opus
Despărţirea cuvintelor în silabe
Sunetele: p, d, î

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, prin numărare
Adunarea şi scăderea cu 1
Adunarea şi scăderea cu 2
Adunarea şi scăderea cu 3
Adunarea şi scăderea cu 4
Adunarea şi scăderea cu 5
Unde şi vibraţii: producerea sunetelor
Forţe
Electricitate
Recapitulare.
Evaluare. Ameliorare. Dezvoltare

844

15 ore

XIX-XXI

08.02.2021
/

26.02.2021

12 ore

Texte suport:
• „Dragonii din
Ţinutul Albastru
• „Degeţica” de
H.C.Andersen
• „Habarnam
visează”, de
Nikolai Nosov
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DP

1.2
3.1
3.2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

AVAP

2.1
2.2
2.3
2.4

Comunicare şcolară eficientă
Comportare civilizată – identificarea modalităţilor potrivite/
nepotrivite de comunicare; cooperarea cu colegul/ colegii;
Regulile noastre – reguli de comunicare; exersarea regulilor de
comunicare prin joc;
Comunicăm în clasă - exersarea regulilor de comunicare prin
joc de rol; colaj conţinând reguli de comunicare la şcoală;
Identificarea modalităţilor potrivite/nepotrivite de comunicare
Cooperarea cu colegul/colegii
Reguli de comunicare
Reguli de comunicare la şcoală
Reguli de comunicare acasă
Comunicare a mesajului receptat în interacţiune cu părinţii,
fraţii, bunicii
Mijloace de comunicare cu părinţii, fraţii
Comunicare prin simbol
• Realizarea simbolului clasei
• Asumarea de responsabilităţi în clasă
Portofoliu

Colaj
Tehnici de lucru – conturare, răsucire, decupare după contur,
lipire
Confecţii şi jucării
Materiale şi instrumente: hârtie, foarfece, lipici
Tehnici de lucru - origami
Elemente de limbaj plastic - formă
Pictură

845

6 ore

6 ore
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Elemente de limbaj plastic:Linia şi punctul: elemente de
limbaj plastic. Efecte spaţiale
Nuanţe şi tonuri
Exersarea de tehnici simple în aplicaţii: obţinerea unor forme
spontane prin dactilopictură, stropire, dirijare cu jet de aer

MM

8.

Salutare,
primăvară!

CLR

1.1
1.4
2.1

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Cântarea vocală în grup şi individual
Percuţia corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, bataia
din picior)
• Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt,
tare-încet), interpretare (nuanţe tare/încet/mediu)
• Mişcarea pe muzică
•
Cântarea instrumentală
•
*Comunicarea orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
Actele de vorbire: formule de salut, de adresare
Cuvântul, propoziţia/enunţul
Utilizarea unor cuvinte în enunţuri noi
Alcătuirea propoziţiilor, pe baza unei imagini date
• Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile anotimpului:
fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi activităţi ale
oamenilor specifice acestui anotimp
Povestirea după imagini
*Citire, lectură
Literele: â, b/B, ţ/Ţ, g/G
Propoziţii formulate cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor
Punerea în corespondenţă a cuvintelor, cu imaginile
corespunzătoare
*Scriere, redactare
Elemente grafice din componenţa literelor
Literele: â, b/B, ţ/Ţ, g/G

846

6 ore

24 ore

XXII-XXVI

Texte suport:

01.03.2021

• ”Legenda
ghiocelului” – de
Eugen Jianu

/
01.04.2021

•”De ziua mamei”
de Elena Farago
•”A venit
primăvara” de
Emilia Plugaru
•”Paştele în sat”
de R. Niger
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•
•
•
•
•

MEM

1.4
2.1
3.1
3.2
5.2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DP

Desenarea literelor de tipar
*Elemente de construcţie a comunicării
Cuvinte cu înţeles asemănător, opus
Despărţirea cuvintelor în silabe
Sunetele: â, b, ţ, g

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, prin numărare
Adunarea şi scăderea cu 6, 7, 8, 9, 10
Adunarea şi scăderea în concentrul 0–10 cu 1–5 unităţi prin
numărare
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 fără şi cu trecere
peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
Adunarea şi scăderea în concentrul 0–20 fără şi cu trecere peste
ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
Adunarea şi scăderea în concentrul 0–31 fără şi cu trecere peste
ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
Probleme care se rezolvă cu ajutorul operaţiei de adunare şi
scădere în concentrul 0-31
Universul
Terra –planeta noastră
Protejam Terra
Recapitulare.
Evaluare Ameliorare. Dezvoltare

1.1

Dezvoltare emoţională şi socială

1.2

c) Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare
Comunicăm acasă – Acte comunicare în familie
Comunicăm prin semne - Comunicare prin simbololuri

2.1

20 ore

2.2

847

10 ore
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Eu şi cei dragi mie - prezentarea unor imagini/fotografii cu
fiinţe şi obiecte îndrăgite;apartenenţa la familie; sentimentele
existente între membrii familiei;
Ce-mi place mie - selectarea activităţilor preferate;
Realizarea unor desene de tip portret

2.3

•
•
•
•
•

AVAP

2.1
2.2
2.3
2.4

Prezentarea fotografiei la diferite vârste
Apartenenţa la familie
Exerciţii de cunoaştere şi intercunoaştere
Portofoliu

Colaj
Tehnici de lucru: pensulaţie, stropire, lipire, rupere, tăiere,
decupare după contur, lipire (hârtia decupată, hârtia ruptă,
hârtia mototolită)
Confecţii şi jucării

9 ore

Materiale şi instrumente: hârtie, foarfece, lipici
Tehnici de lucru - origami
Elemente de limbaj plastic - formă

MM

1.1
1.4
2.1

•
•

Pata picturală
Tehnici de lucru: pensulaţie, dactilopictură, tragere şi zgâriere,

•
•
•
•
•
•
•

Mişcarea pe muzică
Timbru vocal
Sunete vocale
Percuţia corporală: bătăi din palme, cu degetele pe bancă
Cântarea instrumentală: mânuirea jucăriilor muzicale

848

9ore
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VACANŢA DE PAŞTE 02.04.2021/11.04.2021
SCOALA ALTFEL
12..04.2021/16.04.2021

9.

Vreau să am o
meserie

CLR

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

MEM

2.1
4.2
5.2
6.1

•
•
•
•
•

*Comunicarea orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
Actele de vorbire: formule de salut, de adresare
Cuvântul, propoziţia/enunţul
Utilizarea unor cuvinte în enunţuri noi
Alcătuirea propoziţiilor, pe baza unei imagini date
• Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
dialoguri pe teme familiare (ce meserii au părinţii mei, meseria
preferată, ce-mi doresc să fac când voi fi mare etc.)
• Povestirea după imagini
*Citire, lectură
Literele: f/F, h/H, z/Z
Propoziţii formulate cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor
Punerea în corespondenţă a cuvintelor, cu imaginile
corespunzătoare
*Scrierea, redactarea
Elemente grafice din componenţa
Literele: f/F, h/H, z/Z
Desenarea literelor de tipar
*Elemente de construcţie a comunicării
Cuvinte cu înţeles asemănător, opus
Despărţirea cuvintelor în silabe
Sunetele: f, h, z

Figuri plane/ 2D- Corpuri/ 3D
Figuri şi corpuri geometrice: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc,
cub, sferă
Măsurări
Unităţi de măsură a timpului:ziua, săptămâna, anul,

849

9 ore

XXVIII-XXIX

Texte suport:

19.04.2021

• „Mirosul
meseriilor”, de
Gianni Rodari

/
29.04,2021

•„Gospodina”, de
Otilia Cazimir
• „Doctorul
Aumădoare” de
Kornei Ciukovski

12 ore
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6.3

•
•
•
•
•

DP

•
•
1.1; 1.2; 2.1; 2.2;
•
2.3
•
•

AVAP

2.1; 3.2; 3.1

Măsurări cu unităţi non-standard (palmă, creion, beţişor etc.)
pentru lungime
Calendarul naturii
Recapitulare
Evaluare Ameliorare. Dezvoltare

Explorarea meseriilor
Hobby-urile mele
Despre meserii
Ce voi fi când voi fi mare?Hobbyuri şi meserii
• Portofoliu

6 ore

Modelaj, confecţii şi jucării, pictură

MM

10.

Copilăria

CLR

6 ore

•
•
1.4; 2.1; 2.2; 3.3
•
•
•
•
•
•
•
1.1
1.2
1.3

•
•

Cântare vocală în grup şi individual
Ritmul muzical
Melodia: sunete înalte – joase
Mersul melodiei. Legătura dintre text şi melodie
Nuanţe: tare, încet, mediu

6 ore

VACANTA DE PRIMAVARA
30.04.2021 /09.05.2021
*Comunicarea orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
Actele de vorbire: formule de salut, de adresare
Cuvântul, propoziţia/enunţul

850

15ore

XXX-XXXII
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1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEM

3.2.
3.3
6.2

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizarea unor cuvinte în enunţuri noi
Alcătuirea propoziţiilor, pe baza unei imagini date
• Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre universul copilăriei
şi valorile proprii acestuia
• Simboluri uzuale din universul apropiat
• Povestirea după imagini
*Citire, lectură
Literele: j/J, x/X
Propoziţii formulate cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor
Punerea în corespondenţă a cuvintelor, cu imaginile
corespunzătoare
*Scrierea, redactarea
Elemente grafice din componenţa literelor
Literele: j/J, x/X
Desenarea literelor de tipar
Biletul
*Elemente de construcţie a comunicării
Cuvinte cu înţeles asemănător, opus
Despărţirea cuvintelor în silabe
Simboluri neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă
Sunetele: f, h, z

Măsurări
Unităţi de măsură pentru valoare banii
Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet
Anotimpurile
Recapitulare
Evaluare Ameliorare. Dezvoltare

851

Texte suport:
10.05.2021
/
28.05.2021

•”Sfatul
jucăriilor” de
Mache Iliuţ
•”Ionel, un
băieţel” după
Gica Iuteş
•”Fetiţa care l-a
luat pe NU în
braţe” de Octav
Pancu-Iaşi

12ore
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DP

Abilităţi şi atitudini de învăţare

3.1; 3.2
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6ore

Împreună cu alţii – exerciţii de cunoaştere şi intercunoaştere;
discuţii de echipă; mâncarea preferată; jucăria preferată;
activitatea preferată;Reguli de comunicare în activitatea şcolară
Cum mă organizez... – transformarea spaţiului într-un mediu
prietenos de lucru; identificarea avantajelor/ dezavantajelor
faptului de a fi organizat; modalităţi de organizare;
Ştiu ce vreau! - rutina zilnică; identificarea semnelor unei bune
organizări; dezavantajele lucrului dezorganizat;
Ştim să ne gospodărim! –asumarea de responsabilităţi în clasă;
Ce îmi place să fac – activităţi zilnice; prezentarea achiziţiilor
din clasa pregătitoare;
Introducerea activităţilor de relaxare în programul zilnic
Recunoaşterea activităţilor potrivite/nepotrivite de relaxare
Asumarea de responsabilităţi în clasă
Activităţi zilnice; prezentarea achiziţiilor din clasa pregătitoare
Ordinea activităţilor
Hobby-uri
Portofoliu

Jocuri şi jucării simple
AVAP

1.3, 2.2
2.3; 2.4

6 ore
• Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur,
lipire, modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
• Confecţii şi jucării: croit, cusut; obiecte decorative şi
de îmbrăcăminte pentru păpuşi
• Tehnici de lucru: pensulaţie, dactilopictură, pata
picturală, tragere şi zgâriere, pe diferite suporturi de lucru
(pânză, sticlă, carton)
•
Cântarea vocală

852
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MM

Mişcare pe muzică
Cântarea instrumentală
•
Mânuirea jucăriilor muzicale( tobe, lemne, sticle)
•
Jucării muzicale improvizate copiilor
•

1.4; 2.1; 2.2; 3.3

6 ore

•

11.

Vară, vară,
dulce vară…

CLR

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

*Comunicarea orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
Actele de vorbire: formule de salut, de adresare
Cuvântul, propoziţia/enunţul
Utilizarea unor cuvinte în enunţuri noi
Alcătuirea propoziţiilor, pe baza unei imagini date
• Dialogul: formularea de întrebări şi răspunsuri despre
lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile anotimpului:
fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi activităţi ale
oamenilor specifice acestui anotimp
Povestirea după imagini
*Citire, lectură
Literele mici şi mari de tipar
Propoziţii formulate cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor
Punerea în corespondenţă a cuvintelor, cu imaginile
corespunzătoare
Sortarea unor imagini, după anumite criterii
*Scriere, redactare
• Elemente grafice din componenţa literelor
• Sunetele şi literele studiate
Desenarea literelor de tipar
Felicitarea
*Elemente de construcţie a comunicării
Cuvinte cu înţeles asemănător, opus
Despărţirea cuvintelor în silabe
Simboluri neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă
Sunetele studiate

853

14 ore

XXXIIIXXXV

Texte suport:
• „1 iunie, Ziua
Copilului”- de
Teodor Munteanu

31.05.2021
/
18.06.2021

•”Cipi, acest pitic
uriaş” de Fodor
Sandor
01.06.2021
ZI LIBERA
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•
•

MEM

DP

•
•
1.1; 1.2; 1.3; 1.5;
1.6; 2.1; 2.2; 2.3;
•
2.4; 3.1; 3.2; 3.3;
•
3.4 4.1; 4.2, 4.3;
•
•

Rezolvarea de exerciţii lingvistice

Exerciţii şi probleme simple de adunare şi scădere cu
numere naturale de la 0-la 31
Probleme
Recapitulare.
Evaluare Ameliorare. Dezvoltare

Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii
pentru viaţă la şcolarul mic

3.3

b)Abilităţi şi atitudini de învăţare
Tehnici simple care sprijină învăţarea
Reguli de organizare a învăţării
Sunt şcolar;
Cum mă relaxez
Prieteni noi
Am crescut cu un an
Recapitulare.
•
•
•
•

•
•
•

Tehnici simple care sprijină învăţarea
Reguli de organizare a învăţării
Activităţi preferate
Introducerea activităţilor de relaxare in programul zilnic;
recunoaşterea activităţilor potrivite/ nepotrivite de relaxare;
ordinea activităţilor
Portofoliu
Recapitulare

854

11ore

5ore
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AVAP

1.2; 1.3; 2.1, 2.2;
2.3; 2.4, 2.5, 2.6
•

•
•
•
•
•

MM

•
•
1.4; 2.1; 2.2; 3.3
•
•

•
•
•
•

Colaj

6 ore

Tehnici de lucru şi materiale diverse
Confecţii şi jucării
Pictură
Linia cu scop de contur
Linia cu scop decorativ
Realizarea unor decoruri pentru diferite evenimente
Desen: desen liber, linia, punctul, forma, decoraţii simple
•
Confecţii şi jucării: materiale neconvenţionale (fire,
mărgele, pietricele, scoici, sârmă; materiale de art-hobby)
•
Timbru vocal , sunete vocale
Cântarea vocală
Mişcare pe muzică
• Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec
simplu din folclorul copiilor
Improvizarea unei combinaţii ritmice asemănătoare celor din
folclorul copiilor
Ritmul muzical
VACANŢA DE VARĂ

855

4 ore
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Plan de lectie
Heroiu Maria-Roxana
Scoala"Negru Voda",Pitesti

Formaţii de lucru şi
indicaţii metodice

Verigile şi durata lecţiei

Conţinutul lecţiei

Proiect de lecţie

-Adunarea, alinierea şi
salutul
-Verificarea echipamentului
şi a stării de sănătate

Şcoala: Şcoala
gimnazială “Constantin
Brâncoveanu”,
Slobozia
Profesor: Bulai MariaRoxana
Disciplina:Educaţie
fizică şi Sport
Clasa: a II-a nr.1

Dozare

-Spatele
drept

-În linie pe un rând
3 minute
0000000

-Privirea
inainte

1.Organizarea colectivului
Efectiv: de
14 elevi
elevi (6
f+8b)
3 min

Loc de desfăşurare:
Sala de clasă

Temele lectiei:

2.Pregătirea
organismului pentru efort
7 min
1. Învăţarea
rostogolirii înainte din
ghemuit în ghemuit
2. Dezvoltarea
forţei membrelor
inferioare prin jocuri
Mijloace şi materiale:
fluier, saltea, jaloane

-Mers pe vârfuri cu braţele
întinse pe lânga cap
-Mers pe călcâie cu palmele
la ceafă
-Alergare cu joc de glezne
-Alergare cu pendularea
gambelor întinse înainte
(forfecare)
-Alergare cu pendularea
gambelor înapoi
-Alergare cu genunchii sus
-Alergare cu pas adăugat
-Pas săltat
-Pas sărit
-Sprint
-Alergare cu faţa şi cu
spatele:
la primul fluier: elevul
pleacă in alergare cu faţa
către direcţia de alergare, la
următorul fluier se întoarce
şi continuă alergarea cu
spatele către direcţia de
alergare

856

Indicatii
metodice

-In coloana cate unul
0
0
0
-In coloana cate unul,pe
diagonala terenului
0

-O tura

-O tura
-O tura

0
0
-O tură
-În coloană câte unul,pe
diagonala terenului

-O tură

0
0
0
-În coloană câte unul,pe
diagonala terenului

-O tură

0
-O tură

0
0
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3.Influenţarea selectivă a
aparatului locomotor
8 min

1.P.I. : Stând depărtat cu
palmele pe bazin:
T1-4:Rotirea capului spre
stânga
T5-8:Rotirea capului spre
dreapta
2. P.I. :Stând departat,cu
palmele pe bazin
T1-2:Aplecare capului înainte
cu arcuire
T3-4:Aplecarea capului
înapoi (extensie) cu arcurie
T5-6: Îndoirea capului cu
arcuire spre stânga
T7-8: Îndoirea capului cu
arcuire spre dreapta
3. P.I: Stând depărtat
T1-4:Rotirea braţelor
simultan înainte
T5-8:Rotirea braţelor
simultan înapoi
4.P.I.: Stând depărtat
T1:Ridicarea braţelor întinse
lateral
T2:Ridicarea braţelor întinse
sus cu bătaie din palme
T3: Coborârea braţelor
lateral
T4: Coborârea braţelor pe
langă corp
T5-8: Se repetă
5.Stând depărtat:
T1-4: Rotirea bazinului spre
stânga
T5-8: Rotirea bazinului spre
dreapta
6.P.I: Stând depărtat cu
palmele la nivelul pieptului
şi braţele îndoite:
T1-2: Răsucirea bazinului
spre stânga concomitent cu
întinderea braţului stâng
T3-4: Răsucirea bazinului
spre dreapta concomitent cu
întinderea braţului drept
T5-6: Idem T1-2
T7-8: Idem T3-4
7. P.I: Stând depărtat
T1-2: Fandare înainte cu
arcuire (cu piciorul stâng)
T3-4:Fandare cu arcuire pe
piciorul drept
T5-8: Se repetă

857

3x8t

3x8t

4x8t

4x8t

4x8t

4x8t
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3.Influenţarea selectivă a
aparatului locomotor
8 min

8. P.I.: Stând depărtat
T1-2:Fandare laterală cu
arcuire (spre stânga)
T3-4:Fandare laterală cu
arcuire(spre partea dreapta)
9.Sărituri cu genunchii la
piept(x8)
10.Exerciţiu de respiraţie

4x8t

5.Învăţarea rostogolirii
înainte din ghemuit în
ghemuit (14 min.)

6.Dezvoltarea forţei
membrelor inferioare
prin jocuri

1.Aşezat cu braţele întinse
lateral: la semnal sonor
elevii vor executa grupare(
trecere în aşezat grupat cu
mâinile de gambe apucat,
fruntea pe genunchi) şi
revenire, la semnal.
2. Culcat dorsal, braţele
întinse în prelungirea
trunchiului, la semnal sonor
elevii execută grupare
(trecere în aşezat grupat cu
mâinile de gambe apucat,
fruntea pe genunchi), rulare
înapoi-înainte şi revenire
3.Rostogolirea înainte din
ghemuit în ghemuit cu ajutor
din partea profesorului
4.Rostogolirea înainte din
ghemuit în ghemuit
executată fară ajutor din
partea profesorului,dar sub
atenta supraveghere a
acestuia.
1. Elevii vor fi impărţiţi în 2
echipe formând 2 cercuri
egale. Profesorul va numi
câte un elev din fiecare
cerc,care va începe jocul.La
semnal,elevul numit va
trebui să execute o tură în
jurul cercului, sărind într-un
picior.În momentul în care
ajunge la locul său,va pleca
elevul aflat în drepta
acestuia.Câstigă echipa care
termină prima.
2. Elevii se vor împărţi în 2
echipe egale numeric. Prima
echipa va fi amplasată pe
unul dintre colţurile
terenului,iar cealaltă echipă
va fi aşezată pe diagonala

858

x2
- În linie câte 2 elevi

- În linie câte 2 elevi
x2
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corespunzătoare colţului
primei echipe, iar între cele
2 echipe vor fi amplasate
copete.Rolul jucătorilor este
acela de a efectua sărituri cu
ambele picioare peste
copete.În momentul în care
jucătorii se întâlnesc joacă
“piatră-hârtie-foarfece”;
elevul care câştigă continuă
săriturile peste copete, iar
pierzătorul se întoarce la
coada proriului şir şi pleacă
următorul elev.

7.Revenirea organismului
dupa efort
4 min

8.Aprecieri şi concluzii
2 min

Mişcări de relaxare
executate pe fond muzical

-În linie pe 2 rânduri

-Se vor face aprecieri asupra
comportamentului fiecărui
elev pe parcursul orei, iar la
finalul lecţiei vor fi lăudaţi şi
apreciaţi elevii care au avut
un comportament exemplar

859

-În linie pe un rând,cu faţa
către profesor

4 min.

Băieţii se
vor aşeza pe
rândul din
spate,iar
fetele pe
rândul din
faţă
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PROGRAM SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL” MAI
GIMNAZIU
Prof. Arsene Iuliana
Școala Gimnazială nr 2 Voluntari, Ilfov
Proiecte educationale/ planificare în română
Cls

Ziua

VA

V B

LUNI
ACEASTĂ POVESTE DIN
CARE NU ŞTIM CÂT MAI
ESTE : „ LECŢII (CU
BUCURIE?!) DIN VÂRFUL
PATULUI, DIN BAIE SAU
BUCĂTĂRIE”

PORTRETUL COLEGULUI
MEU!
-lecturi/audieri „Colega mea de
bancă”de Mircea Sântimbreanu
-convorbiri
telefonice/WhatsApp, Skype
etc.
-desene: „Colega mea/Colegul
meu”

VC

SALVAȚI PĂMÂNTUL!
Chiar dacă Ziua Pământului a
trecut, oricând avem nevoie de
acest îndemn!
ALĂTURĂ-TE MISIUNII DE
A SALVA MINUNATA
NOASTRĂ PLANETĂ!
Vom incerca să realizăm un
poster prin care să convingem

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

O IMAGINE CÂT O MIE
DE CUVINTE –
POVESTEA PARALELA

ENIGMELE LUI SHERLOCK HOLMES –
„DINEUL-PRIETENUL MEU
IMAGINAR, ALFIE”

MUZEUL NAȚIONAL AL
SATULUI "DIMITRIE GUSTI" BUCUREȘTI
http://www.muzeul-satului.ro –
TUR VIRTUAL

PREMIEREA CELOR MAI
BUNE LUCRĂRI

ZIUA CLĂTITELOR

ŞI EU POT!-CUTIA CU SARCINI

JOCURI ȊN FAMILIE

O CĂLĂTORIE DE VIS

-pregătirea ingredientelor;
-prepararea produselor sub
supravegherea unui adult;
-popularizarea imaginii cu
produsele obţinute;
-opţional, postarea reţetei

-să stabilească, ȋmpreună cu adulţii din casă
sarcini pe care le pot realiza copiii;
-realizarea sarcinilor (Sugestii: aranjarea
obiectelor personale, ştergerea prafului;
ordonarea cărţilor de pe birou, aspirarea
camerei, ȋmperecherea şosetelor, spălatul
vaselor);
-postarea de fotografii din timpul acţiunilor

-jocuri cu cărţi (Macao, Şeptică,
Păcălici) sau Remi, Şah, Damişah, Maroco, Monopoly, Ţintar;
http://jocuridincopilarie.ro/tinta
r-moara/

-vizionarea unor filmuleţe cu
obiective turistice din România și
din lume.

IMPRESIILE UNEI
”VACANȚE ALTFEL”

Muzeul Național de Istorie a României - Tur
virtual

CONCURS DE
FOTOGRAFIE!

Scrieți câteva impresii
despre această perioadă a
izolării la domiciliu.
Împărtășiți-le colegilor
activitățile voastre pentru a
le pune și ei in practică!

http://www.muzeulvirtual.ro/

Surprindeți în imagini, atât cât
se poate, primăvara...în
splendoarea ei!

860

https://www.youtube.com/watch?
v=I7VIakQK7w0

PREMIEREA CELOR MAI
BUNE LUCRĂRI
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omenirea că mai este timp
pentru a salva Pământul!
„POVESTEA FATA
MOSNEAGULUI SI FATA
BABEI”Discutii dupa vizionarea
filmului „Tusea si junghiul”
Rezolvarea unui chestionar
Proverbe și citate despre
bunătate, hărnicie, răutate,
vorbe bune sau rele, năravuri.

POVESTEA CAT MAI
ESTE.
„Fata moșului și fata babei
în pandemie”
-scrisă de elevii clasei
a VI A

PERSONAJE DIN POVESTE
-ilustrarea personajului din poveste
Fotografii,

Muzeul Golesti”
„Morile de apă de la Rudaria
din Banat „

COLAJE CU FOTOGRAFII ,
MACHETA PERSONAJELOR

VI B

VIZIONARE ONLINE:
ŞCOALA DISCOVERYMATEMATICA O
ABORDARE MĂSURATĂ

CONCURS: PROBLEME
DE LOGICĂ

TUR VIRTUAL - 5 MUZEE DIN
ROMÂNIA

MICUL-MARELE
ARHITECT: MACHETA CU
ȘCOALA MEA

VIZIONARE ONLINE PIESA
DE TEATRU:TAKE-IANKECADÎR SAU FILMUL PI

VII A

CUM ÎI AJUTĂM PE
PĂRINŢI

COLEGUL/COLEGA
MEA DE BANCĂ

CEA MAI BUNĂ REŢETĂ A BUNICII

CUM ÎMI VOI PETRECE
VACANŢA MARE

O CĂLĂTORIE IMAGINARĂ
PRIN EUROPA

VIII A

VIAŢA VĂZUTĂ PRIN
OBIECTIV – CONCURS DE
FOTOGRAFIERE
Secţiuni:
-portret
-peisaj
-detaliu

DR. WATSON SAU SHERLOCK
HOLMES?

CU MASCĂ ŞI FĂRĂ
MASCĂ – AUTOPORTRET
CINE SUNT EU?

RECICLĂM ŞI NE DISTRĂM!

VI A

VIII B

ATELIER DE CREAŢIE
INDIVIDUAL
Confecţionarea unor obiecte –
coroniţe din flori (hârtie
creponată sau alt material),
bucheţele, sau alte obiecte

MASTER CHEF
COMPETITIE
CULINARA
Fiecare elev va prezenta
reţeta sa preferată

Testează-ţi inteligenţa şi trimite primul
răspunsurile corecte pentru a putea fi
premiat

ATELIER DE CREAŢIE
INDIVIDUAL

OLIMPISMUL ÎN ROMÂNIA

Confecţionarea unor
obiecte –coroniţe din flori
(hârtie
creponată sau alt material),
bucheţele, sau alte obiecte

Elevii vor redacta un eseu
reflexiv de 300-500 de cuvinte
în care se vor prezenta

Transformă-le în ceva creativ şi
poţi câştiga un premiu!

CONCEPTUL DE FAIRPLAY ÎN SPORT

VIZIONAREA UNUI MECI DE
HANDBAL

-referat sau desen
-reprezentat printr-un desen
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Ai acasă lucruri pe care poţi să le
reciclezi?
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Proiecte ale unitatilor de invatare / Unitatilor
tematice / Proiecte educationale / Proiecte de
lectii, etc.
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Proiectarea unităţii tematice
Primim și dăruim
Ciobanu Iuliana
Liceul Tehnologic Topraisar
CLASA a IV-a
Perioada 2 săptămâni . Săptămâna I : 3.12.2018 -7.12.2018 (S12)
Ziua

Competenţe
specifice

L
U
N
I

Educație fizică

M
A
R
Ţ
I

Activităţi integrate/ pe discipline; organizarea
colectivului de elevi

Detalii de conţinut

Resurse

Evaluare

Limba engleză
Limba engleză
Limba şi
literatura
română
1.1; 1.2; 1.4; 1.5;
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2; 3.3;
3.4; 3.6; 4.3; 4.4
Matematică
1.1;2.5; 5.1;5.3

-citirea model a lecției
-citirea în lanț a textului de către elevi
-definirea termenilor întâlniţi în lecţie
-completarea unor enunţuri lacunare
-găsirea în lecţie a unor cuvinte cu înţeles asemănător
pentru cuvinte date

- Cum s-a speriat micuța
Mayrie, după Lyman Frank
Baum

Citire explicativă,
intonare,
conver-saţie,explica
ţie, exersare,
manual

Observare
sistematică, oral,
practic

-operația de împărțire-stabilirea modalităților de calcul
în concentrul 0-1 000 000
-exerciții de calcul matematic

-Operația de împărțire.
Cazuri speciale de împărțire

Conversaţie,
descoperire,
exersare
Manual

Oral , scris

Educație civică
2.1; 2.2; 3.1

-definirea conceptului de responsabilitate
-explicarea însemnătății responsabilității în viața
oamenilor
-explicarea importanței adoptării unui stil de viață
guvernat de valori bazate pe responsabilitate
-diferențierea dintre responsabilitate și lipsă de

Conversaţie,
e xplicaţie

Oral , scris
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-Responsabilitate/Lipsă de
responsabilitate
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responsabilitate

M
I
E
R
C
U
R
I

Muzică și
mișcare
1.1; 1.2; 2.1; 2.2;
3.1
Matematică
1.1;2.5; 5.1;5.3

-fixarea noțiunii de gen muzical
- exemplificarea noțiunii prin oferirea de exemple
muzicale aparținând unor genuri diferite

-Genuri muzicale: colinde, genuri
clasice, de divertisment

Demonstrație,
explicație,exersare

-operația de împărțire-stabilirea modalităților de
calcul în concentrul 0-1 000 000
-exerciții de calcul matematic

Operația de împărțire. Cazuri
speciale de împărțire

Oral , scris

Istorie
1.1; 1.2; 2.2.;
2.3;3.1; 3.2; 4.1;
4.2; 4.3
Matematică
1.1;2.5; 5.1;5.3

-citirea unui text
-explicarea termenilor necunoscuți
-identificarea locurilor istorice importante pentru
dezvoltarea ulterioară a umanității
-operația de împărțire-stabilirea modalităților de
calcul în concentrul 0-1 000 000
-exerciții de calcul matematic

- Popoare de ieri și de astăzi:
localizare pe hartă, ocupații,
tradiții, obiceiuri, sărbători

Conversaţie,
descoperire,
exersare
Manual
Conversaţie,
descoperire

Oral , scris

Joc și mișcare
1.1; 1.2; 1.3

-delimitarea spațiilor de joc
-amplasarea materialelor didactice
-jocuri de mișcare cuprinzând deprinderi motrice
complexe de tracțiune-împingere
- „Lupta cocosilor”
- rezolvarea unor exerciții pe baza cunoștințelor
legate de înțelegerea textului
-identificarea caracteristicilor textului
-formularea prin intermediul unor propoziții
portretului micuței Mayrie (conturat în text).

- Jocuri de mișcare, trasee
aplicative și ștafete cuprinzând
deprinderi motrice complexe
(utilitar-aplicative):
- tracțiune-împingere
- Cum s-a speriat micuța Mayrie,
după Lyman Frank Baum

Conversaţie,
descoperire,
exersare
Manual
Conversaţie,
e xplicaţie,
demonstraţie,
exersare
Conversaţie,
explicaţie, exersare,
manual,culegere

Observare
sistematică, oral,
practic

Limba şi
literatura
română
1.1; 1.2; 1.4; 1.5;
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2; 3.3;
3.4; 3.6; 4.3; 4.4

Operația de împărțire. Cazuri
speciale de împărțire
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Oral, practic

Oral , scris

Observare
sistematică, oral,
practic,exersare
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J
O
I

V
I
N
E
R
I

Limba şi
literatura
română
1.1; 1.2; 1.4; 1.5;
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2; 3.3;
3.4; 3.6; 4.3; 4.4
Religie

-oferirea unor exemple de solicitări
-analizarea din punct de vedere al compoziției și al
structurii a unei solicitări
-stabilirea unor caracteristici importante comune
tuturor tipurilor de solicitări

-Formularea unei solicitări

Citire explicativă,
intonare,
conver-saţie,explica
ţie, fișe de
lucru,exersare

Oral, practic,scris

Educație fizică
Matematică
1.1;2.5; 5.1;5.3

-operația de împărțire a unei sume sau a unei
diferențe la un număr
-metode de calcul rapid

-Împărțirea unei sume sau a
unei diferențe la un număr

Limba şi
literatura
română
1.1; 1.2; 1.4; 1.5;
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2; 3.3;
3.4; 3.6; 4.3; 4.4
AVAP
1.1; 1.2; 2.1; 2.2;
2.3; 2.4

-reluarea caracteristicilor specifice unei solicitări
-formularea unei solicitări care să respecte structura
indetificată anterior

- Formularea unei solicitări

-organizarea mediului de lucru
-obținerea unei lucrări artistice deosebite
-aplicație: Hora

Limba și
literatura
română
1.1; 1.2; 1.4; 1.5;
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2; 3.3;

-definirea pronumelui
-descoperirea caracteristicilor pronumelor
-diferențierea tipurilor de pronume î funcție de
număr
-găsirea în lecţie a unor pronume
-aplicarea cunoștințelor în diferite exerciții de analiză

- Miraj de iarnă- Machete și
modele
La mulți ani, români! Pictură
pe suport textil.
-Pronumele personal.
Numărul pronumelui personal
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Conversaţie,
descoperire,
exersare
Manual
Conversaţie,
descoperire,
problematizare,
culegere

Conversaţie,
explicaţie,
demonstraţi,
exersare
Conversaţie,
descoperire,
problematizare,
culegere

Oral , scris

Oral, scris, practic

Practic

Oral, scris, practic
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3.4; 3.6; 4.3; 4.4

Ştiinţele naturii
1.1; 1.2; 2.1; 2.2;
2.3; 2.4; 2.5;

Geografie
2.2; 2.3;3.1; 3.2;
4.3

-discuţii despre adaptările plantelor și animalelor la
diferite medii de viață
-citirea unor texte ştiinţifice legate de subiectul
discutat
-descoperirea unor asemănări și deosebiri între
mediile de viață identificate
-identificarea apelor și râurilor României
-efectuarea exercițiilor pentru stabilirea retenției și a
transferului de cunoștințe
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- Adaptări ale viețuitoarelor
la condiții de viață din
diferite medii ( pajiște,
pădure, râu, mare, deșert)

-Apele României. Râurile și
Dunărea

Conversaţie,
problematizare,
citire,
descoperire,
exersare
manual
Conversaţie,
explicaţie,
descoperire,
demonstraţie,
manual

Oral, scris

Practic ,scris
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PROIECT DIDACTIC
Pînzariu Lăcrămioara
Liceul Tehnologic Topraisar
DOMENIUL EXPERIENȚIAL : Psihomotric
CATEGORIA DE ACTIVITATE : Educație fizică
TIPUL DE ACTIVITATE : mixtă
LOCUL DESFĂȘURĂRII : sala de grupă
DURATA : 30-35 min.
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR : Pînzariu Lăcrămioara
TEME : Tema1. Predarea alergării șerpuite cu ocoliri de obstacol; Joc:„Am pornit lacolindat„
Tema 2. Predarea alergarii cu trecere peste obstacol;
Dezvoltarea calității motrice : Viteza
OBIECTIVE:
O.P.M.1 –Să se asiguredezvoltareafizică, armonioasășicorectă a organismului;
O.P.M.2 – Să execute corectalergareașerpuită cuocolireaobstacolelor;
O.P.M.3 – Săse orientezeînocolireașipășireaobstacolelor;
O.P.M.4 – Să se asiguredezvoltareacalitățiimotrice – viteza.
O.A. –Formareaspiritului de cooperare, respectândregulilejocului/concursuluișicontribuind la reușitaechipei.
STATEGII: mixte ,algoritmice, prin activitate practică , prin joc.
Metode și procedee : M1 – conversația; M2 – explicația; M3 – demonstrația; M4 – exersarea;
Mijloace și materiale : m1-renul Rudolf; m2- brazi; m3 –bulgări; m4 – căsuță; m5- covrigi;m6 –oameni de zăpadă; m7- fulg de nea; m8 – stimulente.
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Forme de organizare : frontală, individuală.
Resurse umane: colectivul de preşcolari, cadrul didactic, studente
Bibliografie:
1.) Dumitru Mariana, Moroianu Miruna– Repere metodologice pentru practica pedagogică la Educație fizică,Editura Universitară,București, 2017
2.)

*** Curriculum pentru învățîmântul preșcolar (3- 6/7 ani), 2008

3.)

Nadeau Micheline, 120 de jocuri sportive, Editura Polirom, Ia

Desfășurarea activității
Momentele
lecției

I.
Organizarea
colectivului
de elevi
2’

Elementele de conținut

- alinierea copiilor pe un singur rând
- salutul;
- anunțarea temelor

Renul Rudolf, este un trimis al moșului. El a auzit că voi vă
descurcați foarte bine la ora de educație fizică, dar își dorește
să mai vadă o activitate. La șfârșit are surprize pregătite
pentru voi.

-întoarceri prin săritură la stânga și la dreapta

În coloană câte unul.
Cu stângul înainte marş!
Privirea inainte,spatele drept, braţele se mişcă pe lângă corp
înainte şi înapoi!
De fiecare dată când schimbăm exercițiul spun: Atenţie!

Variante de mers
-

Mers normal;
Mers ghemuit

(piticii)
II.
Pregătirea
organismului
pentru efort
5’

Formații și
Indicații metodice

Dozare

-

1/2 tură
din
fiecare

„Haideți sus, sus, sus de tot
Ca și brazii de făloși”- bis
„Dară iata pe cărare
Moș Martin se arată- n zare
Mor, mor, mor și mor, mor, mor
Mergeți dragilor ușor”

Mers pe vârfuri cu
brațele sus

-

Mers cu exerciții
de respirație.

-

Mers pe călcâie
Mers fandat cu

„Împreună pe cărare
Mergemsprepădurea mare
Înpăduresăintrăm
Si un bradsăcăutăm”

1/2 tură
din
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„Ușurel si apăsat

Strategii
didactice
M
m

m1
M1

M1
M2

M3
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mâinile pe șolduri (pasul uriașului)

fiecare

C-am intrat la hibernat” - bis
M3
„Mirosim crenguțe de brad”

Variante de alergare:
pendularea gambei înainte;
călcâiele la șezut;
genunchii sus;
exerciții de respirație:

M4
Alergare ușoară;
Alergare cu

Din mers normal,la auzul cuvântului:
ren – alergare ușoară;
la auzul cuvântului:
pinguin- alergare pe loc

Alergare cu
Alergare cu

1 tură
din
fiecare

Mers de voie cu

M1
Apoi, toți copiii din mers normal formăm perechi: cel din
spate vine în față (câte doi), apoi perechea din spate vine în
față (câte 4).

M2

Joc de atenție:
”Imită animalul”

III.
Influența
selectivă a
aparatului
locomotor
5’

Compex de dezvoltare fizică
Ex.1
P.I - stând depărtat cu mâinile pe șolduri
T1- capîn extensie pe spate
T2-revenire
T3- cap în extensie în față (bărbia în piept)
T4- revenire
Ex.2
P.I- stând depărtat cu mâinile pe lângă corp
T1- mâinile pe umeri
T2 – mâinile sus
T3 –mâinile pe umeri
T4 – brațele pe lângă corp.
Ex.3
P.I.- stând depărtat cu mâinile pe șolduri
T1-T2 - răsucire a trunchiului spre dreapta
T3-T4 - răsucire a trunchiului spre stânga
Ex.4
P.I.-Stând dep.mâinile pe lângă corp
T1-2 aplecarea trunchiului cu ducerea brațelor
întinse înainte

2X

“Atenţie, stând depărtat, mâinile pe şolduri, începem!”Copiii
rostesc dupa mine:,,Privesc cerul/ Si apoi pământul/ Cerul e
senin/Azi mă plimb puțin.
,,Atenție, stând depărtat , brațele pe lângă corp!”

2X

Vom rosti împreună versurile:
Răsucește, răsucește
Dacă nu vei răsuci
Repede vei rugini
Picioarele au genunchii întinşi în momentul aplecării și
îndoirii trunchiului. Copiii vor rosti versurile, după mine:

2X

,,La plăcinte, înainte,
Eu fac foi și mă-ndoi”
Mingea sare sus: 1, 2, 3
Tot mai sus: 1, 2 ,3
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IV.
Formarea
calității
motrice
15’

T3-4 îndoirea trunchiului cu sprijinirea palmelor pe
sol
Ex.5
P.I.- .-Stând cu mâinile pe șolduri
T1-3- sărituri
T4- stând ghemuit
Parcurs aplicativ.

2X

Stai!”La comanda ,,Stai!”, copiii se vor așeza în stând
ghemuit.

2X
În fața fiecărei coloane sunt așezate 2 obstacole(om de
zăpadă și brad) pe care trebuie să le ocolească prin alergare și
o grămadă de bulgări peste care trebuie să pășească, iar la
capăt o casuță cu covrigi. Ajunși în fața casuței trebuie să
cânte:
“Bună dimineața la Moș Ajun!” ,apoi iau un covrig și se
întorc pe același traseu în cea mai mare viteză.Câștigă echipa
care parcurge cel mai repede traseul.

Jocul:”Am pornit la colindat”
Ne impartim in douaechipeegalesi ne
asezampedouacoloane.
EchipaRenilorșiechipaClopoțeilor.

m1
M1
M2
M3
M4

m2
m3
m4
m5m
6

V.
Revenirea
organismului
după efort
4’

VI.
Concluzii și
aprecieri
finale

Joc linistitor
„Zboara fulgusor”
Copiii sunt asezati in cerc.
Un copil „fulgușorul de nea” ramane in picioare, iar
ceilalți se aseaza pe covor.
Copilul „fulgușor” imita zborul deplasandu-se in
jurul cercului, iar ceilalți interpretează cântecul:
„Zboară fulgușor, gingaș fulgușor.
Și lasă pe capul meu
Vraja zborului tău”
La auzul versurilor „Si lasă pe capul meu/ Vraja
zborului tău” copilul „fulgușor” va atinge ușor cu
mâna pe cap un copil din cerc care va deveni
„fulgusor”, iar celălalt îi va lua locul în cerc.
Se fixează tema și activitatea.
Aprecieri care vizează grupa, cu privire la modul
cum au executat sarcinile. Aprecieri individuale
stimulative pentru copiii care s-auevidenţiat dar şi
pentru ceilalţi . Se vor acorda stimulente.
Săritura la dreapta și ieșirea în coloană din sala de
grupă.

************
*
*
☺
*
*
************

m
7

*
*

m8
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PROIECT DIDACTIC

Prof. înv. primar: Onu Ana Dorina
Liceul Tehnologic Telciu
CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA TEMATICĂ: Învățam cum să învățăm
SUBIECTUL LECŢIEI: Părțile de vorbire-Recapitulare
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor
DISCIPLINE INTEGRATE: Limba și literatura română
Educație civică
Arte vizuale și abilități practice
OBIECTIVE GENERALE:
S1 Consolidarea cunoştinţelor elevilor privind părţile de vorbire studiate;
S2 Dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă prin utilizarea părţilor de vorbire în exerciţii variate;
S3 Dezvoltarea proceselor şi funcţiilor psihice: atenţia, gândirea, logica, memoria.
COMPETENŢE SPECIFICE:
*Limba și literatura română
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
*Educatie civică
3.1. Relaționarea pozitivă pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru

871

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

*Arte vizuale si abilitati practice
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1-să definească părţile de vorbire studiate;;
O2- să dea exemple de părți de vorbire ;
O3 -să identifice părtile de vorbire învățate;
O5 -să analizeze părțile de vorbire studiate,specificând categoriile gramaticale ale acestora;
O6-să alcătuiască enunţuri , respectând cerinţele date;

RESURSE:

I.

METODOLOGICE

STRATEGII DIDACTICE:

1) METODE ŞI PROCEDEE: conversatia, explicaţia, exerciţiul, metoda cadranelor, jocul didactic,cubul.
2) MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: fişe de lucru, caiete,cub, videoproiector;
3) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
4) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE:Evaluare formativa/continua (orala,scrisa),observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale.

II.
III.
IV.

TEMPORALE: 45 minute
UMANE: 13 elevi
SPAŢIALE: sala de clasă

V. BIBLIOGRAFIE:
-„Programa şcolară, clasa a IV-a”, MEC, Bucureşti, 2014;
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Strategia didactică

Ob.
Etapele lecţiei

Op.

Conţinutul stiintific

Metode si procedee

Mijloace de

Forme de org.

Evaluare

inv.
Voi asigura condiţiile necesare pentru buna
1.Momentul organizatoric
1’

desfăşurare a orei: aerisirea sălii de clasă, stabilirea ordinii şi a

Materialele
Conversaţia

disciplinei, pregătirea materialelor didactice necesare pentru

necesare

Obs. comp.
Frontal

elevilor

Frontal

Evaluare

activității

începerea orei

2.Verificarea temei
3’

Se verifică tema sub aspect calitativ / cantitativ.

Conversaţia

Se evidenţiază elevii care au rezolvat corect tema, au scris

Exercitiul

formativa

Explicatia

(orala)

caligrafic şi au un caiet îngrijit;
Se fac aprecieri asupra realizării temei;
Solicit elevii sǎ gǎseascǎ rǎspunsul la urmǎtoarea ghicitoare:

3.Captarea atenţiei

În iarna grea, pe ger cumplit,

3’

Conversaţia
Explicatia

Ghicitoarea

Obs. comp.
Frontal

elevilor

Pe drum o sanie-a venit,
De reni e trasă orișicum,
E sania lui …?
( Moș Crăciun

)

Ce este cuvântul „Moș Crăciun”? (substantiv propriu)
Ce alte pǎrţi de vorbire cunoaşteţi?
Spuneţi un adjectiv corespunzǎtor cuvântului „Moș Crăciun”

4.Anunţarea temei şi

a

Se anunţa elevii că în această oră de limba română vor repeta
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obiectivelor

părţile de vorbire învăţate: vor identifica, defini şi vor efectua,

1'

frontal, individual sau în perechi, diferite exerciţii pentru a-i

Instrumente de

demonstra vrajitoarei ca și-au însușit cunostintele despre părțile de

scris

Explicatia

Caiete

Frontal

elevilor

Frontal

Evaluare

vorbire;
Se scrie titlul pe tablă şi în caiete:
Părţile de vorbire-Recapitulare
Se realizează printr-o prezentare power-point cu diverse exerciții.
5.Recapitulare şi

Se va face o reactualizare a cunoştinţelor teoretice despre părţile

Plansa cu sania,
Observatia

căciula și sacul

formativa

Moșului

(orala)

sistematizarea cunoştinţelor

O1

de vorbire, pe baza a trei planșe pe care sunt reprezentate: Sania,

Conversatia

20’

O5

căciula și sacul lui Moș Crăciun. Fiecare planșă reprezintă o

Exercitiul

O2

de vorbire;
-Într-un cosulet se află jetoane în formă

parte

de cadou pe care sunt

scrise substantive, adjective si pronume ;(părtile de vorbire
recapitulate
O6

Elevii extrag câte un jeton, iar apoi analizează cuvântul de pe acesta

Conversaţia

Evaluare

O2

în functie de partea de vorbire reprezentată de cuvânt. Dupa analiza

Exercitiul

formativa

O3

cuvântului elevul prezinta în fata clasei, iar apoi, atasează pe planșa

Explicaţia

corepunzătoare părții de vorbire extrase.

(scrisa)
Frontal

Metoda cubului
O2
O3

Reactualizarea cunoştinţelor despre părţile de vorbire, pe baza
metodei cubului (prezentare PPT)

Evaluare

-Este prezentat un cub.Fiecare fata a cubului are o anumita
culoare.Pe cele şase feţe ale cubului există instrucţiuni de
➢

DESCRIE !

➢

COMPARĂ !

tipul :

Exercitiul

formativa

Conversatia

(scrisa)

Observatia
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➢

ASOCIAZĂ !

➢

ANALIZEAZĂ !

Metoda cubului

➢

APLICĂ !

Conversatia

PPT- Cubul

Individual

comp.

➢

ARGUMENTEAZĂ

Explicatia

Fise de lucru

Frontal

elevilor

Fiecare elev va primi sase fişe de lucru, corespunzătoare celor
sase feţe ale cubului;

Observ.

Videopro-iector
Exercitiul

Aprecierea

Exercitiile vor fi lucrate atat frontal cat si individual;

verbala

Se face corectarea exerciţiilor acolo unde este cazul;

6.Obtinerea performantei

O2

5’

O5

Cadranele
Elevii rezolva individual o fisa de lucru (Anexa 4)

O6

Conversatia

Evaluare
Fise de lucru

Individual

Explicatia

formativa
(scrisa)

Exercitiul
7.Asigurarea retenţiei şi a
transferului

-Sacul moșului de colorat respectând codul culorilor și părțile
O3

5’

de vorbire;

Conversatia

Se solicita elevilor să recunoasca
prin colorarea sacului

părţile de vorbire studiate

4’

O2

formativa

Explicatia

Individual

(scrisa)

Frontal

Observ.

dupa un cod de culori dat.

-Joc didactic: „Cine sunt, cum sunt?”
8.Activitate recreativa

Evaluare

Conversatia

Fiecare elev îşi va spune prenumele şi o însuşire care ar trebui să
i se potrivească, care să înceapă cu aceeaşi literă cu care începe
prenumele. (exemplu: Corina-curajoasa) ;
Se precizează că prenumele fiecăruia reprezintă substantive
proprii, iar însuşirile reprezintă adjective;
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Se vor aprecia toţi elevii, vor fi numiţi şi lăudaţi elevii care pe

9.Incheierea lecției
3’

parcursul lecţiei au răspuns de mai multe ori şi bine, se apreciază

Conversatia

Aprecierea

Explicatia

verbala

modul de desfăşurare al lecţiei.;se vor nota elevii activi;
Se audiaza cântecul ,,Moș Crăciun’’-

FIŞĂ DE LUCRU
1.Grupează cuvinele pe coloane: musafir, harnic, tu, albe, sunt,
anişori,dansez,dumnealor, Olguţa, merge,ele, calzi.
Substantive

Adjective

Pronume

2.Citeşte cu atenţie propoziţiile următoare şi precizează ce parte de vorbire
sunt cuvintele subliniate:
a)Ei merg la mare anul acesta. ( ………………………..)
Casa mare a fost dărmată (…………………….)

b)Noi mergem în excursie.(………………….)
Pantofii noi s-au rupt.(…………………)

3.Alcătuieşte propoziţii in care sa introduci:

4.Treceți substantívele la numărul plural:
steaglobspiridușcadou-

-un pronume, persoana a III a,nr.singular:
………………………………………………………………………
- un substantiv, nr.singular, genul masculin:
………………………………………………………………………
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Anexa 3
Exerciţiile metodei cubului
1.DESCRIE
Găseşte cuvintele ascunse şi spune ce ştii despre ele!
C

D

W

B

P

L

T

N

K

A

T

V

S

D

R

F

B

V

C

D

Z

E

F

W

O

R

L

B

F

J

W

R

G

N

N

B

M

C

G

E

G

B

H

P

U

O

N

U

M

C

N

I

M

Z

M

W

P

L

S

T

T

V

R

P

E

Y

Y

S

G

I

S

U

B

S

T

A

N

T

I

V

2. COMPARĂ
Alcătuieşte propoziţii în care cuvintele: noi, toc, sare –să fie părţi de vorbire diferite.
3. ANALIZEAZĂ
Analizează cuvintele subliniate:
Mihai este un elev silitor.El se pregăteşte în fiecare zi cu multă seriozitate.Dumneaei îl apreciază foarte
mult.
4.ASOCIAZĂ
Asociază substantivele cu adjectivele potrivite:
fată
cal

blanda
naravas

carte

copertata

dulap

lacuit

ploaie

deasa

nori

negri

5. APLICĂ
Găseşte părţile de vorbire indicate:
-Pronume personal, persoana I, nr. plural;
- Substantiv, nr.plural, genul feminin;
-Pronume personal de politeţe, persoana a IIIa, nr.

singular.

6. ARGUMENTEAZĂ
Se dă propoziţia:
Eu vreau două păpuşi mari cu pălării roşii
Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunţurilor următoare:
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ٱ

Cuvântul ,,eu'' este pronume personal, persoana a II a, numărul singular;___

ٱ

Cuvântul ,,păpuşi'' este substantiv comun, numărul plural,genul feminin;____

ٱ

Cuvăntul ,,roşii'' este adjectiv, determină substantivul pălării, numărul plural.___
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PROIECT DE ACTIVITATE
Profesor: Cazanoi Laura
Grădiniţa : Albă ca Zăpada şi piticii, sector 4, Bucureşti
Grupa: Mare I
Tema anuala de studiu: Cine sunt/ suntem?
Tema saptamanii : “Ascultă-mă cu inima!”
Domeniul experienţial: Domeniul estetic și creativ – Activitate artistico-plastică
Tema plastică: “Obţinerea unei imagini cu ajutorul petei de culoare”
Mijloc de realizare: pictură - ștampilare
Subiectul activităţii: “Micul Martin”
Tipul de activitate: transmitere - asimilare de cunoştinţe
Scopul:

-

Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre animale cu accent pe culorile specifice ursului brun,
cultivarea spiritului de observaţie, a sensibilităţii artistice şi acurateţei în organizarea şi compunerea creativă a
lucrărilor.

Obiective operaţionale:
O1- să utilizeze uneltele de lucru pentru realizarea temei propuse de educatoare;
O2- să reprezinte subiectul prin executarea petei de culoare;
O3- să folosească culorile maro în pata picturală;
O4- să analizeze lucrarea proprie şi a altor copii.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, turul galeriei - analiza produselor activităţii;
Mijloace didactice: coli pentru pictură, pensule, bureți, pahare pentru apă, guaşă, suporturi pentru culori, CD audio
cu ”Anotimpurile“ – Vivaldi, laptop.

Bibliografie:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, 2019,
„Metodica activităților instructiv-educative în învățământul preșcolar”, Editura Nova, Craiova, 2005;
Continutul activităţii

Evenimentul didactic

Strategii
didactice

Moment organizatoric

Asigurarea bunei desfăşurări a activităţii:

-

Aerisirea sălii de grupă.

-

Mobilierul va fi aşezat în formă de clasă,
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-

Materialul didactic va fi aşezat pe mese cu
ajutorul copiilor.

Captarea atenţiei

Captarea atenţiei se va realiza prin vizionarea unor

Conversatia

imagini cu urși cafenii şi purtarea unei scurte

Evaluare
frontală

conversaţii cu copiii, în care vom sublinia care sunt
culorile blăniței.
Anunţarea temei şi a

Astăzi vom afla că putem face fără prea mare efort

obiectivelor

adevarate miracole pentru a obţine un urs deosebit prin
folosirea culorilor specifice acestui animal.
- Vom picta ,,Micul Martin” cu ajutorul petei de
culoare și a liniei.

Desfasurarea

Voi cere copiilor să denumească materialele

propriu-zisa a

pe care le au pe mese, precizând pentru ce le folosim (

activitatii

pensule, pahar cu apă, foaie albă,plabânșetă cu
acuarelă, burețele).
Explicarea tehnicii de lucru:
- se vor trasa linii curbe în centrul spațiului plastic,

Explicatia

pentru conturarea capului si corpului ursului.
- se demonstrează aplicarea culorii cu buretele în

Demonstraţia

spaţiul plastic;
- se realizează modelul prin introducerea buretelui în
acuarele și umplerea suprafeței conturate cu culoarea
corespunzătoare. Se aplică cu pensula ochii și botul (
trei cerculețe).
Se anunţă criteriile care trebuie respectate
pentru realizarea unor lucrări plastice deosebite:
utilizarea culorii adecvate, încadrarea în pagină,
acurateţea lucrării, curățenie la masa de lucru.
Execut împreună cu copiii exerciţiile pentru
încălzirea muschilor mici ai mâinii.
Prin îndemnul “Spor la lucru!” se trece la
executarea lucrărilor.
În timpul lucrului se creează o atmosferă
propice prin intermediul unui fond muzical.
Pe tot parcursul activităţii voi urmări modul
de realizare a sarcinilor, corectarea poziţiei la masa de
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lucru.
Voi acorda ajutor la distribuţia elementelor în
tablou.
Se reaminteşte subiectul activităţii. Lucrările

Asigurarea
feed-back-ului

şi

a

Conversația

sunt expuse la vedere.

retenţiei

Vor fi solicitaţi

Evaluare
câţiva copii să-şi exprime

frontală

părerea de pe scăunelul propriu despre lucrarea sa şi
lucrările colegilor, prin apelarea la criteriile de evaluare
anunţate la începutul activităţii.
Voi solicita copiilor să dea un alt titlu propriei
lucrări.
Încheierea activităţii

Se

vor

face

aprecieri

comportamentului general din timpul activităţii.
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PROIECT EDUCATIV
“CĂLĂTORIE VIRTUALĂ ÎN LUMEA CĂRȚILOR !”
PROF. RĂDOI ANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE MAGHERU- CARACAL

ARGUMENT:
Literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată complexitatea ei, oferă
copilului de vârstă şcolară mică un întreg univers de gânduri şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli, de înaripare
entuziastă şi idealuri înalte.
Sugerat printr-o tematică variată, ca şi prin prototipuri umane surprinse în ipostaze dintre cele mai felurite, acest
univers se va putea constitui într-o zestre spirituală importantă, cu condiţia ca opera literară în ansamblul ei să răspundă
sarcinilor multiple pe care le ridică educaţia estetică, intelectuală, morală, patriotică. Prin valorificarea creatoare a
mesajului artistic, etic şi estetic al fiecărei creaţii în parte se stimulează interesul, pasiunea copilului pentru literatură,
setea de cunoaştere, se formează totodată premisele concepţiei despre lume şi viaţă.
Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderea copiilor cu normele de comportare civilizată, cultivarea
sentimentelor morale sunt sarcini la realizarea cărora opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră.
Funcţia formativă a literaturii pentru copii nu trebuie confundată cu unele intenţii moralizatoare aride, stereotipe,
fără acoperire artistică. Dar a nega existenţa unei strategii, a unei legi interioare specifice, de care trebuie să ţinem seama
toţi cei care ne adresăm copiilor, ar fi o eroare cu consecinţe grave.
“Nu voi înţelege de pildă de ce să refuzi acestei literaturi dreptul de a fi moralizatoare, să o stigmatizezi pentru
infantilismul ei necesar, să o ostracizezi fără nici o nuanţă, pentru trezismul ei intrinsec, obligat? Nu cred în ruptul
capului că puiul de om ar fi mai bine servit de o literatură narcisistă, scăpărând la nesfârşit în gratuitatea sa, ca
pietricelele mişcate ale unui caleidoscop… Ceea ce cu siguranţă nu ţine de literatura pentru copii este trezismul plicticos,
uscăciunea de suflet, frigiditatea (s. n.), mimarea zaharistă, apa-n-piuă a versificaţiei, graforeea simplistă, cabotinajul…”
(Mircea Sântimbreanu, “Literatura pentru copii, o problemă majoră”)
Dacă şcoala are ca obiectiv major formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului, capabil să înţeleagă şi să
aprecieze frumosul din mediul înconjurător, atunci aceasta se leagă în primul rând de cultivarea pasiunii pentru lectură.
Cunoaşterea treptelor de dezvoltare a psihologiei vârstei de către cadrul didactic, respectarea principiului
accesibilităţii în vederea îndrumării permanente a lecturii copilului constituie o sarcină importantă. Literatura pentru
copii se adresează celor mai diferite vârste. Distanţa este foarte mare de la cartea cu poze însoţită de versuri sau proză,
din clasele mici, când caracterul concret-intuitiv al gândirii impune ilustraţia ca auxiliar preţios în înţelegerea
semnificaţiei operei, la cărţile în care primatul îl deţine textul literar, din clasele a III-a şi a IV-a, când gândirea trece spre
o mai accentuată fază de abstractizare şi generalizare.
Iată de ce este nevoie de cărţi diferite care să se adreseze nivelului de înţelegere al copilului, în funcţie de
particularităţile de vârstă şi preferinţele individuale.
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Literatura pentru copii trebuie să investigheze universul propriu de cunoaştere al copilului, năzuinţele,
aspiraţiile lui cele mai înalte, printr-o ingenioasă transfigurare artistică.
“Copilul, scria George Călinescu, se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi
satisface această pornire îl încântă.”

SCOPUL PARTENERIATULUI:
Educarea elevilor în sensul receptării valorilor culturale, stimularea interesului pentru lectură, formarea
competentelor de lectura in vederea asigurarii succesului scolar.
GRUP ŢINTĂ: elevii din ciclul primar și gimnazial

RESURSE:
➢

Umane:

❖ PERSONALUL BIBLIOTECII – asigură necesarul de carte şi amenajează spaţiul bibliotecii corespunzător
desfăşurării diverselor activităţi.

❖ CADRELE DIDACTICE – organizează şi desfăşoară activităţi diverse;
❖ ELEVII – optează pentru anumite activităţi şi participă activ la acestea, dar şi la altele prevăzute în program;
❖ PĂRINŢII ELEVILOR – participă la unele activităţi, in calitate de insotitori sau persoane resursa şi
monitorizează timpul liber al elevului, în sensul realizării educaţiei pentru receptarea valorilor culturale;

➢

Materiale: baza materială existentă (minibibliotecile amenajate în clase, biblioteca scolii) şi
baza materială necesara (volume cu noile apariţii literare, xerox, costumaţii pentru
scenete).

OBIECTIVE SPECIFICE:
Pentru elevi:
Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;
Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea şi păstrarea cărţilor;
Formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură;
Lărgirea ariei de informaţie a elevilor;
Creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general;
Cultivarea sentimentelor, convingerilor, comportamentelor morale;
Cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice;
Definirea şi aprecierea valorilor morale;
Formarea discernământului etic;
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Dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice;
Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare;
Consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă;
Stimularea capacităţii creatoare;
Formarea idealurilor etice şi estetice;
Dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare;
Lărgirea orizontului imaginativ, al capacităţii de imaginare a unor universuri posibile, ca o anticipare a lumii
viitorului;
Familiarizarea elevilor cu diferite tipuri de scriere;
Împărtăşirea experienţelor personale;
Pentru părinţi:
➢

Conştientizarea rolului pe care îl au în dezvoltarea şi educarea propriilor copii;

➢

Implicarea în activitatea şcolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur pentru copil.
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PROGRAMUL ACTIVITATILOR PERIODICE DIN CADRUL
BIBLIOTECII

Nr.crt

DENUMIREA ACTIVITATII

MODALITATI DE DESFASURARE

TERMEN

RESPONSABIL

1

In lumea cartilor

Prezentarea bibliotecii: importanta,

NOIEMBRIE

Crăciunică Daniela

DECEMBRIE

Rădoi Aniela

organizarea cartilor, modalitatea de
imprumutare a cartilor, sala de lectura
2

Va colindam!

Urări tradiționale locale de Crăciun

Neagu Sabina
3

Mihai Eminescu-cel mai mare poet roman

Medalion literar

IANUARIE

Popescu Cornelia

MARTIE

Pălcău Lavinia

Concurs de recitari
Expozitie de lucrari de arte vizuale
inspirate de poezia lui Eminescu.
4

Ziua scriitorului (3 martie)

Expozitie de carte; lucrari reprezentative

Ziua poeziei (21 martie)

ale scriitorilor caracaleni

Scriitori caracaleni
5

Lumea cartilor – lumea mea

Desene tematice

APRILIE

Toate cadrele didactice

6

Ion Creanga- prietenul copiilor

Medalion literar – activitate la biblioteca

MAI

Toate cadrele didactice

IUNIE

Craciunica Daniela

IUNIE

Toate cadrele didactice

municipală
7

In lumea copiilor…

Concurs de creatie literara
Carnavalul copiilor – parada personajelor
din povesti

8

Cine suntem noi?

Concurs de carti/reviste realizate de
grupuri de copii (pe sectiuni)
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EVALUARE:
Privitoare la şcolari
Se vor urmări activităţile din cadrul programului în care copiii s-au implicat efectiv.

5) frecvenţa cu care ei au consultat materialele scrise în vederea culegerii de informaţii; calitatea exprimării
orale şi a exprimării în scris a copiilor;

6) frecvenţa noilor deprinderi achiziţionate de către copii;
7) capacitatea acestora de a le aplica în contexte variate.
METODE DE EVALUARE:









observarea sistematică a comportamentului elevilor cu ajutorul fişelor, listelor de
control/verificare, scarilor de evaluare,
proiectul,
portofoliul,
analiza produselor activităţii,
chestionarul,
interviul,
concursul.

Privitoare la părinţi:
Se va urmări:

VI. receptivitatea părinţilor la solicitărilor copilului şi ale unităţii de învăţământ; activităţile din cadrul
programului la care părinţii au participat;

VII.

frecvenţa cu care părinţii au contactat instituţia în vederea menţinerii interesului pentru lectură al

copilului şi în familie.
METODE DE EVALUARE: observarea sistematică, interviul, chestionarul.

MONITORIZARE:
Completarea lunara a unor fise de monitorizare/evaluare in care se urmareste desfasurarea activitatilor
programate la biblioteca, participanti, produse ale activitatilor.
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:






Desfăşurarea unui simpozion interjudetean in vederea realizarii unui schimb de experienta a cadrelor
didactice cu privire la modalitatile de formare si dezvoltare a competentelor de lectura la elevii mici si mari.
Derularea, in cadrul simpozionului, a unei sectiuni in care elevii sa-si prezinte produse ale activitatilor de
lectura care constituie exemple de buna practica.
Realizarea de expozitii cu lucrari ale copiilor rezultate din activitatile la biblioteca
Prezentarea unor serbari cu recitari, scenete/dramatizari
Organizarea de concursuri de creatie literara.
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LESSON PLAN
Ursuț Georgiana Adriana
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară “Terezianum”, Sibiu
DATE: November 19th, 2020
CLASS : 9th grade C
NO. OF STUDENTS: 30
TIME: 50 minutes
COURSEBOOK: Pathway to English English my love, Ed. Didactică și Pedagogică
UNIT: 3. MUSIC
LESSON: Music is my life
TYPE OF LESSON: Lesson of fixation of knowledge and of developing skills
MATERIALS/RESOURCES: Youtube video, British Council video, Google Meet, worksheets, questionnaire
COMPETENCES: 1.3. Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice)
3.1. Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje
de răspuns
AIM OF THE LESSON: To teach and give practice on talking about music
OBJECTIVES:
By the end of the lesson, the students will be able to:
•

O1: agree/disagree with a statement about music

•

O2: use adjectives when talking about music preferences

•

O3: recognize music genres

887

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Stages

Timing

Interaction

Objectives

Activities

Obs.

Teacher
1.Warm up

2

T-Ss

Students

The teacher greets Ss, checks the attendance.

Greet.

Shares some quotes on the screen and asks students to

Read the quotes and say

read them aloud.

what the theme of the

Helps them with the vocabulary.

quotes is.

Asks them what the theme, topic of the quotes is.

Answer if they agree/

Asks them if they agree/ disagree with them and why

disagree with them and why

and say which one is their favorite quote and why.

and say which one is their

Ss-T
2.Lead-in

5’

T-ss

O1

ss-T

favorite quote and why.
3. Presentation

8’

T-ss

O1, O2

ss-T

4. Practice

3’

T-Ss
Ss-T

O3

T announces the name and the objectives of the lesson.
T asks the Ss to write in the chatbox what do they

Ss write in the chatbox a

compare music to, to associate it with a word.

word associated to music.

T gives them the link to a short video about how Bilie

Ss access the link and watch

Eilish sees the music.

the video.

T asks them what does Billie Eilish compare music to?

Ss answer the question.

T plays short music excerpts in order for Ss to recognize

Ss listen and write in their

the music genres.

notebooks the genres they
recognize. They answer

T

tells the Ss that they will watch a short video about a

orally.

night out between two friends and asks them to pay

Ss watch and pay attention.

attention. T asks them what adjectives they remember

They answer and say what
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17’

5. Production

8’

T-Ss

Ss-T

O2

O3

being said.

adjectives they have heard.

T shares a worksheet on the screen based on the video

Ss watch again and solve

and asks Ss to watch the video again and solve the

individually the worksheet.

worksheet.

They read the answers.

T shares a music questionnaire on the screen.

Ss answer the questions in
writing.

6. Consolidation

5’

ss-T

O2

Asks Ss to compose a cinquain about music.

/feedback
7. Homework

Ss write the cinquain and
read it.

2’

T-ss

O2

Assigns students’ homework – to write half a page about
their favourite music genre using adjectives.

Billie Eilish
https://www.youtube.com/watch?v=vh7atBpStbU
Music genres
https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88
Night out
https://learnenglish.britishcouncil.org/node/8755
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PROIECT EDUCAŢIONAL - PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR

Profesor,Croitoru Ileana Alina
Liceul Tehnologic,Brătianu,Drăgăşani,jud.Vîlcea
Tema : Modalităţi de prevenire abandonului şcolar
Titlul proiectului : Nu absenta. Urmează exemplul colegilor tăi !
Perioada: An școlar 2019-2020
Tip de organizaţie :Liceul Tehnologic Brătianu, Drăgășani, jud Valcea
Număr de membri : 15 - 10 elevi clasa a IX a cu predilecţie spre absenteism
-

Diriginte, prof. Croitoru Ileana Alina

-

Consilier educativ, prof Butusina Maria

-

Un reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea minorilor

-

Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor

ARGUMENT:
Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale . Instituţiile , organizaţiile sociale ,
comunităţile umane , dar şi fiecare om , în numeroase contexte de viaţă , individuale şi colective , evocă puterea sau
slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi care duc la satisfacţii sau insatisfacţii , la succes sau insucces .
În ultimii ani , şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce la abandonul şcolar ,
implicit la eşecul şcolar .
Elevii , din ciclul liceal, care acumulează un număr mare de absenţe nemotivate locuiesc la distanţe mari faţă de
şcoală , sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin din familii cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale reduse
, unele dezorganizate .
Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare , a promovării care atrag după ele
repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi .
SCOPUL :
Diminuarea numărului de elevi care abandonează şcoala şi creşterea motivaţiei învăţării pentru a asigura tuturor
elevilor şanse egale la educaţia de bază .
OBIECTIVE :
1.

Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului , atât în rândul elevilor problemă , cât şi a
părinţilor acestora .

2.

Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce provin din familii dezorganizate
şi cu posibilităţi materiale reduse .

REZULTATE AŞTEPTATE :
1.

Număr mai mic de elevi care abandonează şcoala .

2.

Număr mic de elevi cu rezultate slabe şi mediocre la învăţătură .

3.

Grupul de iniţiativă în continuarea programului .
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4.

Familii ce se implică în educaţia propriilor copii .

5.

Clasa amenajată

6.

Afişe , desene , albume

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR
Modalităţi

Activitate

de

realizare

Resurse
umane

materiale

Timp

Finalitate

septembrie

Lista

Financiare

1. Cine şi de ce

Identificarea

absentează ?

elevilor

cu

absenţe multe

Echipa

Documente

proiectului

şcolare

Diriginte

Caietul

Anchete

dirigintelui

sociale

Analiza situaţiei
2. Şcoala părinţilor

Întâlniri

Echipa

Sală de clasă,

săptămânale cu

proiectului

mat.inf.,

părinţii , discuţii

Reprezentanţi –

anchete

,

Comunitatea

sociale

vizite

,

seminarii,

locală

dezbateri,

Comisia pentru

ROFUIP şi ROI

ocrotirea

elevilor

problemă

-

Anul şcolar

Consilierea
părinţilor

-

minorilor
3. De ce , când , cum

Întâlniri

Echipa

Sală de clasă,

învăţ ?

săptămânale ale

proiectului

mat.inf.,

publicate

grupului

cu

Diriginte

pliante

revista şcolii

dirigintele clasei

Consilier

/la

şi

educativ

scolii

consilierul

educativ pentru

-

Noiembrie

Compuneri
în

avizierul

Elevii

dezbaterea
temelor
4.

Calculatorul

–

prietenul meu

Ore de iniţiere în

Elevii

Laboratorul

folosirea

Dirigintele

de

calculatorului

Prof.

Ianuarie

calculator

informatică

-

Echipa

Sală de clasă,

-

proiectului

mat.inf.,

Reprezentanţi –

anchete

de

Iniţiere

informatică
5. Munca Comoara

Seminar

cea mai de preţ a

părinţii şi elevii

omului -

–
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Comunitatea

sociale , afişe

locală
Comisia pentru
ocrotirea
minorilor
Elevi
6. Ce voi deveni ?

Chestionar,

Echipa

Sală de clasă,

vizite -instituţii ,

proiectului

mat.inf.,

meseriile

interviuri, lecţie

Reprezentanţi –

anchete

dorite

demonstrativă

Comunitatea

sociale , afişe,

dirigenţie

locală

TV

Comisia pentru

DVD-uri

-

Martie

Afişe

cu

,

ocrotirea
minorilor
Elevi
7. Sunt un exemplu

Compuneri

pentru alţii !

Echipa

Hârtie , pixuri

proiectului

,

Elevii

din

-

Mai

aparatura

Codul
comportament

dotarea

ului civilizat

şcolii
8. Un Elev model

Concurs
desene,

de
desene

pe asfalt, postere

Echipa

Cretă

sponsorizări

proiectului

colorată,

Iunie

Desene

pe

asfalt, premii

Elevii

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Echipa de proiect , va monitoriza derularea fiecărei activităţi în parte .Evaluarea, prin rapoartele periodice şi finale
, va acorda o atenţie deosebită măsurării gradului de realizare a finalităţilor şi a atingerii obiectivelor propuse , a impactului
asupra elevilor care iniţial absentau şi dacă aceştia au o frecvenţă mai bună .
DISEMINAREA REZULTATELOR

-

Chestionare

-

Seminarii

-

Discuţii

-

Întâlniri de lucru

- Fluturasi
- Afise
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PROIECT EDUCAȚIONAL
DE DRAGOBETE, IUBEȘTE ROMÂNEȘTE!
ȘTEF ALINA-ANGELICA
ȘCOALA : COLEGIUL TEHNIC,,APULUM'',ALBA IULIA

Motto:„Timpul este prea lent pentru cei ce așteaptă,prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se
plâng,prea scurt pentru cei care sărbătoresc.Dar, pentru cei care iubesc, timpul este o eternitate.''
(Henry van Dyke).
Coordonator proiect: prof. ȘTEF ALINA
Argument: Proiectul își propune mobilizarea elevilor în vederea cunoașterii adevăratelor valori ale culturii și literaturii
române,sensibilizarea și îmbogățirea lor sufletească.De asemenea,se dorește dezvoltarea și educarea gustului pentru lectură
,a gândirii critice,exersarea abilităților de investigare și analiză.

Scopul proiectului:
•

Cultivarea interesului elevilor pentru valorile culturii și tradițiilor naționale;

•

Dezvoltarea interesului pentru limba română;

•

Cunoașterea vieții și activității literare a lui MIHAI EMINESCU și a VERONICĂI MICLE;

•

Stimularea și afirmarea potențialului literar, artistic și creativ al elevilor;

Obiectivele proiectului:
•

Descoperirea aspectelor importante ale vieții și operei lui MIHAI EMINESCU și VERONICA MICLE;

•

Prezentarea specificului sărbătorii de DRAGOBETE;

•

Semnificația zilei de 24 februarie,la români;

•

Expoziție de desene și colaje cu tematica specifică sărbătorii;

•

Promovarea colaborării dintre membri echipelor care participă la proiect;

•

Lectura unor scrisori de dragoste din „Corespondența inedită: Mihai Eminescu -Veronica Micle’’ ;

•

Recital de poezie cu tematică specifică sărbătorii.
GRUP ȚINTĂ: Elevii clasei a IX-a B
Durata proiectului: 15-24 februaruie 2020
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Calendarul activităților:

1. „ De Dragobete , iubește româneste!”-lansarea proiectului , selectarea informațiilor, stabilirea activităților (15.02.2020);
2. Dragobetele — sărbătoare tradițional românească (16-18.02.2020);
3.

24 februarie la români : mesaje de dragoste ,prezentarea semnificației zilei de 24 februarie în tradiția românească

(19-20.02.2020);

4. Prezentarea celor mai frumoase scrisori de dragoste: Mihai Eminescu- Veronica Micle;
5. Expoziția cu lucrări de inspirație eminesciană,realizate de elevi (24.02.2020).
Beneficiari: -direcți : elevii clasei a IX-a
-indirecți : comunitatea locală

Rezultate scontate:
•

Cultivarea disponibilității elevilor pentru activități extracurriculare;

•

Stimularea potențialului artistic-creativ și lingvistic al elevilor;

•

Realizarea unei expoziții;

•

Dezvoltarea relațiilor de colaborare.
Evaluarea proiectului:

•

Expoziție cu lucrările plastice ale elevilor,lucrări care au ca suport poeziile lui Mihai Eminescu;

•

Realizarea unor prezentări POWER POINT .
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PROIECT DIDACTIC
PROFESOR : Munteanu George Dragoș
DATA :
CLASA: a VIII-a
DISCIPLINA: Matematică- Geometrie
UNITATEA DE INVATARE: Corpuri rotunde ;
SUBIECTUL LECTIEI :Corpuri de rotație -aplicatii;
TIPUL LECTIEI : lecție de recapitulare, consolidare și sistematizare a cunoștințelor ;
COMPETENTE GENERALE :
1.

Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse in enunturi matematice ;

2.

Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situatii concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora ;

3.

Analiza si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situatii problema ;

COMPETENTE SPECIFICE:
Competențe specifice:
C.S.1 Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii geometrice spaţiale date;
C.S.2 Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor geometrice studiate;
C.S.3 Clasificarea corpurilor geometrice după anumite criterii date sau alese;
C.S.4 Transpunerea unor situaţii-problemăîn limbaj geometric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.

Competențe derivate:
➢

COGNITIVE:
-

C1.Enunțarea formulelor de calcul al ariei bazei (triunghi, pătrat), ariei laterale, ariei totale și a volumului corpurilor studiate;

-

C2. Utilizarea corectă a formulele de calcul al ariei bazei , ariei laterale, ariei totale și a volumului corpurilor studiate;

-

C3. Construcția corectă și recunoașterea elementelor corpurilor studiate;

-

C4. Utilizarea relaților metrice pentru calculul unor distanțe în corpurile studiate;
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➢

AFECTIVE:

-

Concentrarea atenției asupra actului predării-învățării-evaluării;

-

Participarea cu interes la lecție;

-

Manifestarea curiozității și a creativității în sarcinile propuse.

➢

PSIHOMOTORII:

-

Să execute desene (în plan) pentru configurațiile geometrice spațiale ;

-

Să caute, să găsească și să aplice cel mai bun raționament în demonstrarea problemelor.

-

Așezarea corectă în pagină;

-

Scrierea lizibilă în caiet și la tablă;

-

Scrierea corectă a informațiilor primite în caiet.
STRATEGII DIDACTICE:

a)

Metode si procedee: conversatia, explicatia, exercitiul,metoda ”cubul” modificată, metoda ”turul galeriei”, munca pe grupe, în echipă ,problematizarea, jocul
didactic ;

b)

Mijloace de realizare : fișa de lucru ,culegere,manual, laptop, videoproiector, test Kahoot;

c)

Forme de organizare : Frontală,pe grupe.
DURATA : 50 min

DESFASURAREA ACTIVITATII
ETAPELE

COMP

LECŢIEI

ETEN

CONŢINUT ŞI SARCINI DE ÎNVAŢARE
ACTIVITATEA PROFESORULUI

ACTIVITATEA ELEVULUI

STRATEGII DIDACTICE
METODE

TE

I.Moment
organizatoric
2 min

Se pun absenţele, elevii îşi pregatesc

Se pregatesc cu cele necesare pentru

materialele;

lecţie. Se asigura ordinea şi disciplina.

Se

asigura

de

existenţa

materialelor

Se corecteaza tema.

necesare;
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Sunt efectuate la tabla exerciţiile şi
problemele din tema la care elevii au
întâmpinat dificultaţi.
Elevii sunt atenţi şi reţin explicaţiile oferite
în vederea soluţionarii exerciţiilor şi
problemelor.

II.Reactualizarea

CC3

Se reamintesc formulele de calcul pt arii si

Elevii intră pe platforma Kahoot pe care

Conversaţia euristica.

Videoproiectorul

cunoştinţelor

CA1

volum.

introduc codul oferit de profesor pe

Jocul didactic

Aplicația Kahoot

anterioare

CA2

proiecția videoproiectorului si participă

10 min

la un concurs intercolegial de verificare a
cunoștințelor teoretice despre corpurile
de rotație studiate: cilindru, con, trunchi
de con și sfera.

III.Captarea atentiei
1 min

CA1

Se prezintă o povestioară cu tâlc

Elevii sunt organizati in 4 grupe, fiecărei

referitoare la lucrul in echipă, accentuând

grupe îi va fi asociată un corp geometric

necesitatea seriozităţii şi a responsabilităţii

studiat: cilindrul, conul, trunchiul de con

atunci când se abordează sarcini de lucru

și sfera

în echipă.
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IV.Anuntarea temei

CA1

şi a competentelor

Se anunta faptul ca este o lectie de
consolidare si se precizeaza obiectivele
urmărite.

2 min

Elevii sunt atenti si constientizeaza
obiectivele.
Conversaţia

Fișe de lucru

In fiecare grupă se împart sarcinile;

Explicaţia Exerciţiul

Foi flip-chart

fiecare elev din fiecare grupa va invarti

Expunerea

Markere

Se realizeaza supravegherea activitatii

cubul.In functie de ce nimeresc ,primesc

Munca pe grupe

Caietul de clasă

CA1-

elevilor, ajutându-i când întâmpină

cate o fisa de lucru.

CA3

dificultăţi.Profesorul anunţă elevii că

Se rezolva aplicaţiile din fişa, fiecare

notarea se va realiza pe durata intregii

elev din grupa indeplineşte câte o

activităţi, şi echipa cu cel mai mare punctaj

sarcina.

va ieşi invingatoare.

După ce au rezolvat aplicaţiile din fişă,

CC1,2

Pentru a se asigura ca notiunile au fost

V.Consolidarea și

CC3,4

inţelese, se realizeaza o activitate pe grupe.

sistematizarea

CP1-

cunoștințelor

CP2

30 min

Metoda Cubului
Fişe de lucru

fiecare grupă numeşte un reprezentant ce
prezintă la tablă rezultatele obţinute; (fisa
nr. 1)

Elevii evaluează munca celorlalte grupe
oferindu-le o notă.
VI.Concluzii
5 min

Profesorul evaluează elevii care au răspuns

Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute de

la lecţie şi au participat cât mai activ. Se

către profesor.

fac aprecieri asupra modului in care s-a
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desfăşurat activitatea si se notează
membrii echipei câştigătoare.
Se anunţă tema pentru ora viitoare:
varianta 6/ pag 146 din culegere

Noteaza tema.
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CILINDRUL circular drept
1.Descrie
-

Reprezintă figura plană a cilindrului ABB’A’ . Identifică raza, generatoarea și înălțimea.

-

Descrie ce corp de obține prin rotirea unui dreptunghi cu lățimea de 2 cm și lungimea de 2m în jurul unei drepte fixe, paralele
cu lungimea dreptunghiului si situată la o distanță de 2 cm față de lungimea dreptunghiului.

2.Compară
- prin ce se aseamănă sau se deosebește un cilindru circular drept de o prismă dreapta?
- se dă o prismă patrulateră regulată cu latura bazei de 2cm si înălțimea de 9 cm . Să se afle volumul prismei si apoi a
cilindrului circular drept în care planele bazelor coincid cu planele bazelor prismei, și baza prismei este inscrisă în cercul
bazei cilindrului. Comparați volumele celor două corpuri, considerând π=3,14. Dacă baza prismei ar fi hexagon ar avea
volumul mai apropiat de al cilindrului? De ce?
3. Analizează
- Desenaţi un cilindru circular drept şi puneţi în evidenţă o secţiune axială şi o secțiune paralelă cu baza.
Pentru fiecare secţiune specificaţi forma secţiunii şi corpurile care se formează prin secţionare o formulă utilă pentru calculul
ariei secţiunii formate.
4.Argumentează
- Argumentează prin demonstrație valoarea de adevăr a următoarelor propoziții :
1.Dacă înălțimea cilindrului este jumătate din raza bazei, atunci aria laterală este egală cu aria bazei.
2.Dacă aria laterală a cilindrului este jumătate din aria totală, atunci raza bazei= înălțimea cilindrului.
3. Dacă raza cilindrului se dublează, atunci și aria laterală se dublează.
5. Asociază
- scrie formulele pentru aria laterală, aria bazei, aria totală, aria secțiunii axiale și volum pentru cilindrul circular drept.
-enumeră 3 obiecte care au formă de cilindru circular drept.
6. Aplică
O cutie are forma unui cilindru circular drept cu R=28mm si G=57 mm. O furnică pornește dintr-un punct A de pe cercul
bazei și merge pe suprafața laterală făcând un ocol cilindrului și ajkunge pe cercul bazei superioare în punctul A’ situat pe
aceeași generatoare ca punctul A. Dacă furnica a mers pe cel mai scurt drum posibil, calculați lungimea acestui drum posibil,
folosind aproximarea π=22/7.

CONUL circular drept
1.Descrie
-Reprezintă figura plană a conului VAB . Identifică raza, generatoarea și înălțimea.
- Descrie ce corp de obține prin rotirea unui triunghi dreptunghic cu catetele de 3cm și 4
cm în jurul ipotenuzei.
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2. Compară
- prin ce se aseamănă sau se deosebește un con circular drept de o piramidă regulată?
- se dă o piramidă patrulateră regulată cu latura bazei de 2cm si înălțimea de 9 cm . Să se afle volumul piramidei si apoi a
conului circular drept în care planul bazei coincide cu planul bazei piramidei, și care au acelasi vârt, iar baza piramidei este
înscrisă în cercul bazei conului. Comparați volumele celor două corpuri, considerând π=3,14. Dacă baza piramidei ar fi
hexagon ar avea volumul mai apropiat de al conului? De ce?
3. Analizează
- Desenaţi un con circular drept şi puneţi în evidenţă o secţiune axială şi o secțiune paralelă cu baza.
Pentru fiecare secţiune specificaţi forma secţiunii şi corpurile care se formează prin secţionare o formulă utilă pentru calculul
ariei secţiunii formate.
4.Argumentează
- Argumentează prin demonstrație valoarea de adevăr a următoarelor propoziții :
1. dacă un con este secționat la jumătatea distanței între vârf și bază cu un plan paralel cu baza, atunci r=1/2R .
2.Dacă raza conului se triplează atunci volumul conului se triplează.
3. Dacă sectionăm un con cu un plan paralel cu baza pe la mijlocul înălțimii atunci volumele celor două corpuri obținute sunt
egale.
5. Asociază
- scrie formulele pentru aria laterală, aria bazei, aria totală, aria secțiunii axiale și volum pentru conul circular drept.
-enumeră 3 obiecte care au formă de con circular drept.
6. Aplică
Într-un con circular drept cu R=2 c si G=8 cm calculați lungimea celui mai scurt drum de la A la B, unde A si B sunt puncte
diametral opuse în baza conului. Drumul este inclus în suprafața laterală a conului.

TRUNCHIUL DE CON circular drept
1.Descrie
-Reprezintă figura plană a trunchiului de conului AB B’A’ . Identifică razele, generatoarea și înălțimea.
- Descrie ce corp de obține prin rotirea unui trapez dreptunghic în jurul bazei mici.
2. Compară
- prin ce se aseamănă sau se deosebește un trunchi de con circular drept de un trunchi piramidă regulată?
- se dă un trunchi piramidă patrulateră regulată cu latura bazei mici de 2cm, latura bazei mari de 4cm si înălțimea de 9 cm .
Să se afle volumul trunchiului de piramidă si apoi a trunchiului de conului circular drept în care planele bazelor coincid cu
planele bazelor trunchiului de piramidă, iar bazele piramidei sunt înscrise în cercurile bazelor trunchiului de con. Comparați
volumele celor două corpuri, considerând π=3,14. Dacă baza trunchiului de piramidă ar fi hexagon ar avea volumul mai
apropiat de al conului? De ce?
3. Analizează
- Desenaţi un trunchi de con circular drept şi puneţi în evidenţă o secţiune axială şi o secțiune paralelă cu bazele.
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Pentru fiecare secţiune specificaţi forma secţiunii şi corpurile care se formează prin secţionare o formulă utilă pentru calculul
ariei secţiunii formate.
4.Argumentează
- Argumentează prin demonstrație valoarea de adevăr a următoarelor propoziții :
1. dacă un trunchi de con este secționat la jumătatea distanței între vârf și bază cu un plan paralel cu baza, atunci cele doua
corpuri obținute vor avea aceeași arie laterală .
2.Dacă înălțimea trunchiului de con se triplează atunci volumul trunchiului de con se triplează.
3. Dacă sectionăm un trunchi con cu un o secțiune axială atunci volumele celor două corpuri obținute sunt egale.
5. Asociază
- scrie formulele pentru aria laterală, aria totală, aria secțiunii axiale și volum pentru trunchiul de con circular drept.
-enumeră 3 obiecte care au formă de trunchi con circular drept.
6. Aplică
În figura alăturată este reprezentată o coroană circulară în care

A

VB =8cm, VB’=4 cm, iar unghiul AVB este drept. Se înfășoară

A’

coroana până se formează un trunchi de con circular drept.
Calculați volumul trunchiului

V

SFERA

B’

B

1.Descrie
-Reprezintă figura plană a unei sfere de centru O . Identifică raza, diametrul și cercul mare al sferei.
- Descrie cum poți afla volumul unei coji de portocală dacă cunoști distanța de la centrul portocalei până la exteriorul
ei si mai cunoști și grosimea portocalei.
2. Compară
- prin ce se aseamănă sau se deosebește un o sferă de un cub?
- se dă un cub cu latura de 10cm . Să se afle volumul cubului si apoi a sferei din interiorul cubului care atinge fiecare față a
cubului în câte un punct. Comparați volumele celor două corpuri, considerând π=3,14.
3. Analizează
- Desenaţi un o sferă şi puneţi în evidenţă o secţiune calota sferică si o zonă sferică și scrieți formulele pentru aria
calotei/zonei sferice.
4.Argumentează
- Argumentează prin demonstrație valoarea de adevăr a următoarelor propoziții :
1. dacă raza unei sfere se înjumătățește, atunci aria sferei este un sfert din aria sferiei inițiale
2. dacă raza unei sfere se înjumătățește, atunci volumul sferei este jumătate din volumul sferiei inițiale.
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3. dacă razele a trei sfere sunt egale cu x,2x,3x, atunci volumul sferei mai mari este egal cu suma volumelor celorlalte sfere
mai mici.
5. Asociază
- scrie formulele pentru aria și volumul sferei, aria zonei/ calotei sferice
-enumeră 3 obiecte care au formă de trunchi sferă.
6. Aplică
Intr-o sferă cu raza de 6cm se înscrie un con cu înălţimea de 9cm. Aflaați raportul volumelor celor doua corpuri.
Lucrul în echipă
Patru persoane, pe care le vom numi Toată Lumea, Cineva, Oricine şi Nimeni lucrează împreună. Ceva
important trebuia făcut şi a fost repartizat lui Toată Lumea. Toată Lumea a fost sigur că Cineva o va face. Oricine o putea
face, dar Nimeni n-a făcut-o. Din acestă cauză, Cineva s-a supărat, pentru că era treaba lui Toată Lumea. Toată Lumea a
crezut că Oricine putea să o facă, dar Nimeni n-a realizat că Toată Lumea n-o va face. In final, Toată Lumea a dat vina pe
Cineva când Nimeni n-a făcut ceea ce Oricine putea face.
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PROIECT DIDACTIC
Profesor Bîrchi Milena-Cristina
Secțiunea: în limba română
Unitatea de învățământ:
Clasa: I
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
SUBIECTUL LECȚIEI: Scrierea funcțională - Invitația
TIPUL LECȚIEI: predare-învățare
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE:

- Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, Dezvoltare personală

SCOPUL LECȚIEI: însușirea cunoștințelor referitoare la redactarea unei invitații
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - să identifice cuvântul din careu;
O2 - să redacteze o invitație;
O3 - să identifice elementele componente ale invitației;
O4 - să citească textul

corect,

în ritm propriu, respectând intonația impusă de semnele de punctuație;

O5 – să decoreze invitațiile redactate;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, exercițiul, explicația, observația, joc didactic, problematizarea, Mâna
Oarbă
RESURSE MATERIALE: caiete de clasă, fișe de lucru, bilețele, coli flipchart
FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, interevaluarea, aprecieri globale și individuale
RESURSE TEMPORALE: 45 minute
BIBLIOGRAFIE:
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013, MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ - Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a,
Bucureşti, 2013, aprobată prin ordin al ministrului, Nr. 3418/19.03.2013
Ioan Şedrean, „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti, editura Didactică şi Pedagogică, 1995;
Ilinca Anton, „Metodica limbii române în învăţământul primar”, Bacău, Editura „Grigore Tabacaru”, 1999;
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Desfășurarea lecției
Nr. crt.

I.

Secvențele lecției

Ob.
Op.
Creez

Moment organizatoric

Strategia didactică

Conținutul instructiv-educativ

un

climat

afectiv

pozitiv,

eficient

pentru

Metode și procedee
didactice

Mijloace de
învățământ

Mod de
organizare

Conversația

Bilețele

Frontal

desfăşurarea

activităţii.Asigur condiţiile necesare desfăşurării lecţiei.

II.

Verificarea cunoștințelor
anterioare și a temei

Verific tema elevilor, sub aspect cantitativ/calitativ.
O1

pentru acasă

Verificarea cunoștințelor anterioare se va realiza prin intermediul unui joc
– Mâna Oarbă, fiecare copil va extrage un bilețel.

Explicația
Mâna oarbă

In funcție de cuvântul aflat pe bilețel, elevii vor executa mișcările

Individual

sugerate (bătăi din palme, din picioare, ridicarea mâinii etc.).

III.Captarea atenției

Se realizează printr-un rebus-joc. Fiecare elev trebuie să găsească
cuvântul din careu. Se observă că acest cuvânt

Conversaţia

Fișă de lucru

este INVITAȚIE.
Joc didactic

IV. Anunțarea temei și a
obiectivelor

Individual

O2

Se anunţă subiectul lecţiei şi se prezintă obiectivele propuse pe înţelesul

O3

elevilor, le spun că vom realiza împreună o

O4

vom colora cuvintele cheie din interiorul acesteia.

Frontal

Conversația

invitație, o vom citi, apoi

Frontal
Explicația

Voi scrie titlul la tablă, elevii notându-l în caiete.

V.

Dirijarea învățării

Le voi adresa copiilor câteva întrebări:
O2

Conversația

Caiete

Frontal

Când avem nevoie de invitații?
Ați fost invitați la o petrecere?
Ce credeți ca trebuie să scriem într-o invitație?
Astăzi vom redacta împreună o invitație, prin care ne rugăm părinții să

O3

asiste la sceneta Prichindeii jucăuși.

Tabla
Explicația

Eu voi scrie invitația la tablă, iar copiii o vor nota în caiete.
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Voi atenționa elevii să așeze corect în pagină și să scrie corect cuvintele
folosite.
Dragi părinți,
Vă invităm la sceneta Prichindeii jucăuși, vineri 27.04.2018, ora 10:00
O4

în clasa noastră.
Elevii clasei

Exercițiul

După redactare, fiecare copil va citi invitația.

VI. Asigurarea retenției și a
transferului

Elevii își vor decora invitația, în timp ce vor intona cântecul Dacă vesel
O5

Conversația

Individual

se trăiește.
Aceștia își vor exprima părerea referitoare la ora desfășurată.

VII.Evaluarea activității

Cântec

Fac aprecieri globale asupra modului de lucru, precum şi la
comportomentul acestora pe parcursul orei.
Se anunţă tema şi se explică modul de lucru.
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PROIECT DE LECȚIE
PROFESOR ÎNV.PRIMAR:Vaduva Natalia
ŞCOALA:GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU

DATA :24 ianuarie 2021
CLASA: Pregătitoare
UNITATEA TEMATICĂ: numere și cifre
ARIA CURRICULARĂ:Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA:Matematică și explorarea mediului
SUBIECTUL LECŢIEI: numărul și cifra 7
TIPUL ACTIVITĂŢII: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor;
COMPETENŢE GENERALE:

1.Identificarea unor fenomene/ relații/regularitați/ structuri din mediul apropiat;
2.Utilizarea numerelor în calcule elementare;
3. Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică
4. Utilizarea unor etaloane convenționale pentru măsurari și estimări;
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date.
COMPETENŢE SPECIFICE:
Matematică:
1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31,folosind poziționarea pe axa numerelor;
3.1. Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor
regularităţi;
5.1. Sortarea/ clasificarea unor obiecte/materiale etc., pe baza unui criteriu dat.
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OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1-Să numere crescător şi descrescător în concentrul 0-7;
O2. Să realizeze corespondenţa între elementele a două mulţimi, în vederea comparării acestora;
O3. Să compună/descompună numerele date, prezentând mai multe variante şi bazându-se pe material concret/intuitiv;
O4- să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr;
O5 -să stabilească vecinii numerelor învățate;

OBIECTIVE PSIHO-MOTRICE:
➢

să participe cu interes la lecție, realizând sarcinile didactice propuse.

SRATEGII DIDACTICE:
o

METODE ŞI PROCEDEE:conversaţia, explicaţia,problematizarea, exerciţiul, observaţia, jocul didactic-ghicitoare,.

o

RESURSE MATERIALE:jetoane,tablă magnetică, markere, fişa de lucru,planșa cu ghicitori, fișa de lucru,laptop,

o

FORME DE ORGANIZARE: Online –frontal, platforma Google Classroom

o

FORME SI TEHNICI DE EVALUARE:observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, analiza
produselor activităţii;

o

RESURSE TEMPORALE:30 minute (25’ + 5’) ;

o

RESURSE UMANE: 28 elevi;

BIBLIOGRAFIE:
- Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la școlarii din clasele
I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din invatamantul primar.
- Grigore, A., Toma, C., Matematică şi explorarea mediului pentru clas apregătitoare,
Editura Ars Libri, Argeş, 2013 ;
- Lupu Costică – „Metodica predării matematicii”, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999 ;
- Nicoleta Sămărescu –Didactica matematicii pentru învățământul primar, Editura
Tiparg, Pitești, 2019;
- Programa şcolară pentru disciplinele Comunicare în limba română, Arte vizuale şi abilităţi
practice, Matematică şi explorarea mediului, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a,
Bucureşti, 2013.
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DEMERSUL DIDACTIC
ETAPELE
OB.
INSTRUIRII/
OPERA-Ț
DOZAREA
IONA-LE

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI
Activitateapropunătorului

Resurse materiale

Conectarea elevilor și a profesorului pe platforma
Google Classroom.

Materiale necesare
lecției

STRATEGII DIDACTICE
Metode și
Forme de
procedee
organizare
Conversația
Frontal

EVALUARE

1. Moment organizatoric
1’

2. Captarea atenției și
reactualizare cunoștințelor

Exercitiul
Conversația

Captarea atenției se va realiza sub forma unei
ghicitori,elevii fiind solicitați să găsească soluția
acesteia.

Observarea sistematică

Planșă ghicitori
Povestirea

Frontal

10’
Câţi pitici sunt în poveste
Câte zile-n săptămână
După şase poposeşte
Sigur ştiţi ce cifră este.
(şapte)
Prezentare Power
Point

Se prezintă, de asemenea, și ”Povestea cifrei 7” (
Anexa 1)

.
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3.Anunţarea
temei și a obiectivelor

- „Astăzi, în cadrul orei de matematică și explorarea
mediului, vom învăța un număr și o cifră nouă”.
Pentru a afla despre ce număr este vorba, doamna
învățătoare le trimite un link pe chat pentru a rezolva
un puzzle.

5'

Explicaţia
Aplicația
jigsawplanet.com

Conversația

frontal

Observarea sistematică

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3ec62
e87c516
După ce au descoperit despre ce cifră este vorba, se
va executa cifra 7 cu degetul în aer, apoi pe măsuțe.

4. Prezentarea noului
conținut

Se va realiza un joc didactic astfel:
•Scara valorică

2'

frontal

Elevii vor primi fiecare, ajutându-mă de aplicația
WhatsApp, diferite imagini, pe care sunt desenate

jetoane cu numere

numere diferite, urmând să execute anumite
5. Dirijarea învățării
( consolidării
cunoștințelor)

trimise pe aplicația

comenzi:
?

WhatsApp

Numărați în ordinea crescătoare a

Ex.:

numerelor, în funcție de cifra pe care o aveți pe
5'

Observarea sistematică
Conversația
Explicaţia

Aprecierea verbală

Conversația
Joc didactic

jeton!
?Numărați în ordinea descrescătoare a numerelor!
?
O1

Numerele mai mari decât 3, mânuțele

ridicate!

frontal

?Cifra care arată numărul de silabe din cuvântul
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O2

“carte” să se ridice în picioare!
? Voi adresa întrebări pe baza celor învățate legate
de succesor, predecesor, vecinul mai mic, vecinul
mai mare și elevii care au jetonul cu răspunsul corect
vor ridica mânuța.

Analiza răspunsurilor
Aprecierea verbală
Evaluarea orală

jetoane cu numere
trimise pe aplicația

Individual

WhatsApp
Ex.:

- vor primi întrebări asemănătoare toți elevii.

Conversația

Exercițiul
Sarcina 2

O3

Evaluarea comportamentului în
timpul jocului

Elevii vor avea de descompus numărul 7 în mai
multe variante, notând în spațiile libere numerele
corespunzătoare.

Joc didactic

2. Descompune numărul 7:

7

7

7

7

7

7

Capacitatea de scriere a cifrei
corespunzătoare numărului de
elemente ale mulțimilor

Explicaţia
Conversația
Exercițiul

911

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE
11. Completează cu desene sau cifre.

Explicaţia
7

4

Capacitatea de scriere a cifrei
corespunzătoare numărului de
elemente ale mulțimilor;

Conversația
Exercițiul

5

5. Obţinerea performanţei
5'

O1,O2,O3,
O5

3

Wordwall.netnumărul și cifra 7

Elevii vor primi, ajutându-mă de aplicația
WhatsApp,un link, pentru a intra în aplicația
Wordwall.net,unde vor rezolva un test care conține
10 întrebări cu și despre cifrele învățate până în
prezent.

Observarea sistematică

Problematizarea
individual

https://wordwall.net/resource/7338022/num%c4%83
rul-%c8%99i-cifra-7

6. Încheierea
lecţiei

Ce am lucrat astăzi?
Cum m-am simţit azi ? Trimite emoticoane cu faţa
potrivită stării pe care ai avut-o azi la lecţie. ( Anexa
3)

2'
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Ascultă aprecierile făcute.

Conversația
Emoticoane

Apreciereaverbală
frontal
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Se fac aprecieri generale cu privire la modul de
participare al elevilor la lecţie și se evidenţiază elevii
care au fost activi pe tot parcursul lecţiei.
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SECȚIUNEA a -II-a
Resurse educaționale destinate cadrelor didactice
Prof. DINU CRISTINA FABIANA
Unitatea de învățământ : Liceul Tehnologic ”Danubius”
Localitatea Corabia , Judetul Olt
Unitatea de învățământ:Liceul Tehnologic “Danubius” Corabia
Profesor: Dinu Cristina Fabiana
Disciplina de studiu:Economie aplicată
Clasa a XII-a A
Unitatea de învățare: Locul și rolul firmei pe piață
Numar de ore: 24 ore
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Conținuturi

Competențe specifice

Activități de

Resurse

Evaluare

învățare

(Detalieri)
1.Constituirea

1.1 Utilizarea corectă a conceptelor specifice

resurselor financiare

economiei și antreprenoriatului

Ore/Timp
alocat

Simularea

Manualul

Formativă

2.1 Operarea corectă în managementul afacerii, cu

Învățarea prin

Fișe de

Observarea sistematica a activității și

instrumentele însușite anterior

descoperire

lucru

comportamentul elevilor

Jocul de roluri

Planșe

Sumativă

Simularea

Manualul

Formativă

4 ore

2.2 Utilizarea rațională a resurselor

2. Alegerea resurselor

1.1 Utilizarea corectă a conceptelor specifice

materiale-relațiile

economiei și antreprenoriatului

firmelor cu furnizorii

2.1 Operarea corectă în managementul afacerii, cu
instrumentele însușite anterior

Observarea sistematică a activității și
Învățarea prin

914

Fișe de

comportamentul elevilor

6 ore
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2.2 Utilizarea rațională a resurselor

descoperire

lucru
Sumativă

5.1 Luarea deciziilor cu caracter economic potrivit
rolurilor asumate

Jocul de roluri

Planșe

3.Asigurarea resurselor

1.1 Utilizarea corectă a conceptelor specifice

Simularea

Manualul

Formativă

umane necesare firmei

economiei și antreprenoriatului
2.1 Operarea corectă în managementul afacerii, cu

Învățarea prin

Fișe de

Observarea sistematica a activității și

instrumentele insușite anterior

descoperire

lucru

comportamentul elevilor

5.1 Luarea deciziilor cu caracter economic potrivit

Învățarea prin

Planșe

Sumativă

rolurilor asumate

cooperare

2.2 Utilizarea ratională a resurselor
6 ore

5.2 Participarea la identificarea unor soluții pentru
problemele economice ale comunității din care face

Realizarea de

parte

portofoliu

4.Aplicarea planului de

1.1 Utilizarea corectă a conceptelor specifice

Simularea

afaceri ,monitorizarea

economiei și antreprenoriatului

planului propus

2.1 Operarea corectă în managementul afacerii, cu

Învățarea prin

instrumentele însușite anterior

descoperire

Formativă
Manualul

2.2 Utilizarea ratională a resurselor

Observarea sistematică a activității și
Fișe de

comportamentul elevilor

lucru

5.1 Luarea deciziilor cu caracter economic potrivit

Învățarea prin

rolurilor asumate

cooperare

Realizarea de
portofoliu

915
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5. Planul strategic:

1.1 Utilizarea corectă a conceptelor specifice

Simularea

Manualul

Formativă

Imaginea firmei

economiei și antreprenoriatului
2.1 Operarea corectă în managementul afacerii, cu

Învățarea prin

Fișe de

Observarea sistematica a activității și

instrumentele însușite anterior

descoperire

lucru

comportamentul elevilor

5.1 Luarea deciziilor cu caracter economic potrivit

Învățarea prin

Planșe

Sumativă

rolurilor asumate

cooperare

2.2 Utilizarea ratională a resurselor

5.2 Participarea la identificarea unor soluții pentru
problemele economice

Realizarea de
portofoliu
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PROIECTUL ZILEI
Profesor: Datcu Adela Carmen
Scoala Gimnaziala Virgil Mazilescu/Corabia
Tema:
Sport si sanatate
Discipline / arii curriculare:
•

Limbă şi comunicare - CLR

•

Om şi societate – DP

•

Ed. fizică şi sport

•

Arte

•

Tehnologii

- MM
- AVAP

Grup ţintă: elevii clasei I B

Argument:
Tema propusă în cadrul acestui proiect interdisciplinar este una adecvată nivelului de vârstă, dar şi învăţării
individualizate, exploatând stilul de învăţare specific fiecărui elev şi învăţarea prin cooperare, putând integra aproape toate
ariile curriculare.
Scopul este acela de a îmbogăţi vocabularul ştiinţific al elevilor, de a-i conduce către explorarea mediului
înconjurător şi a caracteristicilor acestuia, de a dezvolta capacităţile de exprimare prin formă şi culoare, de a contura
personalitatea şi de a modela relaţiile cu ceilalţi, precum si de a promova stilul de viaţă sănătos.
Structura proiectului:
Competenţe ale învăţării integrate
CLR
1.1.Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral,pe teme accesibile,
rostit cu claritate
1.2.Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
1.3.Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
2.1.Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2.Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
2.3.Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
2.4.Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi
încredere în sine
3.1.Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2.Identificarea mesajului unui scurt text care reprezintă întâmplări, fenomene,
evenimente familiare
4.1.Scrierea literelor de mână
4.2.Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind
materiale diverse
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recurgând frecvent la numărare

AVAP
1.1.Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o
varietate de forme artistice
1.3.Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1.Identificarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut
2.2.Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
2.3.Realizarea de obiecte/construcţii folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile
2.4.Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort
propriu

DP
1.1.Prezentarea unor trăsături personale elementare,în contexte variate
2.1.Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal
2.3.-Explorarea caracteristicilor vieţii sănătoase
3.1.-Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate

-Cunoştinţe

-Capacitati instrumentale

-

Citirea şi recunoaşterea literelor „t; „T”

-

Scrierea literei de mână „t”

-

Copieri, transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii), ;

-

Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit

Capacităţi cognitive:
-

îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea sarcinilor cu grad diferit de dificultate,
concentrarea atenţiei, dezvoltarea creativităţii;

Capacităţi de comunicare:
-

recunoaşterea sunetelor şi literelor, despărţirea în silabe,numărul cuvintelor în
propoziţie, răspunsul în propoziţie la întrebări, formularea întrebărilor unor
răspunsuri, exprimare verbală corectă, scrierea corectă a cuvintelor şi a
propoziţiilor;

Capacităţi de învăţare:
-

ascultarea celui care vorbeşte, efectuarea de ordonări, comparări, estimări prin
numărarea obiectelor, descoperirea şi respectarea algoritmului de rezolvare;

Capacităţi aplicare a cunoştinţelor dobândite:
-

observarea machetelor, planşelor didactice, realizare de compoziţii plastice,
utilizarea diferitelor materiale (hârtie albă/colorată/

-

creponată, acuarele, plastilină) pentru realizarea unor compoziţii având ca temă
mărţişorul;
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-Atitudini si valori

Prezentarea produselor finale;

-

Manifestarea interesului faţă de activităţi prin participarea activă;

-

Aprecierea activității colegilor de clasă şi de echipă;

-

Aplicarea unor norme de comportament specifice asigurării sănătății şi protecției omului
şi naturii;

4.

-

Dezvoltarea motivaţiei pentru informarea şi documentarea ştiinţifică;

-

Dezvoltarea curiozităţii şi respectului faţă de orice formă de viaţă;

-

Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu;

-

Exersarea toleranţei faţă de opiniile altora;

-

Cultivarea sensibilităţii artistice;

-

Implicarea în rezolvarea unor probleme de interes grupal.

Planificarea timpului: 1 zi/ 4 ore
Resurse:
materiale: , laptop,planşa litera t,poezie ,
procedurale: predarea integrată, experimentul, lectura cu predicţii, dezbaterea, explicaţia, demonstrația,
exerciţiul
forme de organizare: frontal, individual
Întrebare esenţială: Cum ne aratam dragoste pentru tata?
Întrebările unităţii:

Cum ne comportam in familie

Întrebări de conţinut: Ce înseamnă alimentaţie echilibrată ?
Cum ne putem feri de bolile digestive?
Ce putem face pentru a avea „poftă de viaţă” şi dorinţă de a învăţa?
6.

Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare

1.

Informarea

Prezentare literei t ;
https://www.youtube.com/watch?v=kXcDmiku3E4&t=5s
•
2.

Prezentarea temei;

Planificarea
•
•
•

Explicarea textului
Demonstrarea modului in care se scrie litera t
Discutii despre familie si rolul tatalui;

Audierea unui cantecel ,,Vreau sa fiu ca tata”
https://www.youtube.com/watch?v=NTHKurVk2as
-realizarea literei t haioase
Padlet litera t https://padlet.com/adeladatcu/j7ddk2ry8xx8nhk2
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Decizia
•

Se stabilesc sarcinile, resursele materiale utilizate;

•

Produsul final al fiecărui elev;

3.

Implementarea – Îndeplinirea sarcinilor de lucru şi elaborarea produselor finale ale fiecăruia

4.

Controlul şi evaluarea – Prezentarea modului/tehnicii de lucru specifică fiecărei echipe. Se verifică rezultatele. Se
schimbă impresii personale.

Resurse Web
https://padlet.com/adeladatcu/j7ddk2ry8xx8nhk2
https://www.youtube.com/watch?v=kXcDmiku3E4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=NTHKurVk2as
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Proiect didactic
Prof.înv.primar: Onea Elena-Alexandra
Școala Gimnazială „Anton Pann”, Rm.Vâlcea
Disciplina: Matematică și explorarea mediului, Domenii integrate: MEM+CLR+AVAP
Unitatea de învățare: „Talentalul Eli”, Subiectul lecției: Ne jucăm și numărăm cu Eli (numerele 0-5)
Tipul lecției: fixare și sistematizare, Durata: 45 minute (35 + 10)
COMPETENȚE SPECIFICE:
MEM:
Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31

1.1.

-Recunoașterea cifrelor de la 0 la 5, ca simboluri convenționale ale numerelor mai mici sau egale cu 5
-Scrierea și citirea numerelor de la 0 la 5
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31
-identificarea vecinilor unui număr
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziționarea pe axa numerelor;
1.4.Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată
-Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulțime dată, pentru a obține mulțimi „cu tot atâtea elemente”
-compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10;
mai mic decât 31.
COMPETENȚE INTEGRATE: CLR: 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar
și rar; 1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar. AVAP: 2.2. Exprimarea ideilor și
trăirilor personale, în aplicaţii simple, specific artelor vizuale.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul și la finalul lecţiei elevii vor fi capabili:
MEM: O1: Să recunoască numerele naturale în concentrul 0-5;
O2: Să ordoneze crescător și descrescător numerele naturale în concentrul 0-5;
O3: Să asocieze prin unire mulțimile de elemente cu cifra corespunzătoare numărului elementelor acesteia;
O4: Să adauge sau să taie elemente dintr-o mulțime pentru a avea tot atâtea elemente cât arată cifra;
O5: Să identifice și să scrie vecinii unui număr;
O6: Să descompună numerele naturale în concentrul 0-5, folosindu-se de suport intuitiv.
CLR: O1: Să răspundă în propoziții simple la ghicitorile propuse; O2: Să formuleze răspunsuri și întrebări referitoare la
vecinii numerelor naturale în concentrul 1-5.
AVAP: O1: Să coloreze evantaiele, respectând codul culorilor. O2: Să modeleze cifre la alegere într-un mod creativ.
RESURSE: METODOLOGICE:
•

Metode și procedee: conversația, expunerea, explicația, exercițiul, jocul, metoda
RAI adaptată la învățarea online.

•

M
ijloace de învățământ: laptop, platforma Microsoft Teams, scrisoarea elefantului, caietul de creație nr.1-Edu,
site-ul Wordwall.com, planșe cu numerele 0-5, jetoane confecționate de copii cu numere 0-5, creioane colorate,
planșete, plastilină, fișă de lucru.
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•

Forme de organizare: frontal, individual; Tehnici și forme de evaluare:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecierea verbală

•

BIBLIOGRAFICE :

 „O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare”-Mapa cadrului didactic + Caietul de Creație nr.1, Editura Edu,
Târgu-Mureș, 2016

 Programe şcolare aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 3418/ 19.03.2013
 Constantin Cucoş, Pedagogie; Editura Polirom, 2006
•

TEMPORALE: 35 minute activitate didactică + 10 minute activități recreative; UMANE: 24 elevi

SCENARIUL LECȚIEI
CONȚINUTURI ȘI ACTIVITĂȚI
OB.
ETAPELE

DE ÎNVĂȚARE

STRATEGII

EVALUARE

DIDACTICE

OP.

LECŢIEI

Moment

Se asigură un climat favorabil pentru

organizato-

desfăşurarea în bune condiţii a lecției.

ric -1 min.

Se îndrumă elevii în activitatea de

METODE

MIJLOA-

FORME

ȘI

CE

DE

PROCE-DE

ORGANI-

E

ZARE

pregătire a materialelor de lucru.
Captarea

Le spun elevilor că Elefantul Eli le-a

Conversația

atenției

lăsat o scrisoare pe care o voi citi.

Expunerea

Convorbirea

Scrisoarea

Frontală

Observarea
sistematică

1 min.
Reactualiz-

O1-

Le spun elevilor că înainte de a ne

area

CL

juca cu numerele și cifrele învățate

cunoștințe-l

R

vreau să rezolvăm împreună câteva

Aprecieri

or

ghicitori despre numerele învățate.

verbale

dobândite

Pentru aceasta folosim roata cu

anterior

ghicitori, de pe site-ul Wordwall,

6 min.

Frontală
Individuală

astfel: eu apăs pe butonul „învârte”,

https://wor

citesc ghicitoarea în dreptul căreia s-a

dwall.net/r

oprit

rezolvă

o/resource/

ghicitoarea verbalizând, astfel: Este

6488514/g

vorba este numărul .... .

hicitori-nu

Apoi, arăt elevilor rând pe rând

mere-0-5

roata,

iar

copii

planșe cu numerele 0-5 și le solicit să
O1-

bată din palme/ să ridice tot atâtea

ME

degete, să sară, să ridice tot atâtea

M

creioane cât arată cifra de pe planșă.
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Anunțarea

Îi informez pe elevi că astăzi vom

temei și a

desfășura

obiectivelor

activități folosind numerele și cifrele

operaționa-l

învățate (0-5), vom tăia și vom

e

adauga elemente în mulțimi, vom

mai

multe

Frontală

Conversația

și

jocuri

descompune numerele învățate, toate

1
min.

acestea pentru a-l ajuta pe Eli.

Dirijarea

Propun elevilor jocul „Ordonează

învățării

repede

(sistemati-z

următoarele reguli:

ate

de

comportament

și

-eu voi da pe rând sarcinile: formați

copii

cu

ului copiilor

consolida-re

șirul crescător al numerelor de la 0 la

cifrele 0-5,

area

a

O2-

5/formați

cunoștințe-l

ME

or)

M

și

bine”.

șirul

Jocul

are

descrescător

al

Frontală

Observarea

confecțion

Individuală

sistematică

Convorbirea

Caiet

numerelor de la 0 la 5.

Exercițiul

creație nr.1

-elevii așază pe birou numerele în

Jocul

la

ordinea cerută de mine și cine

18 min.

Jetoane

de

a

Aprecieri
verbale

pagina

67 (anexa

termină primul ridică mâna virtuală.

Convorbirea

Solicit elevilor să se uite la pagina 67,

Exercițiul

3)

la exercițiul cu buburuză, unde
trebuie să-l ajute pe Eli să unească
fiecare cartonaș cu animale de la circ
cu

numărul

potrivit,

conform

numărului de elemente din fiecare
O3-

mulțime. Apoi, solicit elevilor să

Caiet

ME

deschidă caietul de creație nr.1 la

creație nr.1

M

pagina 66 (anexa 3) și să se uite la

Convorbirea

la

primul exercițiu cu buburuză. Ei au

Exercițiul

66 (anexa

sarcina de a adăuga sau elimina

de

pagina

3)

elemente, pentru a avea în fiecare
O4-

mulțime tot atâtea elemente cât indică

Metoda

ME

cifra.Propun elevilor să ne jucăm cu

RAI-Răspun

M

vecinii numerelor învățate, astfel: eu

de-aruncă-în

Planșă

spun numele unui copil și-i solicit

treabă

numerele

O5-

să-mi spună vecinul mai mic sau mai

(adaptată la

0-5

CL

mare al numărului... . El spune

învățarea

(anexa 3)

R

vecinul, verbalizând: „Vecinul mai

online)

cu

mic al lui 2 este 1.”
Obținerea

O5-

Le comunic elevilor că Eli le-a adus o

performan-

ME

fișă de lucru cu imagini cu el de la
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Fișă

de

lucru-Anex

Frontală

Observarea
sistematică

a
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ței

și

M

circ pe care trebuie să o rezolvăm

Explicația

a4

Individuală

pentru ca el să o ducă la școală.

asigurarea

ului copiilor

feed-back-u

O6-

Pe această fișă ei au de rezolvat două

lui

ME

exerciții:

7 min

M

numerelor. Să descompună numerele

O1-

date, colorând diferit evantaiele.

Culori roz

AV

Elevii rezolvă sarcinile individual,

și albastru

AP

apoi verificăm împreună.

Activități

O2-

Propun elevilor ca pentru a se relaxa

recreative

AV

după o oră de muncă intensă, să

10 min.

AP

modeleze

Să

din

completeze

plastilină,

comportament

Exercițiul

vecinii

cifrele

Creion de
scris

Aprecieri
verbale

Explicația

Plastilină

Frontală

Observarea
sistematică

Exercițiul

Planșete

Individuală

învățate până acum, după bunul lor

Aprecieri
verbale

plac.
Încheierea

Fac aprecieri verbale asupra modului

activității

de comportare și implicare a elevilor

1 min.

la activitate.
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PROIECT DE ACTIVITATE
Prof. înv. preșcolar Răduțoiu Andreea – Georgiana,
Grădinița M.AP.N.Nr.2, București

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă ? ”
TEMA PROIECTULUI: „În ținutul lui Brum-Vâj-Pic!”
SUBTEMA PROIECTULUI: „Valizele toamnei”
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Jocuri și activități didactice liber – alese (ALA I)
TEMA ACTIVITĂȚII: I. CENTRE DE INTERES:
1. Artă – Lipire „Copacii din pădure ”

2. Știință „Siluetele animalelor din pădure”

3. Construcții „Potecuțe prin pădure”

4. Bibliotecă – Antrenament grafic „Mărul”

TIPUL ACTIVITĂŢII: Exersare de priceperi şi deprinderi
SCOP: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor copiilor de a utiliza diferite materiale, tehnici de lucru în rezolvarea unor sarcini date;
OBIECTIVE:
O1 – să lipească frunze pe copacii amenajați; (Anexa 1, Anexa 2 )
O2 – să identifice animale, asociind siluetele (cu umbrele animalelor) cu animalul potrivit; (Anexa 3)
O3 – să construiască traseele în spaţiul de lucru, folosind materiale neconvenționale; (Anexa 4, Anexa5 )
O4 – să traseze de semne grafice (linii orizontale, verticale, oblice) pe spaţiile punctate indicate, respectând modelele date, în vederea decorării
mărului. (Anexa 6)
COMPORTAMENTE: Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți.
STRATEGII DIDACTICE: METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
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MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: mascota Aricel, fișe suport.FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală
DURATA ACTIVITĂȚII: 15-20 minute
BIBLIOGRAFIE: Preda Viorica, Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Ed. Miniped, Bucureşti, 2002; Curriculum pentru
învăţământul preşcolar, 2019;
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr.

Etapele

crt.

activităţii

1.

Captarea
atenţiei

3.

Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

Strategii didactice
Metode şi

Mijloace de

procedee

învăţământ

Asigurarea unui climat afectiv optim desfăşurării activităţilor

Organizarea
activităţii

2.

Conţinut ştiinţific

liber-alese pe centre de interes.
Copiii pornesc pe urmele frunzelor pentru a descoperi Conversaţia
surprizele din pădure.

Mascota Aricel

Jocul

Se anunţă tema şi sarcina pentru fiecare centru şi obiectivele pe Conversaţia

Medalioane

înţelesul copiilor. Se intuiesc materialele de lucru la fiecare centru în Explicaţia
parte, iar copiii Sunt grupați în funcţie de simbolurile ilustrate pe Jocul
medalioane.

4.

Desfăşurarea
activităţii

1. Artă – Lipire „Copacii din pădure ”:

Lipici

Copiii lipesc elemente din natură (frunze) pentru a realiza Explicaţia
Demonstraţia

copaci

de toamnă. Aceștia lucrează îngrijit, respectă spațiul de lucru și Exerciţiul
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Fișă suport Anexa 1
și Anexa 2
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materialele.
2. Știință „Siluetele animalelor din pădure”:
Copiii descoperă animalele din pădure și umbrele acestora. Observaţia

Fișă suport Anexa 3

Cercetătorii identifică animalele după silueta lor, asociind corect Conversaţia
imaginile cu siluetă umbrelor acestora. Copiii sortează și unesc Jocul

Rezolvarea

corespunzător fiecare animal cu umbra acestuia.

corectă a

3. Construcții „Potecuțe prin pădure”:

Observația

Copiii construiesc traseele pentru a ajunge în pădure. Explicaţia

Fișa suport Anexa 4
și Anexa 5

sarcinilor de
lucru

Constructorii alcătuiesc forma fiecărui traseu, așezând materialul Jocul
neconvențional potrivit, după codul de la începutul fiecărui traseu.

Conversaţia

4.

Explicaţia

Bibliotecă – Antrenament grafic „Mărul”:

Copiii trasează semne grafice combinate pe fişele suport - Exercițiul

Siluete măr
Carioci

siluete de măr, decorându-l. Semnele grafice sunt trasate pe spaţii

Fișa suport Anexa 6

punctate, cu model început, de la stânga spre dreapta, copiii
respectând poziţia de lucru.
5.

Încheierea
activităţii

Se prezintă rezultatele copiilor care vor fi încurajaţi să Conversaţia
exprime verbal ceea ce au realizat.

Recompensa

Se fac aprecieri asupra modului de lucru, accentuând buna
colaborare între colegi.

927

Mascota Aricel

Urmărirea
comportamentului vizat:
Integrarea
ajutorului
primit, pentru
realizarea
sarcinilor de
lucru .
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Proiect educațional: ,,O carte citită, o comoară descoperită
prof.înv.preşc. Bob Ramona,
Grădiniţa cu Program Prelungit Vetiş
Loc. Vetiş, jud. Satu Mare

Proiect educațional
„O carte citită,
o comoară
descoperită”

„O jucărie precum este cuvântul, mai pe măsura spiritului copilăriei, inventiv, dinamic şi scormonitor nici că se
poate afla. Nimeni nu poate vorbi copiilor aşa cum le vorbesc paginile tipărite despre natură, istorie, societate.”
Tudor Arghezi
Participarea la proiecte educaționale este un instrument valoros al fiecărei instituții educaționale în promovarea
imaginii școlii, în general, și un mare câștig pentru educația copiilor, în special. În acest sens, am inițiat proiecte și
parteneriate pe o paletă variată de teme. Unul dintre aceste proiecte este proiectul educațional: ,,O carte citită, o comoară
descoperită”
În ultimul timp, există semnale alarmante privind lipsa de interes a tineretului faţă de lectură; se pare că
principalii concurenţi sunt televizorul, calculatorul, mediul electronic, care câştigă teren vertiginos, iar în unele medii
familiale, chiar părinţii manifestă o atitudine de indiferenţă sau respingere faţă de actul lecturii. Unii părinţi nu mai
reprezintă un model pentru copil, din acest punct de vedere, pentru că nici ei nu citesc.
În calitate de educatori şi mentori spirituali, este necesar să-i convingem,

că lectura rămâne una dintre cele

mai intense, mai educative şi mai benefice activităţi în dezvoltarea personalităţii individului. Se ştie că, încă de la
grupele mici, educatoarele pun accentul pe dezvoltarea limbajului, a comunicării orale, pe formarea unor deprinderi de
citit-scris, educarea dragostei pentru lectură. Toate acestea fac posibilă deschiderea unor căi spre cunoaştere, spre noi
succese, spre creşterea calităţii achiziţiilor viitoare, în viaţa şcolară şi în viaţa de adult.
Prin derularea acţiunilor propuse în acest proiect, copiii şi părinţii vor învăţa că este imperios necesar, ca
de la cea mai fragedă vârstă, cartea să devină prietena copilului. Cu cât apropierea copilului de carte, de lectură, se face
mai devreme, cu atât efectele sunt mai durabile, in domeniul limbajului, al comunicarii, precum şi al comportamentului
şi al socializării.

Aşadar, acest proiect îşi doreşte de fapt o nouă reconsiderare a cărţii, a lecturii, ca parte integrantă

din copilăria celor mai mulţi copii. Ea are funcţie ludică şi formativă, personajele constituind fie modele de urmat în
viaţă, fie modele de evitat pentru copii. Începând din grădiniţă cu povestirile ilustrate, cu audiţii şi vizionări de diafilme
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sau chiar filme, până în şcoală când dorinţa de a citi le îndrepta paşii către bibliotecă, sperăm ca prietenul nedespărţit şi
cel mai drag copiilor să fie socotită – cartea.
Devenind prietenul copilului încă din etapa preşcolară, continuând în cea şcolară, cartea îl va ajuta să parcurgă
uşor căile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare şi apoi la fantezie. Cu ajutorul ei, copilul intră
în posesia numeroaselor instumente care îi pot satisface dorinţa de a descoperi realitatea înconjuratoare, ea însăşi fiind o
lume. În contextul actual al reformei educaţionale, şcoala şi grădiniţa, ca instituţii-cheie, joacă un rol important în
apropierea copilului de lumea cărţii şi, implicit, de lectură.
Scopul proiectului este dezvoltarea competenţelor elementere de comunicare orală şi scrisă a copiilor, formarea
unui vocabular literar bogat şi variat pentru participarea

efectivă la diferite

situaţii comunicative şi afirmarea

personalităţii în activitatea ulterioară; conştientizarea de către copii şi părinţi a importanţei lecturii, a cunoaşterii
literaturii pentru copii, a lucrului cu cartea în formarea intelectuală umană.
Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului copiilor
pentru lectură şi carte. Acţiunile din cadrul proiectului vor ajuta copiii să-şi construiască propria înţelegere a statutului de
cunoscători ai cititului şi scrisului, învăţându-i să îndrăgească literatura. În vederea realizării acestui demers, am căutat să
implicăm şi să motivăm toţi factorii educaţionali: cadre didactice, copii şi părinţi, precum şi alte instituţii şi persoane,
care să contribuie la educarea unui comportament adecvat faţă de carte, de lectură.
Intenţionăm să aducem în atenţia preşcolarilor cărţile copilăriei, oferindu-le mai mult decât lectură şi
anume o incursiune în lumea fascinantă a poveştilor, basmelor, pieselor de teatru, întâmplărilor cu eroi de vârsta lor,
care au încântat atâtea generaţii de copii, dar nu oricum, ci prin intermediul elevilor din clasele primare, al unor
personalităţi locale sau naţionale, prin spectacole pentru copii, vizite la bibliotecile şcolară şi municipală, la tipografie ,
editură, librărie. De asemenea , proiectul are în vedere şi îndepărtarea barierei fizice dintre copil şi carte, fapt materializat
prin realizarea unei biblioteci, fie ea şi de mici dimensiuni, care să fie la îndemâna copiilor, în orice grădiniţă. În acest
sens, am propus demararea acestui proiect prin care dorim să îi ajutăm pe copii, şi pe părinţii acestora să înţeleagă
valoarea culturală şi spirituală a cărţii.
Participanţii la proiect vor descoperi ce înseamnă lucrul cu cartea, plăcerea lecturii, importanţa textului scris în
dezvoltarea intelectuală, bucuria de a dărui, munca în echipă.Prin abordarea temelor, bogate în conţinut literar şi
informaţional, încercăm să prezentăm cartea ilustrată care te invită la căutare, la cunoaştere şi în care se găsesc răspunsuri
la întrebările vieţii prin activități antrenante ca: ,,Drumul cărții”; „Mica mea bibliotecă”; ,,Taina raftului de cărți”; „ O
mare şi frumoasă prietenie,Eminescu şi Creangă ”; „ Teatrul si farmecul lui”; „O poezie pentru mama, cea mai minunată
fiinţă”; ,,Cartea e prietena mea, voi citi curând din ea” etc.
Literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată complexitatea ei, oferă
copilului de vârstă preşcolară un întreg univers de gândire, reflectie cunoastere şi traire. Nu există lume mai frumoasă şi
mai fascinantă decât lumea creata de cartile ce infrumuseteaza copilaria.
Adevărate comori se pot descoperi deschizand o carte. Fantezia cunoaşterii, resimţită de la fragede vârste, se
conturează treptat, pe măsură ce copilul dobândeşte noi şi noi experienţe de învăţare, le transfigurează în comportamente
de înaltă ţinută morală şi estetică.
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Sistemul circulator şi circulaţia sângelui - recapitulare
Desfășurarea lecției
Prof. Arhire Daniela
Școala Gimnazială nr 1, Munteni, jud Galați
ETAPELE LECŢIEI
Organizarea clasei

ACTIVITATEA PROFESORULUI
-

Notarea absenţelor şi pregătirea

ACTIVITATEA ELEVILOR
-

Îşi pregătesc cărţile şi caietele

-

Ascultă informaţiile prezentate

materialului pentru lecţie.
Captarea atenţiei

-

Prezentarea unei scurte povești:
„ O inimă fericită este o inimă

de profesor.

sănătoasă”
Prezentarea temei şi a

-

competenţelor

Anunță titlul lecției, obiectivele

-

urmărite și planul de evaluare;
-

Anunţă şi scrie pe tablă subiectul

Recepționează mesajul, scriu
pe caiete titlul lecției

-

lecţiei şi prezintă competenţele

Notează în caiete titlul lecţiei
şi urmăresc obiectivele

pe care elevii trebuie să le
rezolve la terminarea lecţiei prin
evaluare.
Precizarea conținutului
științific

care

va

-

fi

Anunță elevii ca vor realiza

-

recapitularea noțiunilor despre

Se

pregătesc

să

rezolve

sarcinile de lucru

sânge și sistemul circulator sub

repetat

forma unui joc didactic
Obținerea performanței

-

Împarte elevii în 2 grupe și

-

distribuie fiecărei grupe un plic

prin repetare teoretică

cu diverse sarcini de lucru

-

Se grupează în cele 2 grupe și
deschid plicurile

-

Pentru sarcina „descrie” elevii

Grupa 1 – cub

au

Grupa 2 – hexagon

cunoscute despre hematii

Solicită elevilor din grupa 1 să

-

de

prezentat

noțiunile

Pentru sarcina „ compara”

rezolve sarcinile de lucru ce

elevii

au

de

evidențiat

corespund cu cele 6 fețe ale

asemănările

și

deosebirile

cubului

dintre artere și vene
-

Pentru sarcina „ analizează”
elevii

au

de

prezentat

compatibilitatea dintre grupele
de sânge
-

Pentru

sarcina

„asociază”

elevii au de corelat o serie de
noțiuni din două coloane
-
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au de identificat două afecțiuni
ale sângelui
-

Pentru sarcina „argumentează”
elevii

sunt

solicitați

să

argumenteze de ce în imagini
partea dreapta a inimii este
-

Utilizând

hexagonul

solicită

colorată în albastru și partea

elevilor din grupa 2 să răspundă
la o serie de întrebări despre

stângă este colorată în roșu
-

din triunghiurile ce formează

sistemul circulator
-

Solicită

elevilor

Elevii răspund la întrebările

să

enumere

hexagonul

factorii de risc pentru sistemul
circulator

-

Elevii răspund la întrebări

-

Utilizând metoda ciorchinelui
elevii completează la tablă o
schemă din care reies factorii
de

risc

pentru

sistemul

circulator
Evaluarea

-

performanţei elevilor

Prin chestionare orală și cu

-

Se

gândesc,

răspund

la

ajutorul jocului didactic care

întrebări și rezolvă sarcinile de

presupune diverse sarcini de

lucru

lucru.
Asigurarea transferului

-

Periodic

realizează

noțiunilor

prin

fixarea

întrebări

ce

necesită argumentare, insistând
asupra aspectelor cu importanță
majoră
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SARCINI DE LUCRU
GRUPA 1 - CUBUL
1.

DESCRIE globulele roșii

2.

COMPARĂ arterele și venele

3.

ANALIZEAZĂ schema:

-

Descoperă câte grupe de sânge există

-

Care grupă poate dona sânge tuturor celorlalte grupe?

-

Care grupă nu poate dona sânge nici unei alte grupe decât indivizilor din aceeași grupă?

-

Grupele sanguine A și B cui donează și de la cine pot primi sânge?

4.

APLICĂ

Pacientul Popescu prezintă pe mm sânge un număr de hematii sub valoarea normală, iar pacientul Ionescu un
număr de leucocite de 50-100 ori mai mare decât valoarea normală. Indică un diagnostic corespunzător pentru
cei doi pacienți.
5.

ASOCIAZĂ
1. leucocite

a. repaus cardiac total

2. diastolă generală

b.7500 / mm sânge

3. hematii

c. peretele atriilor este relaxat

4. sistola atrială

d. 200 000 - 400 000 / mm sânge

5. trombocite

e. contracția atriilor

6. sistolă ventriculară

f. sângele este împins în artera aortă și artera
pulmonară

7.diastola atrială
6.

g. 4,5 – 5 milioane /mm sânge

ARGUMENTEAZĂ de ce în imagini partea dreapta a inimii este colorată în albastru și partea stângă

este colorată în roșu.
GRUPA 2 – HEXAGONUL

1.

Cum transportă hematiile gazele respiratorii?

2.

Unde se deschid venele pulmonare?

3.

Când se dobândește imunitatea?

4.

Ce transportă plasma?

5.

De ce leucocitele străbat pereții capilarelor?

6.

Care este cea mai mare arteră din corp?
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PROIECT DIDACTIC
Prof. Arhire Felix-Corneliu
Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud Galați

DISCIPLINA: Matematică -algebră
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente de logică matematică
TEMA LECŢIEI: Inducția matematică-aplicații
TIPUL LECTIEI: fixare și consolidare
DURATA: 40 min
COMPETENȚE GENERALE:
1.

Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice

2.

Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

3.

Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora

COMPETENȚE SPECIFICE:
2. Transcrierea unui enunţ în limbajul logicii matematice.
5. Redactarea rezolvării unei probleme, corelând limbajul uzual cu cel al logicii matematice şi al teoriei.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive:
•

Să recunoască raţionamentele logice: deducţie, inducţie;

•

Să recunoască şi să enumere etapele de demonstraţie prin metoda inducţiei matematice a propoziţiiloor matematice;

•

Să analizeze şi conştientizeze etapele demonstrării prin metoda inducţiei matematice;

•

Să aplice metoda inducţiei matematice la demonstrarea identităţilor;
b) afective:
- să fie atenţi
-să participle cu interes la lecţie
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-să manifeste curiozitate şi creativitate în rezolvarea sarcinilor propuse
c) psiho-motorii
-să aşeze corect în pagina
-să scrie lizibil pe caiete şi pe tablă
-să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii.
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, problematizarea, conversaţia.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manual,culegere de probleme, fişe de lucru, laptop, cameră web, tabletă grafică,conexiune la internet.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
FORME DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri verbale.
BIBLIOGRAFIE: - programa şcolară pentru clasa a IX-a, Manual pentru clasa a IX-a, Marius Burtea, Georgeta Burtea, Ed. Carminis, Pitești, 2014, culegere de probleme pentru clasa a
IX-a, Cătălin Petru Nicolescu, Mădălina Georgia Nicolescu, ed. Icar, București
Scenariul lecţiei

Nr.
ctr.

1.

Secvenţele

Activitatea profesorului

Evaluarea

lecţiei

Moment
organizatoric

Verificarea prezenţei, crearea climatului adecvat pentru
desfăşurarea activităţii didactice.

(1 min)
2.

Strategia didactică

Activitatea elevilor

Verificarea temei

Verificarea temei și eventual rezolvarea unui exercițiu la

pentru

care elevii au întâmpinat dificultăți.

Resurse

Resurse

Forme de

procedurale

materiale

organizare

Conversaţia

Agenda

Activitate

Aprecieri

desfăşurare cît mai eficientă a activităţii

profeso-

frontală

verbale

didactice.

rului
Conversația

Activitate

Observarea

Exercițiul

frontală

sistematică

Activitate

Aprecieri

Pregătesc toate cele necesare pentru o

Anunţă eventualele neclarități.

acasă.(5min)
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3.

Conversaţia

individuală

verbale

Fișa de

Activitate

Observarea

lucru

frontală

sistematică

Reactualizarea

Reamintirea cele două tipuri de raţionamente logice :

Răspund la întrebările referitoare la

cunoştinţelor şi

- deductiv (dintr-o propoziţie cu caracter general se

conţinutul teoretic.

capacităţilor.

obţin propoziţii cu caracter particular )

Aprecieri

(5min)

- inductiv (dintr-o propoziţie cu caracter particular se

verbale

obţin propoziţii cu caracter general)
Reamintirea principiului inducției matematice.
Reamintirea etapelor metodei inducției matematice.
Raţionamentul logic prin care din propoziţii particulare
se obţin propoziţii generale se numeşte inducţie.
Deosebim inducţie incompletă, pentru care propoziţia
generală se formulează în baza examinării unor cazuri
particulare posibile, şi inducţie completă, pentru care
propoziţia generală se formulează în baza examinării
tuturor cazurilor particulare posibile.
Propune rezolvarea fișei de lucru(Anexa 1) pentru a
identifica tipurile de raționamente logice

4.

Enunțarea
titlului și a

Anunţ tema şi obiectivele lecţiei.

Notează titlul lecţiei în caiete.
Sunt atenți la obiective.

obiectivelor
(1 min)
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5.

Propun exerciții din fișa de lucru (Anexa 1).
Intensificarea

•

1 + (1+2) + (1+2+3) + ... + (1+2+3+...+n) =

Elevii dictează rezolvarea pe care profesorul

Conversaţia

Fișa de

Activitate

o notează pe ecran.

Exercițiul

lucru

frontală

Observarea

Problematiza-

Activitate

sistematică

rea

individuală

Aprecieri

retenției

verbale

6.

Încheierea

Face aprecieri asupra gradului de participare a elevilor la

Tema pentru acasa-exercițiile rămase

activității și tema

lecție, evidenţiind şi notând elevii care s-au remarcat

nerezolvate de pe fișa de lucru.

pentru acasa

prin corectitudinea şi promptitudinea răspunsurilor.
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Anexa 1
Fișa de lucru
1.

Identificați tipurile de raționament în fiecare din următoarele cazuri:

A.

B. Dacă

atunci

.

C.

2.

3.

Demonstrați egalitatea

.

a.

1 + (1+2) + (1+2+3) + ... + (1+2+3+...+n) =

b.

12 + 32 + 5 2 + ... + (2n − 1) =

c.

1 + 7 + 19 + ... + 3n 2 − 3n + 1 = n 3 , n  1

d.

2
1  4 + 2  7 + ... + n(3n + 1) = n(n + 1) , n  N *

(

(

)

n  4n 2 − 1
, n  N *
3

2

)

Calculați suma și demonstrați apoi rezultatul prin metoda inducției matematice.

a.

+

+

+ ...+

n

b.

pentru orice

 (2k − 1)

=

n  1

,

k =1

n

 (2k + 1)

c.

,

n  1

k =1

4.

Arătaţi că :
a.

(3

n +1

+ 2n + 1)  4 , n  N

b.

5.

Demonstrați inegalitățile:
a)

2 n  2n − 1, n  2
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b)

1
1
1
1
+
+
+ ... +
 2 , n  N *
n +1 n + 2 n + 3
3n + 1
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LESSON PLAN
School: Şcoala Gimnazială “Constantin Parfene” Vaslui
Teacher: Zamfir Ana-Maria
Grade: 5th
Number of students: 24
Time: 50’
Title of the lesson: British sports
Textbook: Limba modernă 1 – Limba engleză: clasa a V-a/ Clare Kennedy, Chiara Soldi, Cristina Rusu, Diana Todoran,
București, Editura Art, 2018
Unit 7: I can cook very well!
Type of the lesson: mixed lesson- consolidation and introducing new information.
Skills: speaking, listening, writing and reading.
Aids: notebook, textbook, whiteboard, computer.
Methods and techniques: conversation, presentation, interview, exercise, didactic game, brainstorming.
Lesson aims:
- to understand the text only by listening;
- to be able to use “why” and “because” in a dialogue.
Specific competences:
.1. Identify the overall meaning of clearly articulated everyday messages and dialogues
1.2. Identify the meaning of clearly articulated everyday verbal exchanges with clarification from the speaker
1.3. Develop interest in specific aspects of the culture of the language studied
2.3. Express preferences
2.4. Show willingness to participate in a dialogue
3.3. Identify information in simple written messages from friends or peers.
3.2. Select information from a short text accompanied by illustrations
4.1. Write short, simple messages
Anticipated problems: students may not understand some words from the text, sports related terms.
Possible solutions: the teacher will explain and translate all the words the students have not encountered up until now.

Stages of the lesson
Activity 1 – Lead-in (5 min.)
Aim: to introduce the topic of the lesson.
Procedure: the teacher greets the students and asks how they are feeling. She checks the absentees and corrects the
homework.
Teacher writes on the board the following words: players, team, ball, run, matches, tournament, tickets, captain. Students
have to guess what the lesson is going to be about. If they have problems, teacher will add some words: hockey, cricket,
rugby, netball.
Skills : reading, speaking.
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Interaction: T- S, S-T.
Aids: whiteboard.
Activity 2- Presentation and listening (5 min.)
Aim: to practice listening skills.
Procedure: the teacher announces that today they are learning about British sports and writes down the title of the lesson:
“Focus on… British sports”. Students write the lesson’s title on their notebooks. Teacher tells students to take a look at
the part named “Glossary” to understand the meaning of some words from the text. If they know the meaning, they won’t
write it down, but if they don’t, they will have to write the new word in order to understand what the text is about.
Students close the books. Teacher plays the audio material of the text and students listen carefully.
Skills: listening
Interaction: T- S.
Aids: computer.
Activity 3 – Reading (10 min.)
Aim: to practice reading skills.
Procedure: the teacher checks how much students understood from the lesson and asks them to read the text. Teacher
names the students who need to read and explains the new words writing their meaning on the board. If it’s necessary,
teacher will correct the students’ reading.
Skills: reading.
Interaction: T- S, S-T.
Aids: textbooks.
Activity 4 – Vocabulary practice (12 min.)
Aim: to practice listening skills and the new vocabulary.
Procedure: the teacher asks students to take a look at exercise 1 from page 106. They have to complete one table with
information about sports taken from the text. One student will write the exercise on the board. At the same page, there is
exercise 2, where they have to complete the sentences with names of sports. Teacher plays an audio material with an
interview between two characters. Before listening, teacher explains to students that they have to complete one table with
information about the characters. Students copy the table in their notebooks and then listen carefully. Teacher checks the
answers. If there are improper answers, teacher will play the material again emphasizing important parts in order to be
easier for students.
At study tip, students learn how to use “why” and “because”. “Why” is used in questions and “because” in used in
answers to show reason. Teacher writes the rules and some examples on the board: “I like/ don’t like football. Why
do/don’t you like it? Because it’s exciting/ fun/ boring!
Skills: Listening, speaking, writing.
Interaction: T- S, S-T, S-S.
Aids: textbooks, notebooks.
Activity 5 – What sport is it? (8 min.)
Aim: to practice the new vocabulary.
Procedure: T present S a computer game, “Big describer”, and explains how to play it – they will see on the monitor a
description and they will have to choose the sport that matches the description. The game will end when all students have
played at least once.
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Eg. A sport in which you run and kick a ball.

Football

You use your hands to hit a ball over a net.

Volleyball

https://www.gamestolearnenglish.com/describer/
Skills: reading.
Interaction: T- S, S- computer.
Aids: computer, video projector.
Activity 6 – Review (8 min.)
Aim: to consolidate speaking skills and practice the use of why and because.
Procedure: in order to check the knowledge of the students, teacher asks them to work in pairs and interview each other
completing the diagram from exercise 4, page 107. They have to give reasons for their answers using the adjectives in the
box. In the interview, they must use “why” and “because”.
Skills: speaking, writing.
Interaction: T- S, S- S.
Aids: textbooks, notebooks.
Activity 7 – Homework (2 min.)
Procedure: the students will write a short text about their partners using the information from the previous exercise. They
will remember to use linking words (and, so, but, because) to give reasons. Example: James plays American football
because it’s fast and exciting, but he doesn’t play volleyball.
Skills: listening.
Interaction: T- S.
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PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE Istoria locală I
Profesor pentru învățământul primar, Cănăvoiu Ana – Maria
Școala Gimnazială Nr. 156
București, sector 6
Disciplina: Istorie
Clasa a IV – a
Unitatea de învăţare: Istoria locală I
Timp alocat: 7 ore
Conţinuturi

Activități de învățare

CS

Resurse

Evaluare

(eventual forme de
organizare a clasei)
Noţiuni

1.3

care sunt menționate date și locuri

introductive:
trecut-prezent

- Studierea unor izvoare istorice scrise, în

2.1

2.2

Brainstorming
metoda Ciorchinele

Observarea
sistematică a
activității

importante, ordonate cronologic
- Observarea dirijată a unor imagini care

RAÎ (Răspunde,

redau etapele istorice de la perioada de

aruncă, întreabă)

dinainte de apariția omului pe pământ

Activitate frontală

până în epoca contemporană

Imagini

- Citirea și comentarea unor imagini și

Texte

fotografii

Activitate individuală

elevilor

- Discuții în grup despre faptele petrecute
în trecutul îndepărtat și cel apropiat
Noţiuni

1.1

introductive:
mileniu, secol,

1.2

deceniu, epocă
istorică), spațiu

2.3

istoric, surse
istorice

3.2

- Alcătuirea unor axe cronologice privind

Activitate frontală

Observarea

succesiunea unor evenimente sau procese

Imagini

sistematică a

istorice

Texte

activității

- Realizarea unei istorii a măsurării

Activitate individuală

elevilor

timpului pe baza informațiilor selectate și

Computer, calculator,

a mediului online

tablă smart

Evaluare orală

- Alcătuirea și prezentarea arborelui

Manualul digital -

Observarea

genealogic al familiei, folosind o schemă

imagini suport:

sistematică a

dată

metoda Cercul

activității

- Aranjarea unei succesiuni de enunțuri

(povestirea orală în

elevilor

după ordinea logică de desfășurare a

grup)

evenimentelor și în funcție de factorul

Computer, calculator,

- Precizarea cauzelor / consecințelor unor
evenimente istorice
- Povestirea unor evenimente istorice
folosind termenii învățați

Familia: trecutul

1.1

familiei

1.3

942

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

timp
3.2

tablă smart

Evaluare orală

Activitate frontală

Observarea

- Realizarea unui jurnal al familiei care să
conțină date și locuri importante, ordonate

4.1

cronologic
- Completarea unor jurnale de învățare
despre trecutul propriu
- Realizarea unui cub al familiei în care
fiecare față a cubului trebuie să răspundă
la o întrebare despre membri și activitățile
desfășurate în familie

Familia:

1.1

sărbători de
familie, timpul

- Alcătuirea și prezentarea unei axe a
timpului pe care să se reprezinte

1.2

evenimente importante din viața familiei

sistematică a
Imagini

- Lectura unor texte care ilustrează

liber
2.2

legătura dintre om și mediu: ocupații,

elevilor
Texte
Evaluare orală

locuințe, obiceiuri
4.2

activității

- Prezentarea unor fotografii de familie

Activitate individuală

care evidențiează evoluția unei persoane
- Identificarea unor modalități în care ar fi
putut acționa în anumite împrejurări de
viață
Familia:

1.1

activitățile
cotidiene

1.2

2.3

4.3

- Prezentarea unor albume personale cu

Activitate frontală

Feedback în

fotografii din istoria familiei cu activități

Imagini

prezentarea

zilnice

Texte

rezultatelor

- Descrierea unor fotografii ilustrând

Activitate individuală

activității (de la

activitățile cotidiene din cadrul familiilor

Computer, calculator,

cadrul didactic

elevilor

tablă smart

și de la ceilalți

- Realizarea unei expoziții care arată felul
în care se desfășoară diferite activități

elevi)
Cartea curbubeu

cotidiene în funcție spațiu și timp
- Prezentarea unor jurnale de călătorie
Recapitulare

1.1

- Observarea și discutarea imaginilor care

Activitate frontală

alcătuiesc arborele genealogic al unor
1.3

familii

sistematică a
Imagini

- Alcătuirea unor axe cronologice privind
2.1

succesiunea unor evenimente sau procese

2.2

istorice

activității
elevilor

Texte
Evaluare orală

- Citirea și comentarea unor fotografii
4.2

Observarea

- Discuții în grup despre fapte petrecute în
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trecutul îndepărtat și cel apropiat al unei
familii
- Redactarea unor texte în care să se
evidențieze atitudinea față de obiceiurile /
tradițiile dintr-o familie
Evaluare

Evaluarea unității de învățare

sumativă
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Activitate 2.3.b. Proiectul unității de învățare

Profesor:ANDREI
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru
Anul şcolar 2020- 2021
Disciplina: Limba franceză
Clasa a VIII-a (L2), 2h/ săptămână
Manual:Booklet
Proiectarea unitatii de invatare
Unité:Amis pour la vie
Durée:6 heures
Ora 1
Competente specifice
1.3.Manifestarea interesului pentru
diversitatea culturala

Activitatea de invatare

Resurse

-identificarea vorbitorilor din mesajul audiat:fata/baiat; -document audio-video
tanar/batran
-https://youtu.be/1tdbtRpfk-c

1.1.Identificarea semificatiei unor
schimburi verbale pe teme familiare,clar -identificarea situatiei de comunicare(cine
articulate
vorbeste,despre ce)
1.2.Sesizarea detaliilor principale din
mesaje si anunturi clare si simple
2.4.Participarea la schimbul verbal fara
teama de esec

-completarea unui text lacunar
-fisa cu textul lacunar al cantecului

945

Evaluare
Feed-back oral

Observaţii

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Observare
sistematica

-cautarea unei variante simple de exprimare pentru a
defini prietenia
Ora 2
2.1.Exprimarea unei opinii in legatura cu -exercitii de exprimare a acordului/dezacordului
un subiect familiar/situatie cunoscuta
(C’est bien .......?)

-le mot”amitié

Feed-back oral

2.2.Participarea la scurte interactiuni
verbale,cu sprijin din partea
interlocutorilor
-formularea de intrebari si raspunsuri pentru a afla/oferi -liste avec les traits positifs d’un
detalii de identificare
ami/d’une amie
4.2.Prezentarea unei activitati in
scris,utilizand cuvinte de legatura
”si”,”dar”,”pentru ca”
3.2.Extragerea informatiilor dintr-un tet -oferirea unei explicatii simple,introduse prin „pentru
lacunar structurat
ca”: J’apprécie mon ami/amie parce qu’il/elle est….
-Chez mon ami/amie,j’apprécie…..

Observare
sistematica

-completare de text lacunar cu datele obtinute din
lectura
-le manuel de français
Ora 3
1.1Identificarea semnificatie unor
-identificarea situatiei de comunicare: personaje/tema
schimburi verbale pe teme familiare,clar
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articulate
2.1.Exprimarea unei opinii in legatura cu
un subiect familiar/situatie cunoscuta

Feed-back oral

-Oferirea unei explicatii de tipul: e bine,e usor,e dificil
4.1.Completarea unui formular cu
(C’est bien confier tes sentiments…)
informatii de
identificare(educatie,interese,competente)

-exercitii de completare a unor texte lacunare
-prezentarea celui mai bun prieten/prietena
Ora 4
3.1.Identificarea informatiilor de care
-exercitii de cautare a unor informatii necesare din
este nevoie din liste sau din texte
brosuri informative simple
fuctionale simple(pliante,meniuri,orare)

-Nos âmes jumelles// Quatre filles et
quatre garçons

Observare
sistematica

2.2.Participarea la interactiuni verbale,cu
sprijin din partea interlocutorilor
3.4.Manifestarea disponibilitatii pentru
informare prin lectura
-oferirea de raspunsuri si reactii la intrebari/oferte
-realizarea unui afis de tipul STIATI CA pe baza unei
activitati de documentare

-Feed-back oral

-les sites internet

-documentarea in vederea realizarii unor proiecte cu
caracter cultural/proiecte transdisciplinare.
Ora 5
1.1.Identificarea semnificatiei unor

-exercitii de alegere a raspunsului corect

-document audio-video
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schimburi verbale pe teme familiare,clar
articulate
1.2.Sesizarea detaliilor principale din
mesaje si anunturi clare si simple

Oral
-exercitii de asociere a propozitiilor

4.2.Prezentarea unei activitati in
scris,utilizand cuvinte de legatura
-exercitii de completare a unui text lacunar
Observare
sistematica
Ora 6
3.1.Identificarea informatiilor de care
-exercitii de cautare a unor informatii necesare
este nevoie din liste sau din texte
fuctionale simple(pliante,meniuri,orare)
3.3.Extragerea de informatii din reclame
de mici dimensiuni
4.3.Depasirea fricii de esec in
redactare/schimbul de mesaje scrise

-exercitii de asociere a unui text cu o imagine

-exercitii de interevaluare a produselor de redactare
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PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Împreună ne jucăm
Aliciuc Anca
Scoala Gimnaziala nr.156, Bucuresti, Sector 6
Conţinuturi

Activități de învățare

CS

Resurse

Evaluare

(eventuale forme
de organizare a
clasei)
Deprinderi de

Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup

Mingi,
corzi

ștafete,

Observare

comunicare și lucru în

2.1.

în activitățile de joc și mișcare:

sistematică a

echipă

2.2.

- realizarea unor sarcini de colaborare în

activității

Tehnici de comunicare

practicarea activităților de joc și mișcare;

elevilor

eficientă în jocuri de

- implicarea activă în evitarea/ medierea

mișcare (De exemplu,

conflictelor în activitățile de joc și mișcare;

gesturi, semne,

- efectuarea exercițiilor de expresivitate

semnale)

corporală, gesturi, semne, semnale, pe fond

Evaluare orală

muzical;
Joc: Recunoaste-ţi vecinii
Joc: Ancorăm corabia la mal
Deprinderi de

Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în

Mingi, ștafete,

Observare

corzi

sistematică a

comunicare și lucru în

2.1.

cadrul jocurilor de mișcare:

echipă

2.2.

- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor

activității

Ascultarea și

în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru,

elevilor

acceptarea opiniilor

scorer etc.);

celorlalți

- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor;
- felicitarea coechipierilor/adversarilor;
- autoanaliza randamentului propriu;
- analiza randamentului echipelor;
- întrebări și răspunsuri cu privire la rezultatele
jocurilor
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Deprinderi de

- supravegherea respectării regulilor și a

Mingi,
corzi

ștafete,

Observare

comunicare și lucru în

2.1.

ordinii în desfășurarea jocurilor;

sistematică a

echipă

2.2.

- exersări în condiţiile respectării integrale a

activității

Reguli de interacțiuni

regulilor stabilite;

elevilor

inter – grup.

- realizarea unor sarcini motrice de manipulare

(De exemplu,

a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup;

respectarea echipei

- supravegherea respectării regulilor de către

adverse, recunoașterea

partenerii de întrecere

rezultatului întrecerii în

Joc: Remorcarea

cadrul jocurilor)

Joc: Între două focuri

Deprinderi de

- exersări în perechi, cu asigurare reciprocă;

Mingi,
corzi

Evaluare orală

ștafete,

Observare

comunicare și lucru în

2.1.

- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea

sistematică a

echipă

2.2.

unor deprinderi de locomoție;

activității

Responsabilitățile

- acțiuni în perechi, grupuri mici, cu

elevilor

rolurilor de conducere

schimbarea rolurilor la fiecare execuție;

(De exemplu,

- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea

supravegherea

unor deprinderi de manipulare;

respectării regulilor și a

- întrebări și răspunsuri cu privire la rezultatele

ordinii în desfășurarea

jocurilor;

jocurilor)

- implicarea în jocuri de mișcare cu

Evaluare orală

manevrarea obiectelor, desfășurate între
echipe, sub formă de întrecere;
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi
diferite.
Deprinderi de

- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare;

Mingi,
corzi

ștafete,

Observare

comunicare și lucru în

2.1.

- participarea la jocuri de orientare în spațiu;

echipă

2.2.

- realizarea unor sarcini de colaborare în

activității

Jocuri de mişcare

practicarea activităților de joc și mișcare;

elevilor

desfăşurate în diferite

- respectarea echipei adverse, recunoașterea

anotimpuri, în aer

rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor,

liber

supravegherea respectării regulilor de către
partenerii de întrecere;
- implicarea activă în evitarea/ medierea
conflictelor în activitățile de joc și mișcare.
Joc: Semănatul și culesul cartofilor

950

sistematică a

Evaluare orală

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Proiect didactic
Prof. Cerasela Lascu
Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdianand I” Timișoara
Disciplina: Limba şi literatura română/ Clasa a IX-a
Subiectul lecției: Deşertul pentru totdeauna, Octavian Paler
Tipul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la finalul lecției elevii vor fi capabili: a) Cognitive:
O1: să cunoască subiectul fragmentului autobiografic propus în manual; O2: să definească jurnalul, confesiunea, respectiv autobiografia; O3: să diferenţieze categoriile
anterior menţionate; O4: să se raporteze la autorul jurnalului, la devenirea şi lumea acestuia.
b) Afective
O1: să manifeste spirit de competiţie; O2: Să manifeste dorinţa de a citi; O3: Să integreze informaţiile într-un sistem propriu de valori; O4: Să înţeleagă sensibilitatea
scriitorului; O5: Să dobândească abilitatea de a-şi surprinde propriile emoţii în raport cu textul propus.
c)

Psihomotorii: O1: să utilizeze corect mijloacele auxiliare.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, explicaţia, dezbaterea, demonstraţia, brainstorming-ul, metoda pălăriilor gânditoare,
problematizarea, jocul de rol, instruirea programată, comunicarea.
b) Mijloace de învăţământ: videoproiector, secvenţe interviu televizat, fişe de lucru.
c) Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate pe grupe (activitate față în față sau... prin interfață!)
d) Resurse şi managementul timpului: - capacităţile normale de învăţare ale elevilor; - timpul de învăţare: 50 minute.

BIBLIOGRAFIE:
Bălu Ion, Iancu Marin, Lăzărescu Rodica, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, Bucureşti, 2008.
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2002.
Paler Octavian, Deşertul pentru totdeauna, Editura Polirom, Bucureşti, 2009.
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Etapele lecţiei
Momentul

2’

6’

atenţiei

Verificarea

4’

cunoştinţelor
Anunţarea

liniştei,

pregătirea

materialului

Conversaţia

Platforma G Suite-

Elevii vor prezenta argumente în cadrul unei dezbateri,

Profesorul reactualizează cunoştinţele anterioare, referitoare

Conversaţia

Tabla/

euristică

Whiteboard

Dezbaterea

sau Jamboard

Activitate
pe grupe/
Google Meet
breakout rooms

Conversaţia

Orală
Orală

Explicaţia

Activitate frontală

intitulat Deşertul pentru totdeauna.
1’

temei şi a

Prezentarea

Evaluare

Google Meet

la fragmentul din manual, fragment desprins din volumul
Profesorul anunţă tema şi obiectivele lecţiei. La finalul
lecţiei elevii trebuie să atingă obiectivele enunțate.

Orală

Tabla/
Comunicarea

Whiteboard

Activitate frontală

Profesorul notează data şi titlul.

obiectivelor

5

asigurarea

pornind de la moțiunea: Pro sau contra jurnalului?

anterioare
4

Se asigură condiţiile necesare defăşurării optime a

Strategia didactică
Mijloace de
Forma de organizare
învăţământ
Activitate frontală/

didactic, notarea absenţilor.
Captarea

3

Metode

activităţii:

organizatoric
1

2

Conţinutul învăţării

Timp

Nr.
crt.

30’

Elevilor li se adresează întrebări cu referire la textul

noului

lecturat în ora anterioară: Cine scrie fragmentul propus în

Conversaţia

conţinut şi

manual?/ Cine este personajul?/ Ce trăiri notează şi când

euristică

dirijarea

s-au petrecut?/ Ce îţi dorea tatăl băiatului ?/ Care este

învăţării

părerea băiatului cu privire la soarta deja decisă?/ Cum vă

Învăţarea prin

raportaţi la autorul jurnalului, la devenirea şi lumea lui?/

descoperire

Manualul/
Textul suport

Activitate frontală

Videoproiector

Activitate pe grupe/

Etc.
După fixarea acestor cunoştinţe, aceștia vor viziona o

Problematizarea

secvenţă din emisiunea Profesioniştii- invitat O. Paler.
Apoi, vor fi împărțiți pe grupe.

Explicația

Pălăria albă (grupa nr. 1)- oferă date despre ceea ce simţea
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şi îşi dorea tânărul şi ceea ce îşi doreau părinţii acestuia.

Fișă de lucru

Google Meet

sistematică a

breakout rooms

elevilor

Pălăria roşie (grupa nr. 2)- găseşte scuze sau motivaţii

Instruirea

Whiteboard

pentru a-ţi susţine personajul în planurile sale de evadare,

programată/

sau Jamboard

respectiv fapta sa din dimineaţa plecării.
Pălăria galbenă (grupa nr. 3)- personajul traversează o
perioadă dificilă, dar e posibil să nu vadă toate soluţiile în
vederea unei posibile evadări. Ajută-l şi tu!

Platforma
Pălăriile

G Suite-

gânditoare

Google Meet

Pălăria neagră (grupa nr. 4)- prezintă, dintr-o perspectivă
pesimistă, ce ar fi putut să se întâmple în dimineaţa plecării
între tată şi fiu.
Pălăria verde (grupa nr. 5)- având în vedere că nu tot ce
începe cu rău se termină astfel, imaginează un final fericit.

Orală

Pălăria albastră (grupa nr. 6)- ajută-ţi colegii care întâmpină
dificultăţi şi prezintă felul cum s-a lucrat în echipă.
Asigurarea
6

Se face pe tot parcursul lecţiei prin întăriri verbale pe tot

Conversaţia

parcursul lecţiei: „Bravo!”, „Foarte bine!”

feedback-ului
6’

Elemente de
tip emoticon

Activitate

Orală

frontală

Se prezintă şi li se explică elevilor tema de casă propusă:

Conversaţia

Aplicația

Activitate

Evaluare

retenţiei şi a

redactarea unui text narativ de minimum 15 rânduri, care să

euristică

„ Story

individuală

scrisă

transferului

aibă ca „protagonist”- jurnalul.

Explicaţia

Jumper”/

Asigurarea
7

1’

Blogul clasei
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PROIECT DE ACTIVITATE
Prof. Andone Valentina Camelia
Școala Gimnazială nr. 308, București
NIVELUL DE VÂRSTĂ/GRUPA:II(5-6 ani)/Grupa Mare C
TEMA ANUALĂ DE STUDIU : Cum exprimăm ceea ce simṭim ?
TEMA PROIECTULUI TEMATIC : “Magia sărbătorilor la români!”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : “Brăduleṭ, brăduṭ drăguṭ!”
DOMENIUL DE DEZVOLTARE: Dezvoltarea fizică, a sănătăṭii ṣi igienei personale
CATEGORIA ACTIVITĂŢII :Jocuri ṣi activităṭi recreative
TEMA ACTIVITĂŢII: “ Dansul spiriduṣilor veseli!”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de priceperi ṣi deprinderi motrice
MIJLOC DE REALIZARE: Joc de miṣcare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Satisfacerea nevoii de mișcare și recreere a copiilor, dezvoltarea atenției și a deprinderilor motrice.
SARCINA DIDACTICĂ: Să execute mișcările motrice învățate ṣi comenzile jocului, ținând cont de poziția corectă a corpului .
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1– Să respecte regulile jocului;
O2– Să execute mișcările motrice învățate;
O3– Să arate interes ṣi stăpânire de sine pe tot parcursul activităṭii;

REGULILE JOCULUI:
•

Să asculte indicațiile educatoarei;

•

Să execute corect mișcările prezentate (bătaia palmelor de picioare, bătaia palmelor, bătăi din picioare, miṣcarea braṭelor pe lângă corp, miṣcarea capului

stânga/dreapta, dansul prin învârtire braṭ la braṭ) ;
•

Să participe cu interes la activitate;

ELEMENTE DE JOC : mișcare, executarea comenzilor.
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STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, demonstrația, jocul, exercițiul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ecusoane, laptop, spiriduṣ din fetru folosind Aplicaṭia ChatterKid, platforma Google Classroom
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual;
LOC DE DESFĂȘURARE: Google Classroom-Meet;
BIBLIOGRAFIE:
***Anghelache Valerica,Metodica activităṭilor instructiv-educative din grădiniṭă,Editura Didactică ṣi Pedagogică , Bucureṣti , 2017;
***Bercan Eugenia , 1001 jocuri de miṣcare pentru copii, Bucureṣti,1979.
***Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019;
***Suport Curriculum pentru educație timpurie, 2019;
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII
Nr.crt.

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII

ETAPELE

STRATEGII DIDACTICE

ACTIVITĂŢII

1.

Moment organizatoric

Metode ṣi

Mijloace de

procedee

învăṭământ

Conectarea copiilor la platforma Google Classroom.

EVALUARE

laptop

TIMP

1 minut

Asigurarea unor condiții favorabile pentru buna desfășurare a
activițății.
2.

Captarea atenṭiei

Se va realiza cu ajutorul unui spiriduṣ din fetru care, prin

Aplicaṭia

Observarea

intermediul Aplicaṭiei ChatterKid, le va spune , copiilor , o

ChatterKid

comportamentelor

ghicitoare. https://photos.app.goo.gl/i5W1vy8mBPgtaVx5A
3.

Anunṭarea temei ṣi a
obiectivelor

Copiii vor fi anunțaṭi că vor juca împreună jocul numit: “Dansul

2 minute

copiilor
Conversația

Observarea

spiriduṣilor veseli!” și obiectivele jocului pe înṭelesul copiilor.

1 minut

comportamentelor
copiilor

4.

Desfăṣurarea activităṭii

Jocul se va desfăṣura folosind melodia: “Clap,Clap Sound”
https://www.youtube.com/watch?v=SruVR2fBQWE
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Observarea

spiriduṣi ,

comportamentelor

8 minute
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Explicarea regulilor jocului (să asculte indicațiile educatoarei; să

laptop,

execute corect mișcările prezentate.)

Conversația

Copiii vor fi așezaṭi astfel încât să poată executa mișcările și să

Demonstrația

fie văzuți de către educatoare.

Jocul

copiilor

meet classroom

Copiii vor dansa, executând miṣcările sugerate de educatoare ( se
vor învârti ṣi vor efectua diferite miṣcări ale corpului).
Demonstrarea jocului : Se vor demonstra mișcările jocului.
Jocul de probă: Se va alege un copil care să exemplifice sarcinile
jocului.
Desfășurarea jocului: Se va solicita copiilor să execute
mișcările jocului. Se va intervini cu încurajări, aprecieri și
îndrumări verbale ,la nevoie.
5.

Evaluarea activităṭii

Se vor adresa copiilor întrebări referitoare la denumirea jocului și

Conversația

2 minute

a modului în care a fost realizat.
6.

Încheierea activităṭii

Se vor face aprecieri generale și individuale cu privire la

Conversația

participarea preșcolarilor la activitate.

Frontal
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Lesson Plan
Apostol Elena Mădălina
Liceul Teoretic "Carmen Sylva", Eforie Sud

Level: Upper Intermediate L1
Topic: Ways of communication
Lesson type: acquiring new vocabulary
Skills: integrating skills (vocabulary, reading, speaking, and writing).
Time: 50 minutes
Lesson approach: mixed ability teaching
Teaching Techniques: explanation, exercises, conversation
Aids: textbook, , notebooks, computer, internet, handouts
Techniques: expressing opinion
Classroom organization: lockstep, pair work, individual work, mixed ability class, group work;
Interaction: T-Ss, Ss-T, S-S
Key concepts: technology, mobile phones, device, internet
Lesson aim: 1. producing accurate spoken and written messages;
2. to make students aware of using English to communicate in social settings
3. to activate vocabulary related to technology and means of communication
Lesson objectives: By the end of the lesson the students will be able to:
O. 1 to define the word "device” from separated words;
O. 2 explain elements illustrated in an exercise;
O. 3 predict the end of a short film based on clues;
O4 -to debate the idea “of using the new technology "
Previous knowledge: Students are expected to use a wide variety of vocabulary related to technology.
Anticipated problems: The students may have difficulties in expressing themselves in English or some of them
might find the topic of the short film not interesting enough.
Solutions: The teacher will have an encouraging attitude throughout the lesson and will pay attention to the
level of the students through personalised tasks which will enhance motivation.
PROCEDURE
Lead-in
1’
The teacher greets the students. Then checks attendance and ensures the necessary working conditions (order,
cleanliness, discipline, light). The teacher asks about any particular or unusual situation or condition
Homework check-up
4’
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The teacher asks Ss to present their homework, by appointing a student to read the requirement. As homework
students had to write an essay on the topic “Technology is part of my life “. Teacher names various students to
take turns in reading the essays. The teacher asks students to correct, if necessary. Students help each other
(peer correction) to identify and clarify potential difficult aspects.
Warm-up
7’
The teacher asks students to discuss in pairs the following questions:
Do you have a mobile phone?
If not, would you like to have one?
What do you think when you hear a mobile phone ring – in class? / On the train? / In the street?
How many times a day do you use your phone ?
How many times a day do you send text messages?
How long does it take you to compose a normal message?
Goal setting
5’
The teacher writes on the whiteboard the following words and expressions and then elicits and explains the
meaning of the vocabulary.
to text a message/ to unlock a mobile phone/to enter a PIN code/to scroll up and down/to access the main
menu/ to select/ to press a button
Then the teacher shows the students a picture and asks them to say what relationship is between the two
women in the picture, what age do they have, where do they think they are, etc.

Before-watching
5’
Teacher asks the students to imagine that they have to help an 80-year-old lady who wants to send a text
message to her daughter, but she has never sent a text before and she has never used a mobile phone. The
woman has a new phone which is turned off. In pairs the students have to write step by step instructions to
ensure that the elderly lady can write and send her message. Tell the students that the instructions need to be
very clear because the old lady has never sent a message before. Each pair reads their instruction. Get
feedback from the whole class and try to get to an agreement on the essential steps and write them on the
board.
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While- watching
12’
Teacher tells the students that they are going to watch the short film “Dotty” in which they will see a woman
trying to explain to an old lady how to compose and send a text. While they are watching they should compare
the instructions of younger woman with their own and also the students have to notice the problems that arise
in the film and that the old lady encounters. The teacher should pause the film at 07:13.
https://vimeo.com/128544536
The teacher gets feedback from the students.
?

She doesn’t know how to unlock the phone.

?

She doesn’t press the menu and start buttons fast enough.

?

She can’t find the letters she needs to write the message.

?

She doesn’t understand how to write the text.

After watching
10’
The teacher puts the students in pairs and asks them to discuss the following questions:
Which is the message of the film in your opinion? How do you think the lady who is teaching the old lady
feels? How do you feel when you watch the film? Do you know old persons who find it difficult to use the
new technology? Not only mobile phones.
The teacher asks the students to expose their ideas and have a whole class discussion.
Feedback and evaluation
2’
The teacher makes verbal appreciations on the students’ activity.
Homework and follow-up
2’
The teacher asks students to write a review of the film.
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OPȚIONAL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
IONESCU MIHAELA
GRĂDINIȚA STELUȚA SECTOR 2 BUCUREȘTI
TITLUL CURSULUI OPŢIONAL: ”Alfabetizarea funcțională la limba și literatura română”
DURATA: un an școlar
CLASA: a I a
TIPUL OPŢIONALULUI: Opțional la nivelul ariei curriculare Limbă și comunicare

ARGUMENT
Scopul studierii limbii române în şcoală este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară
de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii , exprimându-şi gânduri,
stări, sentimente, opinii.”(Curriculum naţional pentru limba şi literatura română, 1998). Reiese clar de aici importanţa
dezvoltarii capacităţilor de exprimare orală şi scrisă ale elevilor care constituie obiective cadru ale predării limbii
române în învăţământul primar şi cărora trebuie să li se acorde o atenţie deosebită pe parcursul întregii şcolarităţi.
Lecturile bunicilor, parintilor sau ale învatatorilor, în anumite momente ale zilei, constituie cea mai buna modalitate
de a stabili primele contacte ale copiilor cu lecturarea cartilor.
Astfel, dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a copilului se realizează cu eficienţă maximă în orele de literatură
română, în general şi literatura pentru copii în mod deosebit, prin studierea de texte specifice vârstei, ce pun în valoare
întregul sistem lingvistic.
COMPETENȚE GENERALE:
COMPETENTE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
1.Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
COMPETENŢE SPECIFICE

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
- utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj audiat;
-executarea unor comenzi/ instrucţiuni/ reguli de joc prezentate de adulţi sau copii
1.2 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate

- jocuri de pronunţie a cuvintelor care

încep/ se termină/ conţin un anumit sunet
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor
- despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ semne/ jetoane/
gesturi/ bătăi din palme;
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc
1.3Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral;
- conversaţii pe teme de interes pentru copii
2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
COMPETENŢE SPECIFICE

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
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- formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri sau informaţii referitoare la diverse teme din sfera
de interes a copiilor;
- exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de mulţumire, adaptate interlocutorului
2.2. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
-concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi menţinerea unei conversaţii pe diferite teme de interes;
- jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla dacă..”
2.3 Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
-formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente, referitoare la activităţi desfăşurate
- repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat
- exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare
3.Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
COMPETENŢE SPECIFICE
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână
- realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte
-citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi propoziţii
- realizarea unor colaje, afişe publicitare utilizând cuvinte decupate din ziare şi reviste
3.2 Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare

- formularea

unor răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul textului citit
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de mână, cu imaginile potrivite
- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt
- ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite
3.3 Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple -recunoaşterea unor
simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou, P- parcare, I - informaţii, intrare, ieşire, farmacie, trecere de pietoni
,semafor etc.
-- exerciţii–joc de decodare a unor felicitări, invitaţii, scrisori, în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri
CONŢINUTURI:
Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
•Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul - Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate
Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative
•Forme ale discursului oral-Povestirea unor întâmplări trăite
-Repovestirea unor întâmplări auzite
-Descrierea unui obiect/ a unei persoane
•Alfabetul limbii române -Citirea propoziţiilor/ enunţurilor
-Aşezarea textului în pagină
Scriere/ redactare
•Ortografia
•Scrierea funcţională -Copieri. Transcrieri
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-Scrisoarea. Jurnalul (text şi desene)
•Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunţuri), pornind de la experienţe trăite
Elemente de construcţie a comunicării:
•

Vocabular

•

Fonetică

•

Silaba

•

Cuvântul

•

Despărţirea cuvintelor în silabe intuitiv, fără cunoaşterea regulilor

•

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)

MODALITATI DE EVALUARE:
?

Probe orale, probe scrise

?

Chestionarea orală curentă şi finală, frontală şi individuală;

?

Portofoliul elevului

?

Jocul de rol, jocul didactic

?

Autoevaluare
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PROIECT DIDACTIC
Prof.învăț.preșc: Teodora Haș
Grădinița P.P. Nr.14, Arad, Str.Patria, Nr: 2-4
GRUPA: Mare
DOMENIUL EXPERENȚIAL: DOS- Domeniul Om și Societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
MIJLOC DE REALIZARE: rupere, mototolire,lipire
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: “Frunza”
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
1.Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiară
COMPORTAMENTE VIZATE: 1.1. Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat
1 .3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activitați variate
OBIECTIVE: O1 - să recunoască caracteristici ale anotimpului toamna pe baza cunoștințelor dobândite anterior;
O2- să denumeasca corect instrumentele de lucru de pe masute, pe baza observarii directe;
O3 - să aplice corect tehnica de lipire;
O4 - să aprecieze critic lucrările realizate, dupa criteriile date: acuratețe, corectitudine;
FORME DE ORGANIZARE: frontal și individual.
METODE ȘI PROCEDEE: observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, aprecierea verbală;
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: imagini cu anotimpul toamna, fișe, hârtie creponată, model, lipici, șervețele umede;
BIBLIOTECA: -Curriculum pentru educație timpurie-2019.
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Obiective

Activitați de

Conținuturi

învățare
Introducerea în activitate se realizează printr-o discuție referitoare la

O1.

caracteristicile anotimpului toamna și bogațiile ei.

Anunțarea temei: Astăzi vom rupe, mototoli si lipi împreună

-exerciții de obs. a

,,Frunze,legume și fructe de toamnă”.

anotimpului toamna

Metode și

Mijloace de

procedee

învățământ

Conversația

Imagini de toamnă

Evaluare

Observarea

Explicația,

comportamentului

Exercițiul

copiilor

Observația

Corectitudinea

Conversația

răspunsurilor

Descrierea
Intuirea materialului:
-exerciții de
O2.

denumire a

-

materialului didactic

Pentru a le putea realiza, eu v-am pregătit câte ceva pe masuțe:

Observația

Material didactic

Recunoasterea

Ce aveți fiecare în față, pe măsuțe? (Copiii enumeră materialele aflate la

Conversația

(model, fișe,

materialului

hârtie creponată,

didactic

dispoziție)

lipici, șervețele
umede;
Observarea și analiza modelului:
-exerciții de

Prezint copiilor modelul realizat de mine, pe care îl analizez împreună cu

Observația

Modelul

Răspunsul

observare a lucrării

ei.

Conversația

educatoarei

corect la

model

întrebări

-Cum credeți că am realizat “Frunza/fructul/leguma de toamnă” (am
rupt o bucată de hârtie, am mototolit și am lipit bucata pe conturul dat). Așa
va trebui să arate și lucrarea voastră la final.
Explicarea și demonstrarea procedeului de lucru:

-exerciții de

Prima dată vom rupe o bucata de hârtie, mototolim și apoi lipim în conturul

Observația

identificare a etapelor

dat. Trebuie să lucrați curat și îngrijit.

Conversația
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de lucru

Explicația
Exercițiul
Exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii:

-exerciții de încălzire

Pentru a realiza lucrarea cât mai frumos haideți să ne încălzim mânuțele:

Conversația

Corectitudinea

a mușchilor mici ai

“-Cântăm la pian! / Plouă! / Închidem și deschidem pumnii!”, …. etc.

Observația

executării

mâinii

Copiii vor executa mișcările sugerate.

Exercițiul

mișcărilor

Realizarea lucrării de către copii:
-exerciții de rupere,
O3.

mototolire și lipire

Pentru început copiii rup, mototolesc și apoi lipesc bucata în conturul dat.

Exercițiul

Foi, Hârtie

Lipirea corectă a

În timp ce copiii lucrează, voi merge pe la cei care necesită ajutorul, le voi

Obsevația

creponata

elementelor

explica , demonstra și voi scrie numele copiilor pe lucrare.

Conversația

Lipici,

Explicația
Evaluarea lucrărilor:
Toate lucrările vor fi ținute pe măsuțe astfel încât copiii să le poata

Conversația

Lucrările

Aprecierea

a lucrărilor

vedea. Ei iși vor evalua munca lor cât și pe cea a colegilor, dacă au rupt,

Observația

realizate de către

lucrărilor proprii

proprii/ colegilor

mototolit și lipit corect elemententele și au respectat instructiunile date.

Exercițiul

copii

cât și ale colegilor

-exerciții de apreciere
O4.

În încheierea activității voi face aprecieri referitoare la modul în care
au realizat “Frunza/leguma/fructul de toamna” și anume, dacă au rupt,
mototolit și lipit corect, respectând indicațiile date.
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PROJET DIDACTIQUE
Chirea Iulia Clemence
Liceul Teoretic Carol I Feteşti, Ialomiţa
Date: le 10 décembre 2020
École :
Classe: V-e (L2, première année d’étude)
Professeur:
Sujet: Ma chambre personnelle - leçon de vocabulaire
Type de leçon: fixation des connaissances

Compétences générales :
*Développer l’intérêt pour la langue française ;
*Enrichir le vocabulaire ;
*Développer la capacité de réaliser des productions orales/écrites sur un sujet donné;
*Cultiver la disponibilité et la capacité créatrice des élèves.

Compétences spécifiques
a.Identification des objets de la chambre personnelle ;
b.Intégration du lexique appris dans les contextes ;
c.Fixation du vocabulaire de la chambre personnelle ;
d.Application des connaissances dans des exercices ;

Objectifs opérationnels -À la fin de la leçon, les élèves seront capables de :
O1

Identifier les mots designant les objets de la chambre;

O2

Utiliser le lexique par l’entremise des exercices;

O3

Formuler des phrases à l’aide du lexique appris ;

O4

Cultiver une attitude sociable et ouverte à un travail collectif et créatif sur la langue française

Stratégie didactique :
Méthodes et procédés: la conversation, la correction du devoir, l’explication, l’exercice, la lecture
Moyens et matériel: Internet, le jamboard, la présentation/, les fiches de travail – les exercices en ligne, les cahiers
Forme d’organisation: virtuelle, individuelle, grande groupe
Durée : 50 minutes
Lieu de travail: online - la platforme Classroom / Meet Classroom
Scénario didactique
Le contenu informationnel
Les séquences de

L’activité de l’enseignant

L’activité des élèves

la leçon
La mise en train

Après la connexion sur la platforme

Les élèves se préparent
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3’

Meet-Classroom, le professeur salue

pour la classe de français.

les élèves et enregistre les absents.

On crée en une atmosphère propice
au travail par une conversation
situationnelle.
Réactualisation
des connaissances

Le professeur adresse des questions

Ils répondent aux

acquises pendant

aux élèves pour vérifier la leçon

questions adresées par

la classe

qu’ils ont préparée et il corrige les

leur professeur et ils

précédente

fautes de prononciation.

présentent leurs devoirs.

Il présente aux élèves une fiche avec

Les élèves doivent

des objets et leur adresse la question

répondre à la question.

Conversation

Explication

7’

Correction

« Qu’est-ce que c’est ? » en leur
indiquand la table.

Eveil de

Le professeur demande aux élèves de

l’attention

regarder un clip vidéo qui présente

7’

une belle chambre avec tous les

Les élèves accomplissent
les tâches du professeur.

Conversation

objets spécifiques. Les élèves doivent
noter sur une feuille de papier les
Exposé

objets et celui qui a noté plusieurs
objets, est le gagnant.
Le professeur adresse des questions
aux élèves pour vérifier s’ils ont
regardé avec attention.

Fixation des
connaissances
28’

Le professeur projète sur l’écran un

Les élèves lisent le texte

texte (« Une chambre idéale) et

Ils accomplissent les

demande aux élèves de le lire.

Lecture

tâches du professeur
Le

Ensuite, pour assurer la

professeur

compréhension du texte, il leur

veille à ce

propose d’identifier et d’énumérer les

que tous les

pièces de meuble et les prépositions

élèves

de lieu mentionnées.

travaillent.
Le professeur présente une autre

Grand

967

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

fiche d’exercices : « Qu’est-ce qu’il y

groupe

a dans ta chambre ? ». Les élèves
doivent regarder une image et
compléter des phrases avec des
prépositions de lieu.
Ensuite, il demande aux élèves de
compléter des mots croisés.
Evaluation de la

Le professeur fait l’évaluation de

Les élèves écoutent les

performance

l’activité collective, par des

explications.

2’

remarques sur le travail des élèves; il

Exposé

apprécie l’activité des élèves, par des
notes qui récompensent les
meilleures réponses.

Indication de

Le professeur montre la fiche-devoir

Les élèves confirment

devoir

(„Décris ta chambre”) et leur

qu’ils ont compris ce

3’

explique qu’ils vont la trouver chargé

qu’ils doivent faire.

sur la platforme, dans
l’espace-devoir.
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
EDUCATOARE: Palade Nicoleta
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : Grădinița cu P.P. “Motanul Incălţat“
NIVELUL : I
GRUPA : mică ( fluturaşii veseli )
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂȚARE „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Legume timpurii!”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Ridichea uriașă ”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată la nivel ADP+ALA1+ADE (DLC+DEC)+ALA2
TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă
FORMA DE ORGANIZARE: frontal , individual , pe grupuri
LOCUL DE DESFĂȘURARE : sala de grupă
DURATA : o zi
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:

Biblioteca
„Ridichi mari, ridichi
mici”-sortare după mărime

Construcţii:

Artǎ

„Lădițe pentru legumele

„Colorăm și de legumele de
primăvară ne bucurăm”
colorare;

de primavară”

DLC
“Ridichea uriașă”
Lectura dupa imagini

“Ridichea uriașă”

DEC

ADP + DLC + DEC + Jocuri și activități
recreative

“Ridichea uriașă”
Dactilopictură

SCOPURILE ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE:

Jocuri și activități
recreative
“Statuile din grădina
primăverii”
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-Formarea deprinderii de a asculta o poveste și de a reda ideile acesteia pe baza unui suport intuitiv;
-Îmbogățirea vocabularului cu noi cuvinte și expresii;
-Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de folosire a unor tehnici artistico – plastice;
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
I. ALA I. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
Bibliotecă : “Din jumătăți-întregul”- puzzle
Joc de rol: “Micii grădinari ” –plantăm semințe
Artă : “Pregătim salata de primăvară ”-colaj
II. ADP. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Întâlnirea de dimineață: ,,Ridichea năzdrăvană ”
Rutine: "Mă pregătesc pentru activităţi "- deprinderi de ordine şi disciplină
Tranziţii: : ,,Bat din palme clap,clap,clap!”, ,,Dacă vreau să cresc voinic”;
III. ADE. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
DLC: “Ridichea uriașă ” – lectură după imagini ,
DEC: “Ridichea năzdrăvană ” – dactilopictură ;
IV. ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES
Știință : “Sortează ridichile după mărime ” ;
Construcţii : “Lădițele primăverii! ” ;
Artă: “Colorăm și de legumele primăverii ne bucurăm !” ;
V. ALA II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
Joc de mişcare: „ Statuile din grădina primăverii “

970

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Dramatizare: “Povestea ridichii uriașe ”
I. ALA I. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
✓ Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
✓ Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
✓ Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (grupul de joacă).
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Bibliotecă : “Din jumătăți - întregul”
O1: să reconstituie din jumătăți sau mai multe părți, întregul;
O2: Să colaboreze cu partenerii de la masa de joc;
Joc de rol: “Micii grădinari ”;
O1: Să recunoască instrumentele puse la dispoziție în desfășurarea activității;
O2: Să participe activ la activitatea de joc, interpretând rolul propus;
Artă: “Pregătim salata de primăvară ”- colaj
O1: Să denumească corect instrumentele necesare în desfășurarea activității;
O2: Să folosească corect tehnicile de lipire, pe baza explicațiilor primite ;
O3: Să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau faţă de lucrările celorlalţi copii.

RESURSE:
Procedurale: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, aprecierea verbală.
Materiale: *piese de puzzle care reprezintă diferite legume de primăvară ;
*pahare de unică folosință, semințe, pământ, apă, ustensile ;
*fișă de lucru, carton colorat, lipici.
Organizatorice: pe grupuri, individual.
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La sosirea copiilor în sala de grupă, vor găsi materialele deja pregătite pentru activităţile pe care le vor desfăşura în cursul dimineţii, alegându-şi centrul în care îşi vor
desfăşura activitatea.
MOMENTELE PROIECTĂRII DIDACTICE - ALA I
EVENIMENT DIDACTIC

CONŢINUT STIINTIFIC

1. Momentul organizatoric

Se creează condiţile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în

Observarea comportamentului

bune condiţii.

copiilor

2. Captarea atentiei

SRATEGII DIDACTICE

EVALUARE

Le spun copiilor că în această dimineață, la intrarea în grădiniță am găsit o

Conversaţia

Observarea comportamentului

cutiuță cadou și un bilețel. Pe bilețel scria că acest cadou este pentru copiii

Frontal

copiiilor

Conversaţia

Observarea comportamentului

din grupa Buburuzele și ceea ce vor gasi în ea îi va ajuta la jocurile din
această dimineață.
3. Anuntarea temei şi a

Dezvălui centrele de interes pregătite şi explic copiilor sarcinile de lucru:

obiectivelor

unii din jumătăți vor forma întregul, alţii vor planta semințele de ridichi , iar

verbal şi nonverbal

alţii vor pregăti salata de primăvară prin lipire.

Frontal
4. Desfășurarea activității

Cu ajutorul tranziţiei “Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap,

Exerciţiul

trap, trap/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Şi spre centre noi pornim”, copiii se vor

Observarea interesului pentru joc

aşeza la centrele pregătite. Le explic copiilor ce au de făcut la fiecare centru

Conversaţia

în parte:

Pe grupuri

La centrul Bibliotecă: “Din jumătăți -întregul” – vor asambla piesele;
La centrul Joc de rol: - “Micii grădinari” – plantăm semințe de ridichi;
La centrul Artă: - “Pregătim salata de primăvară ” - colaj;
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5. Obţinerea performanţei şi

Copiii finalizează sarcina de lucru.

asigurarea feedback-ului

Vom lua în considerare următoarele criterii:

•
6. Încheierea activităţii

-

respectarea tehnicilor de lucru;

-

colaborarea cu ceilalţi copii;

Conversaţia

Aprecieri verbale;

Conversaţia

Aprecieri verbale

Copiii vor explica ce au realizat şi modul de lucru.
După terminarea activităţilor pe centre, aşezăm lucrările într-un loc special
amenajat şi realizăm evaluarea activităţii, printr-un tur al galeriei. Copiii își
vor prezenta lucrările, explicând sarcinile pe care le-au avut de rezolvat şi
își admiră reciproc produsele activităţii.

II.ADE. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
1. DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Educarea limbajului: "Ridichea uriașă" – lectură după imagini
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
❖ Să audieze cu atenție un text literar, reținând ideile acestuia;
❖ Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv, utilizând un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
❖ Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc , atât în calitate de vorbitor cât și în calitate de auditor;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1: Să asculte cu atenţie textul expus de educatoare, urmărind firul întâmplărilor prezentate cu ajutorul imaginilor;
O2: Să precizeze succesiunea evenimentelor povestirii, pe baza imaginilor prezentate;
O3: Să identifice personajele poveștii ,, Ridichea uriașă,, pe baza textului audiat ;
O4: Să ordoneze etapele din poveste în ordinea logică a acțiunii, folosind siluetele personajelor și macheta;
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RESURSE:
Procedurale: expunerea, conversaţia, explicaţia, problematizarea, observarea, instructajul verbal ;
Materiale: siluete ale personajelor din poveste, planșe cu imagini din poveste;
Organizatorice: frontal.
2. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV
Dactilopictura: “Ridichea buclucașă ”
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
✓

Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

✓

Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1: Să execute exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii;
O2: Să folosească acuarele pentru a reda tema plastică propusă;
O3: Să realizeze lucrarea utilizând tehnica dactilopicturii;
O4: Să aplice corect tehnica pe baza explicațiilor date de educatoare;
O5: Să realizeze cu ajutorul degetului arătător puncte pe suprafaţă dată, având la dispoziţie acuarele;
O6: Să creeze lucrări originale prin folosirea tehnicilor de lucru arătate;
RESURSE:
Procedurale: exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, instructajul verbal;
Materiale: fișă de lucru,vase cu acuarele,servețele umede și uscate;
Organizatorice: individual.
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III. ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES
CENTRUL ȘTIINȚE: “Sortează ridichile după mărime”;
Obiective operaţionale:
O1: Să denumească personajele de pe fiecare pagina a cărții;
O2: Să redea dialogul dintre fiecare personaj și omulețul de turtă dulce;
O3: Să folosească figurina-omuleț atașată cărții pentru a verbaliza dialogurile;
O4: Să redea dialoguri scurte din poveste mânuind siluetele prinse pe bețișor;
O5: Să creeze un alt final poveştii.
CENTRUL CONSTRUCȚII: “Lădițele primăverii!”
Obiective operaţionale:
O1: Să denumească materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie;
O2: Să găsească împreună cu educatoarea cât mai multe soluții pentru a realize lădițele;
O3: Să aleagă materialele pe care le consideră potrivite pentru realizarea sarcinii;
O4: Să construiască obiectul propus ;
CENTRUL ARTĂ: “ Colorăm și de legumele primăverii ne bucurăm ”
Obiective operaţionale:
O1: Să denumească materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie;
O2: Să respecte etapele de lucru, exersând deprinderile tehnice însuşite anterior ;
O3: Să realizeze lucrări originale, manifestănd creativitate în alegerea materialelor;
O4: Să îşi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă de lucrarea celorlaţi , motivăndu-şi părerile.
RESURSE:
Procedurale: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, instructajul verbal, experimentul, aprecierea verbală;
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Materiale:
1. ecusoane cu personajele din poveste, piese lego, fișe de lucru, creioane colorate

;

2. elemente decupate, laminate, reprezentând ridichi de diferite mărimi ;
Organizatorice: frontal, pe grupe, individual.
IV.ALA II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
Joc de mişcare: „ Statuile din grădina primăverii ! “
Obiective operaţionale:
O1: să aplice regulile impuse de joc;
O2: să execute mişcările cerute de joc;
O3: să-şi exerseze unele deprinderi psiho-motrice;
O4: să manifeste spirit de fair-play.
RESURSE:
Procedurale: jocul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia;
Organizatorice: frontal, pe grupe.
Dramatizare: “Povestea Ridichii uriașe ” – folosind măști
Obiective operaţionale:
O1: Să-și aleagă prin procedeul „mâna oarbă” masca corespunzătoare rolului pe care îl vor juca;
O2: Să redea dialogurile și mişcările cerute de rol;
O3: Să-şi exerseze unele deprinderi psiho-motrice ;
O4: Sӑ participe activ şi afectiv la programul propus, dând dovadă de cooperare şi interes.
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BIBLIOGRAFIE


“Curriculum pentru învӑţӑmântul preşcolar3-6/7 ani ” – 2008



Georgeta Toma; Daniela Petre;Maruta Ristoiu; Irinela Nicolae;Magdalena Anghel „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învӑţӑmântul preşcolar”,

Editura Delta


Florica Mitu, Ştefania Antonovici, "Metodica activitӑţilor de educare a limbajului ȋn ȋnvӑţӑmântul preşcolar, Ed. Humanitas Educaţional, 2005“Repere metodice

utile pentru învăţământul preşcolar” vol.III (2016)-Ed. Delta Cart Educaţional;


S.Cioflinca, C. Lazar, E. Ilie, C. Marta-"Ziua bunӑ începe de la întâlnirea de dimineaţӑ"-Editura Tehno-Art
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Proiect de lecție

Prof. pentru învățământul primar: Ticea Daniela
Școala Gimnazială ”Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău
Data: 20.01.2021
Clasa: Pregătitoare
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în Limba Română
Subiectul: Sunetul “[l]” și literele “l” și “L”
Tipul lecţiei: Lecție de fixare și de sistematizare a cunoștințelor
Competențe specifice vizate:
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate.
Scopul: Fixarea și sistematizarea cunoștințelor referitoare la sunetul [l] și literele „l” și „L” ;
Obiective operaționale:
O1: Să dea exemple de cuvinte ce conțin sunetului [l]
O2: Să identifice poziția sunetului “ l” în cuvintele date;
O3: Să descopere cuvintele rezultate prin unirea unor silabe date;
O4: Să asocieze cuvântul rezultat prin unirea literelor cu imaginea corespunzătoare;
O5: Să scrie corect litera „ L” , urmând etapele și tehnicile învățate
STRATEGII DIDACTICE:
* Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, jocul didactic;
* Mijloace de învățământ: auxiliar, dispozitive digitale, internet, Classroom-Google (Meet), aplicația Wordwall
Forme de organizare: frontală, individuală
Resurse umane: clasa de elevi
Locul de desfășurare: online platform Google Meet și Google Classroom
Resurse temporale: 35 min
BIBLIOGRAFIE: - Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, MEN, 2013;
- Alexandra Manea, Claudia Matache - Comunicare în limba română, Editura Delta Cart Educational, Pitesti, 2013 ;
- Anca Veronica Tăut - Comunicare în limba română, Editura Sinapsis, Cluj-Napoca, 2014 ;
- www.didactic.ro;
- Wordwall jocul: Pinguinul schior
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Desfășurarea lecției
Strategii didactice
Momentele lecţiei

Conținutul învățării și demersul didactic

Ob.
Op.

1. Moment organizatoric
( 1 min)

Metode și

Mijloace de

Forme de

procedee

învățământ

organizare

Evaluare

Se pregătește colectivul de elevi și se pregătesc materialele necesare
pentru începerea orei de Comunicare în Limba Română. Se deschid

Exercițiul

camerele și microfoanele, cele din urmă doar atunci când un elev este

organizatoric

Frontală

numit.
2. Reactualizarea
cunoștințelor

Li se va solicita copiilor să numească literele pe care aceștia le-au învățat în
orele anterioare de Comunicare în Limba Română.(A, M, I, U, R, E, N, T, O, Observația
C, Ă,P)

Prezentare

Frontală

Power Point

(5 min)
Se va realiza prin intermediul unei ghicitori:
3. Captarea atenţiei
(3 min)

" Sus, pe cer, sunt multe stele,
Iar acolo, printre ele,
E un glob de aur mare

Conversația

Ce străluce ca un soare.

Scrisoare de la
Crăiasa Zăpezii

Nicio stea din cer, niciuna,
Nu străluce precum ...” (luna).
Va fi numit un elev care să îi numească sunetul inițial din cuvântul cheie.
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4. Enunţarea
subiectului si a

Se vor enunța tare, rar și clar tema, dar și obiectivele lecție :
,, Astăzi vom vorbi despre sunetul [l] și literele „l” , respectiv „L” .

obiectivelor

5. Fixarea
cunoștințelor
(30 min)

Conversația/

Frontal

Observația

Pentru început copiii vor fi întrebați care sunt literele pe care le-au învațat
în ultima oră de Comunicare în Limba Română. Li

se va cere să

menționeze, de asemenea, sunetul corespunzător acestor litere.

Aprecieri verbale,
Conversația

observarea

Răspuns așteptat: “În ultima oră de Comunicare în Limba Română, noi am

Frontală

O1 învățat litera l mic de tipar și litera L mare de tipar. Sunetul corespunzător

elevilor, evaluarea

celor două litere este [l]”.
În

comportamentului
orală

continuare, li se va solicita copiilor exemple de cuvinte ce conțin

sunetul [l]
O2 Exemple de răspunsuri așteptate: „Un cuvânt care conține sunetul [l] este
“cal” ”. “Un cuvânt care conține sunetul [l] este “Lili” ”, “Un cuvânt
care conține sunetul [l] este “melc” ”.
După ce au dat câteva astfel de exemple, vor fi invitați pe copii să
identifice poziția sunetului [ l] în cuvintele din cadrul unui joc.(Ex: În

Conversația/
Observația

cadrul cuvântului “leu”, sunetul [l] apare la început. În cadrul cuvântului
“inel”, sunetul [l] apare în cea de-a doua silabă.)

Aplicația

Apoi se va partaja „Roata aleatoare” care presupune descoperirea unor

Wordwall

cuvinte rezultate prin unirea silabelor date.
O3 Se va solicita copiilor numărul silabelor fiecărui cuvânt.

Conversația/

După încheierea acestei etape, vor fi îndrumați să deschidă caietul 6, la Observația
pagina 34 pentru a rezolva exerciții, accentul căzând pe cea de-a doua sarcină
ce îi îndeamnă pe copii să coloreze din fiecare șir pinguinii care formează
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denumirea unui animal, să traseze un X peste cel intrus și să unească în Conversația
fiecare caz cu imaginea potrivită.
În final, vor complete rândurile cu litera “L” .
O4 Înainte de a începe scrierea, se fac exerciţii de încălzire a muşchilor mici
ai mâinii (morişca, închidem şi deschidem pumnii, cântăm la pian, la vioară, Conversația/
Explicația
plouă, batem din palme).
O5

Se reaminteşte poziţia corectă în timpul scrierii.
Primesc recompense pentru activitate, jetoane cu pinguinul schior.

6. Încheierea activității

Conversația
euristică

981

Jetoane
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PROIECT DE LECŢIE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL ANDREI” JUD. BRĂILA
Profesor: MICU RALUCA – DIANA

Data: 24.11.2016
Clasa: a VIII-a B
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: POPA TANDA, de Ioan Slavici – Apartenenţa la gen
Tipul lecţiei: Mixtă
Durata: 50 de minute
Competenţe generale:
1. receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. utilizarea corectă a limbii române în producerea de mesaje orale în diferite situaţii de comunicare monologată şi
dialogată
3. receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite mesaje de realizare, cu scopuri
divesre.
Competenţe specifice:
1.2. identificarea secvenţelor de naraţiune dintr-un mesaj oral;
1.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text;
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ.
3.3. identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text literar sau nonliterar.
Obiective operaţionale:La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
a)cognitive:
O1 - să definească noţiunea de gen epic, respectiv operă epică
O2 – să precizeze trăsăturile operei epice
O3 – să exemplifice fiecare trăsătură a operei epice
O4 - să evidenţieze trăsături ale personajelor
b)afective:
O5 - să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul grupei
O6 - să participe cu interes la activitate
Strategia didactică
Metode si procedee: conversatia, explicaţia, expunerea, învăţarea prin cooperare.
Forme de organizare: frontal, pe grupe;
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Mijloace de invatamant: fişe de lucru, manualul, text-suport,tabla.
Resurse
Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română, clasa a VIII-a

Bibliografice:
Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VIII-a, Alexandru Crişan, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti,
2011
Metodica predării limbii şi literaturii române, Parfene Constantin, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2001
Limba şi literatura română – Structuri didactice deschise, Alina Pamfil, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Secvenţele lecţiei
Ob. Op.
1.Moment organizatoric

O5
2.Exerciţiul de dezgheţ
O6

Activitatea profesorului

Strategii didactice

Se notează absenţii.
Se asigură condiţiile necesare
desfăşurării activităţii.

Conversaţia

Elevii vor completa rebusul
primit cu informaţii referitoare
la textul studiat pentru a găsi
pe verticala A-B sursa poreclei
personajului principal.
Anexa 1
Verifică tema calitativ şi
cantitativ şi corectează
eventualele greşeli.

3.Actualizarea ideilor
ancoră şi verificarea temei
scrise

Conversaţia

Conversaţia
Explicaţia
Frontal

4.Anunţarea subiectului şi
a obiectivelor propuse

5. Dirijarea învăţării

O1

Profesorul scrie titlul lecţiei pe
tablă: Popa Tanda, de Ioan
Slavici – Apartenenţa la gen.
Va trebui în final să…(se
anunţă obiectivele
operaţionale)
Se împart elevii în şase
grupe şi li se prezintă sarcinile
de lucru după cum urmează:
Grupa I va identifica ipostaza
naratorului şi contextul
spaţio-temporal.
Grupele a II-a şi a III-a vor
extrage din text citate
reprezentative pentru primele
trei momente ale subiectului,
respectiv ultimele două
momente.
Grupa a IV-a va identifica
personajele participante la
acţiune, le va clasifica ţinând
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Forma de evaluare

Elevii vor da citire
temei.
Se observă şi
evaluează modul în
care elevii au abordat
subiectul dat drept
sarcină de lucru
pentru acasă.

Conversaţia

Frontal

Conversaţia
Explicația

Învățarea prin
decoperire

Voi aprecia
capacitatea de
exprimare orală a
opiniei, susținerea
acesteia prin
argumente,
creativitatea, trăirea
afectivă.
expresivitatea.
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O2

O3

O4

6. Asigurarea
feed-back-ului şi
evaluarea

O1
O2

O3
O4

O5
O6
7. Asigurarea retenţiei şi a
transferului

cont de importanţa lor şi le va
stabili o trăsătură dominantă
de caracter.
Grupele a V-a şi a VI-a vor
identifica modurile de
expunere existente în text,
fiecare axându-se pe câte două
moduri diferite.
După realizarea acestor
sarcini, se definesc noţiunile
de gen epic şi operă epică,
prezentându-se trăsăturile
specifice.
Solicită elevilor să:
Noteze două idei prin care să
îşi exprime
aprobarea/dezaprobarea faţă
de comportamentul
personajului principal.
Propună un alt nume pentru
personajul principal.
Corectează şi dirijează prin
întrebări răspunsurile primite,
dacă sunt sesizate greşeli în
rezolvare.
Apreciază verbal activitatea
elevilor la lecţie.
Se cere elevilor să noteze o
noţiune pe care şi-au însuşit-o
cel mai bine şi una care îi pune
în dificultate.
Profesorul comunica tema
pentru acasă.
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Explicaţia
Observarea
sistematică
Conversaţia

Conversaţia
Evaluare formativă
Individual
Frontal

Conversaţia
Individual
Frontal

Elevii vor avea de
realizat o compunere
de 150-250 de
cuvinte în care să
argumenteze că textul
studiat aparţine
genului epic.
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PROIECT DIDACTIC
prof. pentru învățământul primar Căpățînă Vasilica
Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, comuna Brebu

MOTTO:
“Nici un om nu se întăreşte citind un tratat de gimnastică, ci făcând exerciţii; nici un om nu se învaţă a
judeca citind judecăţile scrise gata de alţii, ci judecând singur şi dându-şi singur seama de natura lucrurilor.”
Mihai Eminescu

CLASA: a III- a A
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
DISCIPLINE INTEGRATE: LLR, MM, AVAP, Științe ale naturii
TIP DE LECȚIE: activitate integrată
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Elemente intuitive de geometrie
SUBIECTUL LECȚIEI: ”În lumea geometriei” - Exersare, joc și învățare
SCOPUL LECȚIEI:
•

consolidarea cunoştinţelor însuşite şi aplicarea noţiunilor de geometrie.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să recunoască figurile şi corpurile geometrice învăţate, denumindu-le și prezentându-le elementele caracteristice;
O2: să efectueze exerciții cu numere scrise în interiorul / exteriorul unor figuri geometrice, respectând terminologia
matematică;
O3: să localizeze corespunzător obiectul respectând coordonatele date;
O4: să rezolve o problemă cu conţinut geometric scriind datele, necunoscutele și rezolvarea acesteia;
O5: să deseneze figurile geometrice conform indicațiilor date.
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ȘI PROCEDEE: puzzle, conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, “Știu - vreau să ştiu - am învăţat”, turul
galeriei, jocul didactic
b) MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: instrumente de percuție (boomwhackers), videoproiector, trusă geometrică, fișe de
lucru, figuri geometrice decupate, pătratul TANGRAM, imagine cu Euclid
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, în perechi și individual
RESURSE UMANE: 24 elevi
RESURSE TEMPORALE: 50 minute
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MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Dan Sorin Manea – Să exersăm prin joc – Jocuri logice pentru școlari, Editura Aramis Print S. R. L., București,
2017
Florica Dobre, Cătălina Dobre – 100 de probleme în versuri cu Doxi, Neti, Alfi și Marteka, Editura CD PRESS,
Bucureşti, 2009
Ştefan Pacearcă – Ghidul învăţătorului, clasa a III-a, Editura Aramis, București, 2006
Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel – Matematicǎ - manual pentru
clasa a III a, Editura Intuitext, București, 2016
*** - Programa şcolară pentru disciplina Matematică (Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
5003 /02.12.2014), clasa a III-a, Ministerul Educaţiei Naționale, Bucureşti, 2014;
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Momentele lecției

1. Moment

Durata

Strategia didactică

Ob.

Conținutul activității

op.

Metode și

Mijloace

Forme de

procedee

didactice

organizare

Evaluare

Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea

1 minut

lecţiei: pregătirea materialului didactic necesar,

organizatoric
-

Conversația

Frontal

stabilirea liniştii.

Observarea
sistematică

Se coordonează activitatea de pregătire a
elevilor. Aceștia își pregătesc caietele și
instrumentele de scris și de geometrie.

2. Anunțarea temei
și a obiectivelor

2 minute

Se anunță titlul lecției ”În lumea geometriei” Exersare, joc și învățare și se notează data și titlul pe

Conversația

tablă, iar elevii în caietele de clasă.

Caiete
Pixuri

Se comunică obiectivele lecției pe înțelesul
copiilor. Astfel, în cadrul orei de matematică, vor
recapitula formele și corpurile geometrice învăţate,
rezolvând diferite provocări matematice și nu numai
prin intermediul cărora vor reuşi:
- să descrie formele și corpurile geometrice învăţate;
- să efectueze corect operaţiile întâlnite în cadrul
unor figuri, respectând sensul termenilor matematici;
- să stabilească locul obiectelor în funcție de codurile
date;
- să rezolve problema analizând corect datele
acesteia;
- să deseneze o imagine după indicații date.
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Frontal

Observarea
sistematică
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Pentru realizarea sarcinilor, copiii vor avea
nevoie de fișe de lucru, caiete de clasă, instrumentele
de geometrie și de scris, lipici şi creioane colorate.
Se detaliază regulile după care vor realiza
sarcinile activității.
Vor fi grupați în 4 grupe a câte 6 elevi care vor
lucra sarcinile individual, în perechi sau în grupe.
Toți sunt experți matematicieni care vor căuta
răspunsul la întrebarea „Cine este părintele
geometriei?”. Cei care termină primii rezolvarea
sarcinii au dreptul de a desprinde o piesă de puzlle
din imaginea părintelui geometriei, vor citi o
informație despre acesta și pot lucra pe fișa intitulată
„Provocări pentru experți”. Fișele grupelor în format
A3, pe care vor lipi sarcinile primite și rezolvate, vor
fi afișate împrejurul clasei. Conducătorul grupei va
împărți de fiecare dată fișele și va delega pe cel ce o
va prezenta.
3. Recapitularea

33 minute

Ca joc pentru spargerea gheții se propune

conţinuturilor

Exercițiul

interpretarea unui cântec cu instrumentele de

Videoproiector

Frontal

Boomwhackers

percuție, boomwhackers.
Se citește primul enunț: Găsește răspunsul

O1

Conversația

Fișe de lucru

Individual

Observarea

ghicitorii și lipește piesa ta de puzzle astfel încât

euristică

Rigle

Pe grupe

sistematică a

echipa să obțină o figură geometrică pe care o va

Exercițiul

Creioane

Frontal

elevilor

descrie unul dintre experți. Trasați o axă de simetrie
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Lipici

Aprecieri
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figurii obținute. (Anexa 1) Elevii găsesc individual

verbale

răspunsul și apoi lipesc piesele pentru a obține o
figură geometrică. Fiecare grupă va obține altă figură
geometrică despre care va spune caracteristicile,
după ce i-au trasat o axă de simetrie.
Elevii primesc fișele pentru a doua cerință care
vor fi rezolvate atât individual, cât și la tablă. Dacă
este cazul, se acordă explicații pentru rezolvarea
corectă a exercițiilor.
Observă figura, apoi calculează. Găsește

O2

Exercițiul

Fișe de lucru

Individual

Observarea

rezultatul corespunzător și formează împreună cu

Caiete

Pe grupe

sistematică a

coechipierii tăi un corp geometric pe care îl vei

Creioane

Frontal

elevilor

prezenta.

Lipici

Evaluare
orală

(Anexa 2)
Elevii scriu în caietele de clasă rezolvarea propriului
exercițiu și apoi le notează și pe celelalte. Împreună
cu coechipierii alcătuiesc corpul geometric pe care
urmează să îl prezinte.
Recunoaște animalul și realizează imaginea lui
folosind elementele Tangram. Scrie cel puțin trei
O1

lucruri interesante despre acesta. (Anexa 3)
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Exercițiul

Fișe de lucru

Pe grupe

Observarea

Pătratul

Frontal

sistematică a
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Sarcina se rezolvă în echipă. Unul dintre elevi va

Tangram

elevilor

prezenta caracteristicile animalului.

Lipici

Evaluare

Pixuri

orală

Descoperă compartimentul în care sunt așezate
corpurile geometrice urmărind codurile și
precizează culoarea ușii. Ce poți spune despre
O3

Exercițiul

aceasta? (Anexa 4)

Fișe de lucru

Pe grupe

Observarea

Creioane

Frontal

sistematică a

Elevii rezolvă în echipă sarcina și fiecare copil al

elevilor

unei grupe va descrie culoarea descoperită.

Evaluare

Rezolvă problemele în perechi (Anexa 5)

orală

1. O livadă în formă de pătrat are o latură de 800 m.
Bunicul face un gard de sârmă. Ştiind că a folosit 3
rânduri de sârmă pentru a împrejmui livada, câţi

Știu - vreau să

Fișe de lucru

În perechi

Observarea

metri de sârmă a folosit?

ştiu - am învăţat

Creioane

Frontal

sistematică a

2. Se dă un dreptunghi ABCD care are lungimea de

O4

Lipici

elevilor

42 centimetri, iar perimetrul de 144 centimetri. Aflaţi

Evaluare

lăţimea dreptunghiului.

orală

3. O grădină de legume dreptunghiulară are
lungimea de 150 metri şi lăţimea cu 58 metri mai
mică decât lungimea. Câţi metri are gardul care o
înconjoară dacă poarta are 2 metri?
Elevii rezolvă problemele în perechi și citesc
rezolvarea aferentă.
Se descoperă ultima piesă de puzlle și se discută
despre ”părintele geometriei”, Euclid.
Imaginea lui
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Frontal

Aprecieri
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Euclid

4. Obținerea

6 minute

performanței

O5

verbale

Elevii vor avea ca sarcină să realizeze un desen
pe baza următoarelor indicații

Explicația

Instrumente de

(Anexa 6):

Exercițiul

scris

verbale

„Un dreptunghi oricât de mare

Observația

Riglă

Observarea

Așază-l, nu în picioare.

Conversația

Suprapus ai de plasat

euristică

Frontal

Individual

Aprecieri

sistematică a
elevilor

Lateral câte-un pătrat:
Unul mare, altul mic.
Bravo! N-ai greșit nimic!
De lucru mai ai un pic:
Peste marele dreptunghi
Să fixezi doar un triunghi.”
După terminarea desenului se va discuta modelul
corect și se vor desprinde concluziile. Lucrările vor fi
expuse asemeni celorlalte fișe de lucru.
5. Asigurarea

6 minute

Se verifică fișa ”Provocări pentru experți”

retenţiei şi a

(Anexa 7). Se stabilește punctajul obținut de fiecare

transferului

elev.

Conversația
Explicația

Se realizează ”Cutiuța cunoașterii”. Elevii vor
formula enunțuri despre ceea ce s-a recapitulat pe
parcursul lecției și vor rosti un joc de cuvinte prin
care vor conștientiza noțiunile despre care s-a
discutat.
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Joc didactic
Turul galeriei

Fișa de lucru

Frontal

Aprecieri
verbale
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6. Încheierea
activității

2 minute

Se fac aprecieri individuale și colective asupra
modului de desfășurare a lecției și implicarea fiecărui
copil în rezolvarea sarcinilor. Elevii primesc diploma
”Matematicianului expert”.
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Conversația

Frontal
Individual

Aprecieri
verbale
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PROIECT EDUCAȚIONAL ŞCOALĂ – FAMILIE
Profesor pentru învăţământ primar: SIMIOANA MIHAELA
Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”
Loc. Drăgăşani, judeţul Vâlcea

Motto: „Multe dintre lucrurile de care avem nevoie pot să aştepte, copilul nu poate. E
perioada în care se formează din punct de vedere fizic, perioada când mintea i se dezvoltă. El nu înseamnă mâine, el
înseamnă azi.“ (Gabriela Mistral)
Şcoala şi familia sunt cei doi factori importanţi, cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi mediul
extraşcolar sau extrafamilial pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei.
Colaborarea familiei cu şcoala este o condiţie importantă a unirii eforturilor în educarea copiilor. La întâlnirile cu
părinţii nu setrateazăîntotdeauna aceste probleme, oferind acestora puţine şanse de a cunoaşte adevărata valoare a
cadrelor didactice ce lucrează cu copiii lor şi nici problemele şcolii.
Ca urmare, prin acest proiect, doresc să dezvolt competenţe de lucru cu familia elevului şi să răspund nevoilor
derelaţionare, comunicare, cooperare, construire de echipe, motivare şi implicare.
•

Scopul proiectului: îmbunătăţirea eliminarea eşecului şcolar şi îmbunătăţirea rezultatelor

şcolare cu ajutorul părinţilor, mai exact prin participarea acestora la activităţile desfăşurate în parteneriat cu şcoala până
la sfârşitul anului şcolar.
•

Obiective specifice:

-

dezvoltarea unei comunicări optime între părinţi şi cadrul didactic;

-

înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală-familie;

-

schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală;

-

creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;

-

cunoaşterea de către părinţi a nevoilor psiho-fizice ale copiilor, dar şi a posibilităţilor

acestora;
-

însuşirea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune

elevi-părinţi-cadre didactice.
•

Grupul ţintă:

-

părinţi;

-

elevi;

-

cadre didactice.

•

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Teodor Bălăşel“

•

Materiale:
- chestionare;
- referate (lectorate);
- materiale informative (Regulament şcolar, prezentări power point, afişe etc.).
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PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR CU PĂRINŢII
N
NR.

ACTIVITATEA

OBIECTIVE

LU

C

NA

CRT.
•

antrenarea părinţilor în
luarea deciziilor cu privire la

amenajarea sălii de clasă;

1
VĂ INVITĂM SĂ NE VEDEŢI

1.

•

informarea acestora cu
privire la scopul urmărit,

CLASA!

modul de desfăşurare, oportunităţi .

IX

2
•

2.
OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR,
OBLIGAŢIILE ŞCOLII (cunoaşterea

prezentarea şi discutarea
unor părţi din regulamentul

şcolar;

X

regulamentului şcolii)
•

3
3

determinarea părinţilor
de a petrece mai mult timp

cu copiii lor şi de a acorda mai multă

3.

atenţie şi importanţă cunoaşterii lui;
•

3

sfătuirea părinţilor cu
privire

la

cum

îşi

pot

îmbunătăţi comunicarea cu copilul;
ÎŢI CUNOŞTI CU ADEVĂRAT

•

COPILUL?

XI

informarea părinţilor
despre

comportamentele

copiilor care trebuie apreciate şi care
trebuie descurajate.

4
4.
•

SĂ NE BUCURĂM ÎMPREUNĂ!
(serbarea de Crăciun)

implicarea părinţilor în
desfăşurarea şi organizarea

XII

serbării de Crăciun.

5
5.

•

SĂNĂTATEA ŞCOLARULUI
INFLUENŢATĂ DE REGIMUL ZILNIC, DE

formarea conştientă a
unui regim deviaţă sănătos.

ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ

I
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•

6

informarea părinţilor
despre

6.

starea

reală

de

disciplină din şcoală;
•
VIOLENŢA ÎN RÂNDUL
COPIILOR

descoperirea, în
parteneriat, unor soluţiide

rezolvare a problemelor legate de

II

comportarea violentă.
•

7

realizarea conştientă a
părinţilor că ei pot influenţa

7.

şi conduce comportamentul copilului;
RELAŢIA PĂRINTE – COPIL,

•

PROBLEMĂ REZOLVATĂ?

însuşirea de către părinţi
a iscusinţelor de care au

nevoie

pentru

a influenţa efectiv

III

comportamentul copilului.
•

8
8.

încurajarea părinţilor în
exprimarea

punctelor

de

vedere cu privire la propriul copil,
CUM, CÂND ŞI CÂT ÎMI AJUT
COPILUL? (atelier de lucru)

cunoaşterea unor reguli şi metode
simple pe care le pot aplica atunci când
îşi ajută copilul în activitatea şcolară.

IV

9
•

DEFICIENŢE LE DE ÎNVĂŢARE

9.

ŞI TELEVIZORUL/CALCULATORUL

folosirea timpului liber în
mod plăcut şi util.
V

•

1
10.

„SĂ CULEGEM ROADELE
MUNCII”

informarea părinţilor
despre

finale ale elevilor.
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rezultatele

şcolare
VI
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PROIECT DIDACTIC
Profesor Iftime Alina
Liceul Economic „Virgil Madgearu”
Clasa: a XII - a
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Modernismul
Subiectul lectiei: Poezia interbelică între modernism si tradiţionalism
Tipul lecţiei: sistematizare-consolidare
Motivaţie: „În această oră se urmăreşte consolidarea unor abilităţi şi competenţe privind trăsăturile textului liric. Lecţia dezvoltă gândirea critică, dând
posibilitatea elevilor să abordeze din diferite perspective noţiunnile de modernism și tradiționalism.”
Competente specifice :
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente si personalizate
2.1 Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate
2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în textele studiate
2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari
3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi curectul cultural în care a apărut aceasta.
Competențe derivate (Obiective operaţionale) :
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili :
a.

cognitive

O1 - să enunţe trăsăturile modernismului şi pe cele ale tradiţionalismului ;
O2 - să ilustreze conceptul de artă poetică prin referire la un text studiat ;
O3 - să recunoască în textul liric elementele ce conferă caracterul modernist al textelor lirice discutate ;
O4 - să argumenteze caracterul tradiţional al unui text liric ;
O5 - să observe modul de organizare a textului liric.
b.

afective :

O6 - să interiorizeze noile cunoştinte în sistemul propriu de valori estetice;
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O7 - să dovedească receptivitate afectiv-intelectuală faţă de tema abordată;
O8 - să aprecieze valoarea literar-artistică a textului discutat.
Strategia didactică:
a. metode şi procedee: conversaţia euristică, lectura expresivă a poeziei, exerciţiul, analiza, problematizarea, demonstraţia,
învăţarea prin descoperire.
b. forme de organizare a activităţii: activitate frontală îmbinată cu activitatea individuală.
c. resurse: capacităţile receptive şi emoţionale ale elevilor, cunoştinţele însuşite anterior despre genurile şi speciile literare.
d.

material didactic: fişe de lucru, imagini, prezentare ppt

Bibliografie:
Limba şi literatura română – manual clasa a XII-a, Editura Corint, Bucureşti, 2008.
Livia Ciupercă – Proiectarea didactică, Editura Spiru Haret, Iaşi 2005.
D Ivănuş - Metodica predării limbii şi literaturii române, Ed. Universităţii, Craiova, 1999
C. Parfene - Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală Ed. Universităţii, Bucureşti, 2001.
N. Eftenie, - Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Paralela 45, Buc. 2001.
T. Vianu - art. Atitudinea şi formele eului în lirica lui Eminescu, Editura Junimea, Iaşi, 1974.
G. Călinescu - Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ed. Minerva,Buc. 1982.
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Secvenţe

Competenţe

Ob.

Unităţi de conţinut/ Activităţi de

Metode

didactice

specifice

op.

învăţare

didactice

Evaluare

Resurse

Observaţii

timp / material
did.

1.Organizarea

♦ salutul, notarea absenţelor, asigurarea

clasei:

climatului de lucru.

2,
conversaţia

♦ Se reactualizează, prin activitate frontală,

2.Actualizarea

1.1formularea

cunoştinţelor

corectă a unei

dobândite

alocuţiuni/ opinii;

modernism și tradiționalism, având în

anterior

1.2 aplicarea în

vedere

exprimarea proprie

reprezentanţii, texte poetice studiate.

O1

euristică

cunoştinţele despre noţiunile literare de
ideologia

5,
evaluare

dialogul

schema

formativă

tablă secvenţele

promovată,

instrucţionale

a regulilor de
comunicare orală;
♦ Profesorul citeşte elevilor fragmente de
3.Captarea

texte reprezentative pentru orientările

atenţiei

literare: „Melancolie” de L. Blaga și

5,
conversaţia

„Târziu de toamnă” de Ion Pillat.
♦Profesorul

anunţă

subiectul

noţiunilor

manualul
lecţiei

4.Anunţarea

consolidarea

subiectului şi a

tradiționalism și modernism. Elevii trebuie

obiectivelor

să ştie la sfârşitul lecţiei următoarele:

despre
explicaţia

semnificaţia titlului, să identifice tema şi
motivele literare, să identifice orientarea
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Prof. notează pe

2,
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literară căreia îi aparţine poezia; să
selecteze cuvintele şi expresiile-cheie, să
determine semnificaţia lor, să descopere
2.1 înţelegerea

principalele procedee artistice care dau

textului la prima

expresivitate

vedere;

trăsăturile orientării literare în configuraţia

2.2 interpretarea

textului, ilustrându-le cu exemple;

textului,

să

recunoască
conversaţia

Dacă prof.
observă

textului studiat
prin prisma

♦ Profesorul face lectura model a textului,

propriilor valori şi

apoi

5.Dirijarea

experienţe de

întrebărilor,

învăţării

lectură;

descifra mesajul discursului literar (Ce

lectura

r textului va da

2.3 recunoaşterea,

impresie v-a lăsat lectura acestui text?

expresivă

sugestii,

dirijează,

comentarea şi

O2 –

Care

formularea unor

O5

tradiţionaliste

sunt

prin

activitatea

dificultăţi în

intermediul
elevilor

elementele

de

25,

a

caracteristici-lo

moderne,

reprezentative

dirijând

pentru

activitatea

judecăţi de valoare

această poezie?, Ce vă sugerează titlul

privind structurile

acestui text?, Care este tema text?, Ce

specifice

sentimente sugerează mesajul textului?,

reflecţia

demersului

Care sunt cuvintele cheie ale acestei text?

formativă

narativ;

Ce imagini artistice găsiţi în text?

exerciţiul de

elevilor

2.4 comentarea

identificare, de

procedeelor de

interpretare

semnificare;

identificarea

Informaţia esenţială se notează la tablă şi

activităţii

3.1 argumentarea

în caietele elevilor, prin realizarea hărţii

expunerea

unui punct de

semantice a textului.

argumentată

vedere al grupului;
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3.2 formularea

harta

unui discurs

semantică

argumentativ prin

♦ Se solicită elevilor realizarea unei cărți

care să susţină un

de vizită a conceptelor studiate:
fişa de lucru

punct de vedere

-

Perioada:

personal.

-

Reprezentanți:

activitate

-

Texte reprezentative:

individuală

-

Formulați o singură propoziție
sau frază în care să surprindeți

6.Asigurarea
retenţiei

şi

ideologia promovată:

O4
a

O5

-

transferului:

7,

Alegeți o culoare care este
semnificativă pentru ideologia

evaluare

promovată (argumentați

frontală

alegerea):
-

Specificați motivele pentru care
ați recomanda lectura unor texte
reprezentative altor persoane:

♦ temă pentru acasă: Redactați un eseu
despre întrepătrunderea modernismului și a

Profesorul oferă

tradiționalismului în poezia interbelică

sugestii privind

românească pornind de la textele discutate.

rezolvarea

7. Asigurarea

evaluare

feed – back - ului

individuală

1000

temei propuse
4,
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Un vânt răzleț își șterge lacrimile reci pe geamuri.
Plouă.
Tristeți nedeslușite-mi vin, dar toată durerea,
ce-o simt n-o simt în mine,
în inimă,
în piept,
ci-n picurii de ploaie care curg.
Și altoită pe ființa mea imensa lume
cu toamna şi cu seara ei
mă doare ca o rană.
Spre munți trec nori cu ugerele pline.
Și plouă.
Melancolie, L. Blaga
1.

Transcrie două cuvinte care aparțin câmpului semantic al stărilor sufletești.

2.

Menționează două mărci ale subiectivității prezente în text.

3.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din poezie.

4.

Precizează semnificația titlului, în relație cu textul poeziei.

5.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte ( 6-10 rânduri), textul, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și
mijloacele artistice.

6.

Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături specifice modernismului.

Pe drum mergeam alături. A toamnei melodie
Tăcută se lăsase cu seara peste vie;
Prin codrul de rugină, pe pajiștea pustie,
Simțeam același freamăt în suflete că-nvie.
Era un vaier dulce și dureros, un cânt
Ce-n inimi se născuse și-n ele ni s-a frânt.
Apropiați deodată și fără un cuvânt,
Am stat să ne petreacă prin toamnă rece vânt.
Cu vocea ta sub ramuri sunând a părăsire,
Mi-ai spus: - Să ne rămână trecutul nălucire,
Când clipa veșniciei mi-o dai cu o privire…
De ce în umbră glasul părea o amintire?
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Târziu de toamnă, I. Pillat
1.

Transcrie două cuvinte care aparțin câmpului semantic al stărilor sufletești.

2.

Menționează două mărci ale subiectivității prezente în text.

3.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din poezie.

4.

Precizează semnificația titlului, în relație cu textul poeziei.

5.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte ( 6-10 rânduri), textul, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și
mijloacele artistice.

6.

Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături specifice tradiționalismului.
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Proiect didactic- lecție online
prof.înv. primar Costea Dana Valentina
Școala Gimnazială “Pia Bratianu”

Aria curriculara: Consiliere și orientare
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea: Relațiile cu ceilalți
Discipline integrate: Comunicare în limba româna, Arte vizuale și abilități practice
Titlul lecției: Rușinea
Tipul lecției: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor
Forma de realizare: activitate integrată, prin intermediul unor conţinuturi specifice disciplinelor: Comunicare în limba
română (C.L.R), Arte vizuale şi abilităţi practice (A.V.A.P.)
Competențe specifice:
✓

Dezvoltare personală

1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple, 2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în
situaţii variate, 2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă, 2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
✓

Comunicare în limba română
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare, 4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu
respectarea convenţiilor de bază, 4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale

✓

Arte vizuale şi abilităţi practice
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi utilizând tehnici accesibile;

Obiective operaționale:
În timpul și până la finalul orei elevii să fie capabili:
O1 – să exprime clar și coerent o idee despre o emoție trăită, pe baza explicațiilor învățătoarei, obiectivul se consideră
realizat dacă toți elevii formulează clar și coerent cel puțin o idee.
O2 - să identifice corect emoțiile, pe baza imaginilor și explicațiilor învățătoarei, obiectivul se consideră realizat dacă toți
elevii identifică corect emoțiile în cel puțin 4 situații din cele 7 prezentate.
O3 - să argumenteze emoția aleasă, având la dispoziție cunoștințele acumulate și explicațiile învățătoarei, obiectivul se
consideră realizat dacă toți elevii formulează argumente în cel puțin 4 dintre din cele 7 situații prezentate.
Strategii didactice:
procedurale: conversaţia, explicaţia, exercițiul, dialogul, muncă individuală, jocul didactic, Brainstorming.
materiale: Prezentare Power Point, imagini situaționale, laptop, platforma Zoom, aplicația chat (Zoom)
Platforma https://wordwall.net/, Platforma https://www.twinkl.co.uk/resources/romania-teaching-resources, Platforma
Google Classroom.
organizatorice: frontal, individual, în perechi/diade
Bibliografie:
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
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Emoțiile de la teorie la poezie, Ioan Ovidiu Pânișoară, Editura DPH, 2018
https://wordwall.net/resource/4852253/emotii
https://www.google.com/search?q=shy+clipart&tbm=isch&ved=2ahUKEwiEuYrS-LbsAhXSxqQKHf_KB_oQ2-c
CegQIABAA&oq=shy+clipart&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAD
ICCAAyAggAMgIIAFDkDVjkDWDkD2gAcAB4AIABcYgBcZIBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nw
AEB&sclient=img&ei=pG6IX4TXEtKNkwX_lZ_QDw&bih=852&biw=1745&safe=active#imgrc=ETZ_6rlvtEFi8
M
https://www.google.com/search?q=social+anxiety+clipart&tbm=isch&ved=2ahUKEwj3nYfU-LbsAhWCD-wKHU
0pDtkQ2-cCegQIABAA&oq=social+a+clipart&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCA
AQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIAB
AHEB46BAgAEEM6AggAUNGKAVjxmgFg26YBaABwAHgAgAGWAYgBlgeSAQMzLjWYAQCgAQGqAQtnd
3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=qG6IX_epG4KfsAfN0rjIDQ&bih=852&biw=1745&safe=active#imgrc=
GjtBfBkyvT7-SM
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
1. Moment organizatoric: Pregătirea materialelor didactice necesare desfasurarii lectiei. Asigurarea unui climat
educaţional favorabil desfăşurării activităţii în condiţii optime.
2. Captarea atenției: Învățătoarea citește copiilor poezia despre rușine din cartea Emoțiile de la teorie la poezie, Ioan
Ovidiu Pânișoară
3. Anunțarea temei: Astăzi vom recapitula emoțiile de bază cu accent pe rușine. Se folosește Prezentare Power Point

4. Reactualizarea cunoștințelor: Copiilor le este propus jocul Deschide cutia și recunoaște emoția.
(https://wordwall.net/resource/4852253/emotii)

5. Dirijarea învățării: Se propune copiilor un joc. Se învărte Random wheel cu numele copiilor. Copilul ales de roată va
primi pe chat o emoție de învățătoare. El trebuie să povestească colegilor o situație în care s-a simțit (rușinat, intimidat,
speriat, timid, sfios). Colegii trebuie să ghicească emoția. Copiii sunt rugați să aibă la îndemână 10 bucățele de hărtie.
Învățătoarea va prezenta imagini situaționale, iar copiii sunt rugați să identifice și să noteze emoția persoanelor din
imagini. Se solicită de către învățătoare argumentarea alegerilor făcute.Se poartă discuții despre aceste situații.
(Prezentare Power Point, https://wordwall.net/myactivities)
6. Obținerea performanțelor: Se poartă discuții despre: Cât este de bine să fii sfios?, Ce urmări ar putea lăsa
timiditatea/rușinea în relațiile cu colegii?, Când ești sfios îți faci cu ușurința prieteni?, Există situații în care este bine să
fii sfios?. Elevii sunt rugați ca pe o foaie de hartie împărțită în două să scrie sau să deseneze un moment în care au fost
sfioși și au avut de pierdut, iar pe cealaltă jumătate un moment în care au fost sfioși și au avut de câștigat. Se prezintă
lucrările realizate.
7. Încheierea activității: Se fac aprecieri verbale despre modul de desfășurare a activității
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Anexe
Emoțiile de la teorie la poezie, Ioan Ovidiu Pânișoară

1005

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

PROIECT DE LECŢIE
Învățător: Blaj Ioana Corina
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Cerneşti, Maramureş
Clasa: pregătitoare
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Explorarea Mediului
Unitatea tematică: Pământul
Subiectul: Planeta mea
Forma de realizare: lecție integrată
Tipul lecției: Predare-învățare-evaluare
Competențe specifice :
MEM 3.2 Manifestarea curiozității pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive simpe din mediul apropiat;
3.3 Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural și social;
4.1 Formularea unor observații asupra mediului apropiat folosind limbajul comun,reprezentări prin desene ;
4.2 Identificarea relațiilor de tipul dacă..atunci între două evenimente succesive;
Competențe integrate:
CLR
2.2.Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat, prin mesaje scurte;
DP
1.2 Respectarea unor reguli simple prin norme elementare de conduită civică;
2.3 Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii cu acestea
AVAP 2.3 Realizarea unor compoziții ,construcții simple ,pe baza interesului direct
Obiective operaționale:
❖
❖
❖
❖
❖

să manifeste interes pentru înțelegerea şi aplicarea cunoștințelor învățate;
să observe de ce are nevoie planeta pentru a exista
să recunoască moduri prin care noi putem ajuta planeta
să citească scrisoarea Pământului
să conștientizeze impactul nostru asupra mediului urmărind video
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Resurse:
Metode și procedee: conversația, explicația,jocul didactic,observația
❖
Mijloace de învățământ: calculator.
❖
Forme de organizare: frontală, individuală.
Temporale:
❖
35 minute activitatea propriu-zisă și 15 minute activități recreative
Umane:
❖
Clasa are un număr de 22 de elevi, care se caracterizează, în general, printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, corespunzătoare vârstei.
Bibliografice:
- Programe școlare pentru clasa pregătitoare, nr. 3656/29.03.2012
- www.youtube.com
-lecție realizată cu ajutorul platformei LIVRESQ
ODD Orașe și comunități sustenabile
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Eveniment
Competent
didactic
e

Elevii intră pe grupul clasei noastre:Clasa steluțelor Școala Gimnazială Nr.7.Este un grup
privat pe rețeaua de socializare Facebook.
Primesc toate datele necesare pentru introducerea în activitatea de azi.

Moment
organizatoric

Captarea
atenției

Anunțarea

Conținutul științific

DP 1.1
1.3

Știrea zilei: Fiindcă azi sărbătorim Ziua Pământului vă propun un subiect interesant
Planeta mea.Zilele trecute ați ascultat povestea Pământului iar azi vom observa alături de
Luna,tovarășa de o viață a Pământului,de ce are nevoie pentru a supraviețui.
Se introduc datele necesare pentru a intra pe site ul Livresq

https://library.livresq.com/details/5eca70bdc01619c11f6ce185
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Mijloace
si metode

Forme de
organizare

Evaluare

frontal

Observarea
sistematică

Frontal

explicația

conversația

explicația

Individual
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temei
Dirijarea
învățării

CLR
2.2

DP

1.3
3.2

Meniul arată astfel: Amintește-ți!
Vrei o planetă mai curată?
Quiz
Scrisoarea Pământului
Poluarea naturii
5 idei pentru copii
Am învățat
Sarcina 1 și 2 Copiii vizionează filmul Vrei o planetă mai curată? Și un scurt rezumat al
noțiunilor amintite în filmuleț.
Copiii află că planeta suferă de o boală gravă,numită poluare.Primesc câteva sfaturi: Orice
călătorie începe cu tine!Nu te mai plânge,începe săp schimbi ceva!Învață să fii responsabil!O
stradă curată,un oraș curat,o țară curată are nevoie de tine!
După vizionarea filmului elevii răspund unor întrebări,alegând varianta corectă de răspuns.
Ce înseamnă să fiu un cetățean responsabil?
Cum respiră planeta cu ajutorul nostru?
Cum putem contribui la salvarea planetei?
Care dintre ideile de mai jos spune că protejez planeta?
Ce înseamnă reciclare?
Sarcina 3 :Citește cu atenție scrisoarea Pământului.Vei revedea poze din diferitele noastre
activități.Citește ce dorește Pământul să ne spună.
Copiii au un buton de lansare DAȚI CLICK AICI! După care pot vizualiza scrisoarea .

AVAP 2.3

Observarea
sistematică
explicația

Jocul didactic
Individual

Analiza
răspunsuri-lor
Quiz
Jocul didactic
Scrisoarea
pământului
poze

Obținerea
performantei
Activitate
recreativă

DP
2.1
3.2
MM
3.1

Elevii urmăresc un filmuleț cu impactul pe care îl are poluarea asupra mediului înconjurător și
implicit al planetei noastre.Filmulețul are și câteva mesaje de impact.

Individual

La final elevii au un scurt rezumat,tip acordeon ,unde apăsând pe semnul plus descoperă
ceea ce au învățat azi.

Individual
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Evaluare

Se vor face aprecieri generale si individuale asupra participării elevilor prin mesajele
transmise pe grup.

1009

frontal

Aprecieri
verbale

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Proiect de unitate de învăţare la disciplina: Economie
Prof. Radu Camelia
Liceul de Transporturi Auto “Traian Vuia”, Galaţi
Unitatea de învăţare: Consumatorul şi comportamentul său raţional
Nr. ore alocate: 6 ore
Nr.

Conţinuturi-

Compeţente

crt.

detalieri

specifice

-Nevoi şi resurse.

1.

2h

1.1 , 2.1

Activităţi de învăţare

Resurse

- definirea noţiunii;

-

- clasificarea nevoilor;

frontală,

- definirea resurselor;

individuală;

Observarea

-

- explicaţia;

sistematica

conversaţia;

activitatii

-comparaţia.

elevilor

enumerarea

formelor

resurse.

Evaluare

activitate

a

- manual;
- fişe de lucru;
noţiunii de

- Consuma-

- definirea

torul şi

consumator;

comportamentul

- definirea

său raţional:

cost de oportunitate;

grupe;

- prezentarea de exemple

- explicaţia;

de costului de oportunitate;

conversaţia;

-

-comparaţia.

-

costul

de

oportunitate
-

utilitatea

1.1, 4.1,

-

activitate

frontală,
noţiunii de

definirea

utilităţii

individual, pe

economica.

economice;

- manual;

3h

- enumerarea formelor de

- fişe de lucru;

Verificare scrisă

utilitate economică.;
-

aplicarea

noţiunilor

învăţate în rezolvarea unor
fişe de lucru
3

-Evaluare

1.1, 2.1, 4.1

sistematică

Fişa de evaluare

1h
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LEKTIONSPLAN
Erzieherin: Alina Gligor
Kindergarten „Elefantelul Curios“ Hermannstadt
Datum: Mai 26, 2020
Anzahl der Kinder: 31
Gruppe: Mittlere Gruppe

Erfahrungsfeld: Ästhetik und Kreativität
Bildungsthema: Natur und Technik
Wochenthema:Die Haustiere
Thema der Beschäftigung: Die Katze
Typus: Ausschneide und Klebearbeit
I.Curriculare Ziele
Dimensionen der Entwicklung:
➢

Aufgaben und Handlungen realisieren und zu Ende führen

➢

Neugierde,Interesse und eine positive Einstellung zum Lernen fördern

➢

Das kreative Potenzial des Kindes anregen und entfalten lassen

Anwiesierte Verhaltensweise:
➢

Das Kind führt die Arbeitsaufgaben konsequent durch

➢

Das Kind zeigt Neugierde und Interesse am Experiementieren und Lernen in neuen Situationen

➢

Das Kind zeigt Kreativität in verschiedenen Aktivitaten

Feinziele
Die Kinder sollen:

Fz1-die Arbeitsschritte allein durchführen können
Fz2-die Katze mit entsprecheder Farbe bemalen
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Fz3-auf den Katzenumriss schneiden können
Fz4-die ausgeschnittenen Katzenteile zusammen kleben
II.Materialien-fertiges Modell,Scheren,Klebstoffe,der Umriss einer Katze,Temperafarben,Pinseln,,Papptellern
Methoden: Unterrichtsgespräch , Erklärung,das Vorzeigen, Individuelle Arbeit
III. Didaktisch-methodische Vorüberlegungen
A) Bezüglich der Gruppe
- Die Gruppe besteht aus 31 Kinder, zw. 4-6 Jahren, 14 Mädchen und 17 Jungen. Die Deutsch Kenntnisse mancher Kinder sind gering, dagegen haben die anderen
ältesten 6 Kinder keine Probleme sich auszudrücken. In Anbetracht dieser Situation empfiehlt sich eine methodisch flexible Vorangehensweise.
Die Kinder sind für Neues bereit und arbeiten fleissig mit.
B) Bezüglich des Gruppenraumes
Der Gruppenraumn befindet sich im Erdgeschoss, ist gross und gut beleuchtet.An den Wänden hängen 4 Bilder mit den Jahreszeiten und Frühlingschmuck.
In der Gruppe befinden sich 3 Schraenke,wo die Spiele der Kinder sehr schon auf den Regale geordnet sind, die Materialien der Kinder und eine kleine Bibliothek für die
Kleinen. Die Puppenecke für die Mädchen ist der Eingangstür links und die Bauecke für die Jungen neben dem Abstellraum eingerichtet ist.In der Gruppe stehen viele
lila und gelbe Tische mitten des Raumes,wo die Kinder zeichnen und mit Puzzel spielen können.An den Tische stehen die Stühle geordnet.
Die Kinder haben sehr viel Platz um verschiedene Beschäftigungen durchzuführen. Das Ambiente und die zur Verfügung stehenden Medien und Mitteln ermöglichen eine
problemlose Durchführung der geplanten Beschäftigung.
C) Inhaltliche Voraussetzungen
In dieser Stunde werden aus weissen Papptellern durch Malen,Schneiden und Kleben Katzen gebastelt. Erstens werde ich mit den Kindern ein Gespräch führen
bezüglich der Katze.Ich teile ihnen weisse Papptellern aus,auf welchen die Umrisse von Katzenteile sind.Die Kinder werden sie zuerst ausscheiden und dann mit brauner
Temperafarbe bemalen.Wir legen sie zum Trocknen und dann werden wir sie zusammen kleben.Ich werde immer mit ihnen zugleich arbeiten.Am Ende der Stunde werden
die sorgfältigsten und schönsten Arbeiten gelobt.
D) Begründung von Wahl und Einsatz der Methoden:
Erklärung: durch diese Methode verdeutliche ich ihnen die Arbeitsschritte,indem ich ihnen jeden Schritt vorzeigen
*Unklarheiten werden klargestellt
Individuelle Arbeit:die Kinder werden nach den vorgezeigten Schritte möglichst alleine arbeiten
Das Gespräch:-in der Hinführung

1012

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

-dient dazu die Kinder in das Thema und in die gestellte Aufgabe einzuführen
-es wird ein Gespräch bezüglich der Katze sein:Das Aussehen, die Körperteile,die Fellfarbe,etc
Vorzeigen:Diese Methode dient zum Visualisieren des Anschaungsmaterials
Lob:-dient dazu die Kinder zu ermutigen und zu motivieren
-es werden die sorgfältigsten und die schönsten Arbeiten gelobt

ETAPPEN

STUNDENVERLAUF

DAUER

ZIELE UND METHODEN

1.Organisatorischer

Ich begrüsse die Kinder,die auf ihren Stühlchen im Halbkreis

1’-’

Schaffen der richtigen

Moment

sitzen. 2

2.Einführung

Ich fange ein Gespräch an,indem ich über die Tiere aus der

BEMERKUNGEN

Arbeitsatmosphäre durch Blickkontakt
3’

Das Wissen der Kinder und ihre

Geschichte“Die Bremerstadtmusikanten“ erzähle und stelle ihnen

Fähigkeiten werden in die Aktivität

Fragen wie:*Worüber haben wir heute gesprochen?

miteinbezogen.

*Welche Tiere sind in der Geschichte
vorgekommen?

Die Aufmerksamkeit der Kinder ist
*Was für Tiere sind sie?

erweckt.

*Jetzt singen wir das Lied über die Haustiere.(Früh wenn der Bock

Die Kinder singen das Lied vor.

schreit)
3.Themaansage

Nachdem die Kinder das Lied vorgesungen haben,teile ich ihnen

1’

Die Neugierde steigt.

Ich zeige ihnen das

mit,dass wir eine Katze basteln werden.
4.Durchführung

Modell mit der Katze.
8’-10’

Die Kinder sitzen an den Tischen.
Da die Kinder das Modell über die Katze gesehen haben,erkläre

Fz1
Fz3

ich ihnen was sie tun müssen und zwar:

die Tische.Ich bastele
schrittenweise mit den

*ich teile ihnen die weissen Papptellern aus,wo die Umrisse von

Fz2

Katzenteile sind und sie müssen sie ausschneiden.
*sie bekommen dann die Temperafarben und sie müssen

Die Kinder gehen an

in die
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Umrisse bemalen

Fz1

*sie bekommen die Klebstoffe. Sie kleben die Nase, die Haarbart
und die Augen an das Gesicht.
*Sie kleben die ausgeschittenen Katzenteile zusammen.
5.Bewertung

Zum Schluss wird jede Arbeit gelobt und zur Ausstelung gestellt.

2’

Die Kinder bewundern
die Arbeiten.

6.Abschluss

Ich danke ihnen für ihr Mitmachen und ich räume das Material auf

1’
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: Roman Anca Susana
Grădinița cu Program Normal Popeni
DATA: 13.03.2018
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Gâze și flori
TEMA ACTIVITĂȚII: Grădina cu gâze și flori
TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixtă
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DLC+DȘ
FORMA DE REALIZARE: Joc didactic + joc didactic
SCOP: Consolidarea despărțirii cuvintelor în silabe și precizarea numărului acestora; consolidarea constituirii mulțimiilor de elemnete în funcție de criteriile date.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
•

Să denumească corect obiectele de pe jetoane/imagini;

•

Să despartă corect cuvintele în silabe precizând numărul acestora;

•

Să așeze jetonul lângă copacul care indică cifra corespunzătoare al numărului de silabe;

•

Să constituie mulţimi de elemente utilizând criteriul culorii;

SARCINA DIDACTICĂ: Despărțirea corectă în silabe a florilor și a insectelor de pe jetoane/imagini/ghicitori și precizarea corectă a numărului de silabe.
REGULILE JOCULUI:
Varianta I: La semnalul START al educatoarei, plicul cu jetoane va circula din mână în mână. La semnalul STOP, plicul se va opri, copilul la care s-a oprit plicul va lua un
jeton din acesta, va denumi imaginea și va despărți cuvântul în silabe. Jetoanele vor fi sortate în două mulțimi: INSECTE și FLORI.
Varianta II: Un copil va veni, va lua cubul și îl va rostogoli. Va denumi imaginea la care s-a oprit, va despărți cuvântul în silabe și va face pe tabla magnetică sub imaginea
respectivă tot atâtea linuțe câte silabe are cuvântul.
Varianta III: Se vor căuta imaginile ascunse în grupă. Se va denumi imaginea de pe jeton, se va despărți cuvântul în silabe după care se va așeza lângă copacul care indică
cifra corespunzătoarea numărului de silabe.
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Varianta IV: Un copil, va veni și își va alege un plic de pe masă. Educatoarea va citi ghicitoarea iar acesta va încerca să răspundă ghicitorii. În plic se va afla răspunsul
ghicitorii. După ce s-au citit toate ghicitorile, jetoanele se vor sorta pe tabla magnetică în funcție de culoarea acestora.
ELEMENTE DE JOC: întrecerea, aplauzele, surpriza, recompense.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, jocul, descoperirea
MIJLOACE DIDACTICE: scrisoare de la Zână, plic cu imagini, tablă magnetică, cub cu imagini, jetoane, grădină cu copaci, insecte și flori, ghicitori, recompense
FORME DE ORAGANIZARE: individual, frontal, pe grupe
DURATA ACTIVITĂȚII: 50 minute
CONȚINUT ȘTIINȚIFIC

EVENIMENT
DIDACTIC
Moment
organizatoric

STRATEGII

EVALUARE

DIDACTICE
Sala de grupă va fi bine aerisită.
Intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă și așezarea lor pe covor.

Captarea atenției

Captarea atenției se va realiza cu
ajutorul unei scrisori, primită de la
Zâna Primăvara, împreună cu câteva
surprize trimise de aceasta care vor fi

Observarea
Conversația

descoperite una câte una.
Reactuali-zarea
cunoștințelor

comportamentului
copiilor

Se va purta o dicuție despre insecte și
flori.
Cu ajutorul materialului de va număra

Conversația

crescător în concentrul 1-8.
Anunțarea temei

Se va anunța tema activității de astăzi
în mod direct.
-Pentru a descoperii câte surprize
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ne-a trimis Zâna, vă propun să ne

Explicația

jucăm un joc, care se numește

comportamentului
copiilor

“Grădina cu gâze și flori ”.
Desfășurarea
activității

Explicarea și demonstarea jocului

Explicația

Pentru a se asigura o înțelegere clară
a jocului, se va utiliza atât metoda
explicației cât și a demonstrației. Cu
ajutorul explicației se vor sublinia
clar

regulile

jocului

și

sarcina

didactică pe care o au copiii de
îndeplinit.

Se

demonstrativ

execută
pentru

Demonstrația

jocul

Observarea

asigurarea

comportamentului

înțelegerii sale.

copiilor

Varianta I
Plicul cu jetoane va circula din mână
în mână. Când educatoarea va spune
START plicul va circula din mâna în
mâna, iar când va spune STOP- plicul
va rãmâne în mâna copilului în care

Exercițiul

se aflã. Cel la care rămâne plicul,
scoate imaginea, o denumeşte și
desparte cuvântul în silabe precizând
numărul acestora. Jetoanele vor fi
sortate pe tabla magnetică, în funcție
de grupa din care fac parte:
INSECTE sau FLORI. Se va face un
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joc de probă pentru a a vedea daca
s-au înţeles regulile jocului după care
se va realiza jocul propriu-zis.

Problema-

Varianta II

tizrea

Zâna ne-a trimis și un cub cu imagini.
Pe rând, din fiecare echipă, va veni
câte un copil, va rostogoli cubul, va
denumi imaginea la care s-a oprit și
va

despărții

precizând

cuvântul
numărul

în

silabe,
acestora.

Imaginile care se află pe cub, vor fi și
pe tabla magnetică. Copilul va căuta

Conversația

Observarea

imaginea de pe cub, pe tablă, și va

comportamentului

scrie sub imagine tot atâtea liniuțe

copiilor

câte silabe are cuvântul. Se va
proceda la fel și cu celelalte imagini.
Varianta III
Zâna, ne-a trimis și o machetă cu o
grădină. În grădină se află 4 copaci
înfloriți. Fiecare care copac este
numerotat: 1-2-3-4. În grădiniță se
află ascunse câteva plicuri cu diferite
imagini (gâze și flori). Pe rând câte
un copil din fiecare echipă, va căuta
un plic, va denumi imaginea, va
despărți cuvântul în silabe,

după
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care va așeza imaginea în grădină
lângă unul dintre cei trei copaci, în
funcție de numărul de silabe al
cuvântului. Se va proceda la fel și cu
celelalte imagini.
Obținerea
performanței

Varianta IV
Complicarea jocului

Observarea

Pe măsuță se află 6 plicuri, înăuntrul

Conversația

său aflându-se câte o ghicitoare și

comportamentului
copiilor

răspunsul la aceasta. Pe rând, va veni
câte un copil în față, își va alege un
plic, educatoarea va citi ghicitoarea

Explicația

iar acesta va încerca să dea răspunsul
ghicitorii. Răspunsul ghicitorii va fi
despărțit în silabe, și va fi așezat pe
tabla magnetică. După ce s-au dat
toate răspunsurile la ghicitori, acesta
vor fi sortate în funcție de culoarea pe
care o au imaginile de pe jetoane.
Evaluarea

Aprecieri verbale
Exercițiul

Se fac aprecieri finale, se formulează
concluzii

asupra

modului

de

respectare a regulilor de joc, asupra

Conversația

activității copiilor

modului de executare a sarcinilor.
Încheierea
activității

Se vor acorda recompense și se va
ieși în liniște și ordonat din sala de
grupă.
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PROIECT DE LECȚIE
Prof. înv. primar : JULA MĂDĂLINA-IOANA
Şcoala Gimnazială „Lucreția Suciu”, Oradea
Clasa : a II-a
Aria curriculară : Limbă și comunicare
Disciplina : Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: „Poveștile prieteniei”
Subiectul : „Împreună” după Cristina Tohănean
Forma de realizare : activitate integrată
Tipul lecţiei : însușire de noi cunoștințe
Domenii integrate: MEM, AV.AP, DP
Scopul lecției: dezvoltarea și exersarea competențelor de comunicare în contexte variate, cu ajutorul textului „Împreună” după Cristina Tohănean

COMPETENȚE SPECIFICE INTEGRATE:
1. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale
2. MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural și social.
3. ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
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verbală, kinestezică
4. DEZVOLTARE PERSONALĂ
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- să formuleze propoziții cu cuvite din textul citit;
O2- să citească conștient, cursiv, expresiv și selectiv textul dat, respectând cerințele;
O3- să formuleze răspunsuri la întrebări diverse în legătură cu textul citit/ audiat;
O4- să găsească cuvinte cu înțeles opus pentru cuvintele date;

STRATEGII DIDACTICE:
Elemente de strategie didactică:
●

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura selectivă, exerciţiul, jocul didactic.

●

Mijloace de învǎţǎmânt: caiete, stilou, fișe de lucru, telefon, manual şcolar digital, Jamboard, laptop, internet (Wi-fi), Google Meet.

●

Forme de organizare: ON-LINE (frontal, individual);

●

Resurse umane: 15 elevi.

●

Durata lecţiei: 30 minute (on-line) – Google Meet

●

EVALUAREA: formativă, prin observarea comportamentului elevilor şi analiza produselor activităţii, aprecieri verbale individuale și colective.

Bibliografie:
✓

Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/
19.03.2013.

✓

Bărbulescu G., Beșliu D., Ioniță D.E., –„Comunicare în limba romana”, Manual pentru clasa a II-a- Editura Didactică și pedagogică, București, 2018
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SCENARIUL LECȚIEI :
Nr.
Crt.

STRATEGII DIDACTICE
Secvenţele lecției

Conţinutul informaţional şi demersul didactic

Ob.
op.

1.

Momentul organizatoric
(2 min.)

Pregătirea materialului necesar desfășurării lecției.

Resurse

Resurse

Forme de

procedurale

materiale

organizare

conversaţia

materialele

frontal

Trimiterea link-ului de acces pe platforma : Google Meet, către

Evaluare

observarea

necesare lecției;

sistematică a

elevi.

Laptop;

elevilor

Accesul acestora și intrarea în on-line la lecție.

Telefon;
Google Meet;
Internet;

2.

Pregătirea psihologică
(2 min.)

Se realizează prin discuții despre calendarul naturii/întâlnirea de

conversaţia

dimineață.
Elevii vor răspunde la întrebările cadrului didactic.
În ce zi ne aflăm? Dar anul?

explicaţia

A câtea zi din săptămână este?

materialele

frontal

observarea

necesare lecției;

sistematică a

Laptop;

elevilor

Telefon;
Internet;

În ce anotimp suntem?
Cum vremea în acest anotimp?
Ce se întâmplă cu frunzele? Dar cu păsările?
Elevii răspund la întrebări, frontal și fac asocierea dintre anotimp și
vremea de afară.
3.

Anunțarea subiectului

Astăzi la ora de Comunicare în limba română vom citi textul

lecției și a obiectivelor

„Împreună” după Cristina Tohănean.

conversația

Manual digital;

frontal

sistematică a

Jamboard;

operaționale

Le sugerez elevilor să deschidă manualul digital de CLR la pagina

(1 min.)

34 sau să ia în față fișa xerox după manual. Voi deschide platforma
partajând ecranul spre manualul digital sau Jamboard.
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Prezint pe înțelesul copiilor obiectivele urmărite.
4.

Dirijarea învăţării

Realizez citirea model a textului;

Internet;
explicația

Se citește textul de către elevi și se subliniază/amintesc cuvintele

(20 min.)
O5

Jamboard;

necunoscute, explicându-le totodată.

observarea

Telefon;

sistematică a

acestea.

Laptop;

elevilor

Recitirea textului de către elevi, fiecare câte o propoziție.

Internet;

exercițiul

Oral, se va rezolva „Steluța copiilor atenți”. (Anexa nr.1) –
O2

individual

Google Meet;

Notarea în caiet a cuvintelor noi și se formulează enunțuri cu
O1

Manual digital;

frontal

Jamboard sau Înțelegem textul din manual.
Despre cine este vorba în text?
Ce a găsit papagalul?
Explozia stelară

Cine a smuls buruienile?
Cum au reușit cei patru să aibă un pom plin cu fructe?
Ce alt titlu ar putea avea textul?
Joc didactic :
Află cuvintele cu sens opus pentru :
O3

Negru-

aprecieri

Cafeniu –

verbale

Moale –

individuale și

Se apropie –
O4

jocul didactic

A aduna –
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5.

Solicit elevilor să răspundă la următoarele întrebări pe baza

Fixarea cunoștințelor
(3 min.)

textului:

O3

6.

Asigurarea retenției și
transferului
(1 min.)

Manual digital;

frontal

Google Meet;

●

Care este titlul textului?

Telefon;

●

Dar autorul?

Laptop;

●

Cum sunt scrise propozițiile?

Internet;

●

Care este numărul alineate?

●

Despre cine ne vorbește autorul în acest text?

Activitate asincron :

explicația

Se cere elevilor să realizeze exercițiul 3 de la pagina 35 din
manualul digital.

individual

Telefon;
exercițiul

„Ce le-ar putea spune pomul celor patru prieteni?” Scrie un text de

Manual digital;

Laptop;
Internet;

trei-cinci enunțuri.
7.

Încheierea activității
(1 min.)

Se fac aprecieri verbale

colective și individuale, cu privire la

activitatea elevilor, precum şi asupra comportamentului lor pe

frontal

aprecieri
verbale
individuale și

parcursul orei.

colective

Anexa 1
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PROIECT DE LECȚIE
Școala Gimnazială Cărpiniș
Profesor învățământ primar : Dumitrescu Daniela
Data : 12.02.2021
Clasa: Pregătitoare
Unitatea tematică: Organizarea activităților
Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii
Disciplina : Matematică și explorarea mediului ( MEM )
Domenii integrate: Comunicare în limba română/Dezvoltare personală/Arte vizuale și abilități practice
Subiectul lecției : Adunări și scăderi în concentrul 0-10
Tipul activității: consolidare
Scopul lecției:
??Fixarea cunostințelor despre numerele si cifrele 0-10;
??Consolidarea priceperilor și deprinderilor de operare cu numerele și adunările cuprinse între 0 și 10 , scriere, citire,
numărare, ordonare, compunere și descompunere;

Competențe specifice :
Matematică și explorarea mediului:
1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-10
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-10
1.5. Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-10.
5.4. Rezolvarea de probleme simple (în care intervin operații de adunare sau scădere cu 1-2 unități în concentrul 0-10), cu
ajutorul obiectelor concrete.

Obiective operaționale :
•

Cognitive:
O1- să recunoască cifrele utilizate în exerciții;
O2- să identifice cifrele din numerația 0-10;
O3- să efectueze corect operațiile matematice;

•

Afective:
O4- să participe cu interes la lecție;

•

Psihomotorii:
O5- să păstreze o poziție corectă pe tot parcursul lecției.

Strategii didactice :
Metode și procedee : observarea, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic
Mijloace și materiale de învățământ: Panoul surprizelor (plicuri colorate, imagini cu activităti zilnice ale
elevilor),imagini cu activități zilnice ale elevilor, mascota Tanu – motan de plus, joc educațional Wordwall
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Forme de organizare: individual, frontal
Resurse temporale: 35 de minute activitate
Resurse umane:26 de elevi
Resurse spațiale: sala de clasăForme și tehnici de evaluare: Prin analiza răspunsurilor, prin observarea elevilor, prin analiza lucrărilor

Bibliografie:
· Ghidul profesorului – clasa pregătitoare. Lucrare în domeniul managementuluieducațional, Editura Carminis;
● MECTS- “Programa pentru disciplinele : Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilități, aprobată prin
ordinul ministrului nr.3418/19.03.2013”, București

Nr.
crt.

Momentele
lecţiei

Obiective

1.

Captarea atenției

O7

2.

Reactualizarea
cunoștințelor

O2

Elemente de conţinut

Elemente de strategie didactică

Motanul Tanu , mi-a mărturisit că este atât de încântat de tot ceea
ce a învățat alături de voi și nu mai vrea să plece. Îl primiți și la
ora de matematică ?
Dragilor, ce credeți, a fost el, oare, în clasa pregătitoare?
Haideți, să îi arătăm lui Tanu cât de pricepuți suntem la
matematică!
Și pentru că Tanu este foarte jucăuș, de-a dreptul neastâmpărat,
ne vom juca chiar cu Tanu jocul:*Eu întreb, tu răspunzi*
Jocul se va desfășura astfel: Tanu va fi îndreptat către elevi,
iar aceștia vor răspunde la întrebarea adresată:
-Care sunt vecinii numărului 7?
- Pune un număr mai mare decât 2?
-Spune două numere pare.
-Identifică trei numere impare.

Metode şi
procedee
Conversaţia

Mijloace
didactice

Forme de
organizare
Frontală

Demonstrația

Mascota
Tanu

Frontală

Explicația

Jocul didactic
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3.

Anunțarea temei
și enunțarea
obiectivelor

4.

Dirijarea învățării

5.

6.

Obținerea
performanței

Pentru că vă descurcați foarte bine, astăzi vom rezolva
operații de adunare și scădere în concentrul 0-10.

O1

O6

Încheierea lecției
O5

Pentru că am văzut cât de curat este Tanu și cât de important
este să respectăm reguli de igienă, atât de importante , mai ales
acum în pandemie , vom descoperi împreună programul zilnic al
elevului. Pentru aceasta trebuie să rezolvăm cerințele de la
Panoul surprizelor.
Pentru fiecare exercițiu rezolvat corect se deschide un plic ce
conține o activitate zilnică.
Elevii trebuie să recunoscă despre ce activitate este vorba.
La finalul exercițiului, așezând rezultatele în ordine
crescătoare, vor obține imagini ce reprezintă programul zilnic al
elevului, în ordinea în care ar trebui realizate.
Tanu ne pune la încercare, să ne jucăm și să rezolvăm operații
matematice.
Haideți să vedem cine dă cele mai multe răspunsuri
corecte!

Se fac aprecieri generale și individuale cu privire la
activitatea elevilor pe parcursul lecției.
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PROIECT EDUCAŢIONAL
februarie - martie 2021

PROF. ÎNV. PRIMAR: JURJI MARIA - DANIELA
Şcoala Gimnazială Lăpuş

PROIECT EDUCAȚIONAL
Ion Creangă-un mărtișor pentru literatura română
Scopul proiectului:
• Cunoaşterea operei şi vieţii marelui povestitor Ion Creangă;
• Dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică.
Obiectivele proiectului:
•

să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre marele scriitor;

•

să caute în orice bibliotecă o carte de Creangă, pentru a realiza o expoziţie de carte;

•

să citească o operă a scriitorului;

•

să realizeze compoziţii plastice inspirate din opera lui Creangă;

•

să participe afectiv la activităţile desfăşurate.

Grupul ţintă:
•

elevii clasei a IV-a A

Locul desfăşurării: sala de clasa
Perioada de desfăşurare: februarie - martie 2021
INIŢIEREA GRUPULUI ŢINTĂ
•

Lansarea propunerii de proiect;

•

Vizitarea bibliotecii pentru a împrumuta volume cu operele scriitorului;

•

Întocmirea unor fişe biografice

IMPLEMENTARE
•

Prezentarea ppt a materialului conţinând date biografice;

•

Citirea unor fragmente de către copii din volumele alese;

•

Realizarea unei mici expoziţii de carte cu volumele povestitorului .

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: Comunicare in limba romana, Matematica si explorarea mediului, Arte
vizuale si abilitati practice, Muzica si miscare

MATERIALE / RESURSE
•

RESURSE UMANE: elevii clasei a IV –a A

•
RESURSE MATERIALE: volume de proză, bloc de desen, acuarele, creioane colorate, carioca, laptop, aparat
foto, coli cartonate colorate.
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EVALUAREA
Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare, jurnal de impresii, dar și prin
metode specifice de evaluare: portofoliul și concursul.
POPULARIZAREA
•

Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice;

•

Publicarea proiectului in revista instituției;

ACTIVITĂŢILE ŞI PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR
NR.
CRT.
1.

ACTIVITĂŢILE
DESFĂŞURATE

LOCUL
DESFĂŞURĂRII

DATA

RESPONSABIL

Ion Creangă- Pe drumurile
cunoasterii

Sala de clasa

25 februarie
2021

Prof. înv.primar
Jurji

- prezentare ppt despre viaţa şi
opera marelui povestitor

Maria-Daniela

- selectarea informaţiei cu privire
la biografie şi activitatea lui
literară
2.

- Expoziție de carte cu
principalele opere ale scriitorului

Sala de clasa

26 februarie
2021

- Realizarea unor compoziții
plastice care să oglindească opera
lui Creangă

3.

Joc didactic – Cât de bine cunoști
opera povestitorului?

Prof. înv.primar
Jurji
Maria-Daniela

Sala de clasa

1 martie
2021

Prof. înv.primar
Jurji
Maria-Daniela

4.

Martisor literar Ion Creangă

Sala de clasa

Sustinerea activitatii

1 martie
2021

Prof. înv.primar
Jurji
Maria-Daniela

ION CREANGĂ – FIȘĂ BIOGRAFICĂ
Ion Creangă (n. 1 martie 1837, Humulești; d. 31 decembrie 1889, Iași) a fost unul dintre cei mai mari povestitori
români. Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul
dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice Amintiri din copilărie.
Tinerețea lui Creangă este bine cunoscută publicului larg prin prisma operei sale capitale Amintiri din copilărie.
În 1847 începe școala de pe lângă biserica din satul natal. Fiu de țăran, este pregătit mai întâi de dascălul din sat, după
care mama sa îl încredințează bunicului matern ("tatăl mamei, bunicu-meu David Creangă din Pipirig"), David Creangă,
care-l duce pe valea Bistriței, la Broșteni, unde continuă școala. În 1853 este înscris la Școala Domnească de la Târgu
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Neamț sub numele Ștefănescu Ion, unde îl are ca profesor pe părintele Isaia Teodorescu (Popa Duhu). După dorința
mamei, care voia să-l facă preot, este înscris la Școala catihetică din Fălticeni ("fabrica de popi"). Aici apare sub numele
de Ion Creangă, nume pe care l-a păstrat tot restul vieții. După desființarea școlii din Fălticeni, este silit să plece la Iași,
absolvind cursul inferior al Seminarului teologic "Veniamin Costachi" de la Socola.
S-a despărțit cu greu de viața țărănească, după cum mărturisește în Amintiri:
„Dragi mi-erau tata și mama, frații și surorile și băieții satului, tovarășii mei de copilărie, cu cari, iarna, în
zilele geroase, mă desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara în zile frumoase de sărbători, cântând și chiuind, cutreieram
dumbrăvile și luncile umbroase, țarinele cu holdele, câmpul cu florile și mândrele dealuri, de după care îmi zâmbeau
zorile, în zburdalnica vârstă a tinereții! Asemenea, dragi mi-erau șezătorile, clăcile, horile și toate petrecerile din sat, la
care luam parte cu cea mai mare însuflețire.”
Din 1855 până în 1859 urmează cursurile seminarului, iar apoi, luându-și atestatul, revine în satul natal. Se
însoară mai târziu la Iași cu Ileana, fiica preotului Ioan Grigoriu de la biserica Patruzeci de sfinți din Iași, devenind
diacon al acesteia (26 decembrie 1859). La 19 decembrie 1860 se naște fiul său Constantin.
În 1864, Creangă intră la Școala preparandală vasiliană de la Trei Ierarhi, unde l-a avut profesor pe Titu
Maiorescu. Acesta îl aprecia foarte mult și l-a numit învățător la Școala primară nr. 1 din Iași.
După ce timp de 12 ani este dascăl și diacon la diferite biserici din Iași, este exclus definitiv din rândurile
clerului (10 octombrie 1872), deoarece și-a părăsit nevasta, a tras cu pușca în ciorile care murdăreau Biserica Golia și s-a
tuns ca un mirean, lucruri considerate incompatibile cu statutul de diacon. (În 1993, el a fost reprimit post-mortem în
rândurile clerului.) Ca urmare a excluderii din cler, ministrul Tell îl destituie și din postul de institutor, însă venirea lui
Titu Maiorescu la minister contribuie la renumirea sa pe acest post. A colaborat la elaborarea a patru manuale școlare,
între care și un „Abecedar” (1868).
În 1873 se încheie procesul său de divorț, copilul său de 12 ani fiindu-i dat în îngrijire. A căutat o casă în care să
se mute, alegând o locuință în mahalaua Țicău (bojdeuca).
În 1875, îl cunoaște pe Mihai Eminescu, atunci revizor școlar la Iași și Vaslui, cu care se împrietenește. Între
1875 și 1883, la îndemnul poetului, scrie cele mai importante opere ale sale.
Între 1883 și 1889 a fost bolnav de epilepsie și a suferit foarte mult la aflarea bolii și apoi a decesului lui
Eminescu, și al Veronicăi Micle. Ion Creangă moare pe data de 31 decembrie 1889, în casa sa din cartierul Țicău. Este
înmormântat la 2 ianuarie 1890 la cimitirul Eternitatea din Iași.
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Proiect de lectie
prof.înv. primar Ion Florina Violeta
Clasa: I
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea: Uimitoarele plante
Titlul lecției: Adunarea fără trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 100
Tipul lecției: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
Forma de realizare: Activitate integrată –MEM+CLR+DP
Durata: 45 minute
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
1.Moment organizatoric
Pregătirea materialelor didactice și a mijloacelor necesare desfăşurării lecţiei hibrid
Asigurarea unui climat educaţional favorabil desfăşurării activităţii în condiţii optime.
2. Captarea atenției
Elevii primesc o scrisoare din partea ”Detectivului de Emoții” prin care sunt rugați să-l ajute în rezolvarea unei probe
matematice.
3. Reactualizarea cunoştinţelor
Copiii îl vor ajuta pe Detectiv să rezolve un rebus matematic .
4. Anunțarea temei
Elevii sunt anunțați că în cadrul lecției de azi, pe baza cunoştinţelor pe care le deţin, îl vor ajuta pe Detectivul de Emoții
să învețe să adune numerele de la 0 la 100 fără trecere peste ordin.
5. Dirijarea învățării
Pentru început elevii îl vor ajuta pe Detectivul de Emoții să înțeleagă adunarea print-un joc matematic numit ”Învârte
roata și dă răspunsul!”.
Prezentarea jocului
Pe roata din aplicația WordWall sunt scrise operații de adunare de la 0 la 100 fără trecere peste ordin. Cadrul
didactic învârte roata și solicită câte un elev să rezolve operația de adunare la care s-a oprit roata. Ceilalți elevi au pe
bănci două catonașe pe care sunt scrise cuvintele ADEVĂRAT și FALS.
În funcție de răspunsul colegului ei vor alege cartonașul potrivit.
Jocul de probă
Cadrul didactic învârte roata. Aceasta s-a oprit la operația 60+3. Un copil va fi solicitat să răspună. Dacă rezultatul
precizat de elev este 63 atunci colegii trebuie să ridice cartonul pe care scrie ADEVĂRAT, dacă va fi dat un alt răspuns
,va fi ridicat cartonașul pe care scrie FALS.
Lucru diferențiat
Elevii care întâmină probleme în rezolvarea operațiilor de adunare vor primi exerciții formate dintr-un număr reprezentat
doar din zeci și un număr reprezentat doar din unități.
Elevii îl vor învăța pe Detectivul de emoții să scrie un număr sub formă de sume respectând indicațiile.
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De exemplu:
Numărul 76 se poate scrie :
Z+U = 70+6
ZU+Z= 56+20
ZU+U= 73+3
ZU+ZU= 35+41

6. Obținerea performanței
Elevii vor primi o fișă de lucru pe care o vor lucra în format digital pe aplicația Liveworksheets.
Rezolvând operațiile de adunare, vor descoperi mesajul ascuns.
Elevii vor trimite fișa rezolvată, iar cadrul didactic va primi răspunsurile elevilor pe platformă, în timp real.

7. Încheierea lecției
Se fac aprecieri referitoare la modul în care copiii au participat la activitate.

1032

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

PROIECT DE ACTIVITATE
EducatoareIon Amelia Viorica
Gradiniţa Nr.256
Data: 25.01.2021
Grupa: mare1
Tema anuală de studiu: „„Cine și cum planifică organizează o activitate”
Tema saptămânii: „Cât de multe am învățat?”
Domeniul experienţial: Domeniul Știinţă
Denumirea activităţii: Cunoașterea mediului
Tema activităţii: „Când se întâmplă?”
Tipul de activitate: consolidare şi verificare de cunoștințe
Mijloc de realizare: joc didactic
Dimensiuni ale dezvoltării:
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Autocontrol și expresivitate emoțională
Comportamente vizate:
Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene, relații din mediul apropiat
Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat
Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse ale piesei musicale, texte literare, obiecte de artă etc.
Scopul activității:
Sistematizarea şi verificarea cunoştinţelor despre anotimpurile toamna şi iarna
Consolidarea înțelegerii că oameni sunt legați de natură.
Obiective operaţionale:
Pe parcursul și la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:
O1 Să asocieze caracteristicile prezentate cu anotimpul corespunzător;
Obiectivul este realizat dacă fiecare copil asociază cel puțin o caracteristică cu anotimpul specific pe baza
imaginilor și a cunoștințelor însușite anterior.
O2 Să denumească intrusul dintr-un șir de imagini;
Obiectivul este realizat dacă fiecare copil denumește cel puțin un intrus pe baza cunoștințelor însușite anterior.
O3 Să caracterizeze cele două anotimpuri pe baza imaginilor prezentate
Obiectivul este realizat dacă fiecare copil caracterizează cel puțin un anotimp din punct de vedere al vremii,
activităților care se desfășoară,pe baza imaginilor prezentate.
O4 Să argumenteze emoția pe care o simte față de unul dintre cele două anotimpuri (toamna și iarna).
Obiectivul este realizat dacă fiecare copil argumentează cel puțin o emoție din cele pe care le simte față de
toamnă sau iarnă.

Strategii didactice:
Metode și procedee: jocul didactic, conversația, observația, explicația, demonstraţia, exercițiul, problematizarea,metoda
”cubul”
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Resurse materiale
Material didactic: Surpriza – roata anotimpurilor (https://wordwall.net), jetoane sub formă de fulgi de nea, Frunze de
toamnă, imagini fulg de nea, frunză de toamnă, cubul cu imagini specifice anotimpului toamna și iarna, emoticoane .
Mijloace didactice:
laptop,filmulețpoveste,https://wordwall.net/ro/resource/9256541/c%C3%A2nd-se-%C3%AEnt%C3%A2mpl%C4%83,
jamboard,
Sarcina didactică:
Să sistematizeze și să caracterizeze cele două anotimpuri (toamna și iarna).
Regulile jocului:
-

Jocul se desfășoară pe două echipe:

-

Copii vor împărțiți în două echipe, echipa Anotimpului toamna , ce va avea ca simbol frunza și echipa
anotimpului Iarna ce va avea ca simbol fulgul de nea

-

Roata este învârtită de educatoare, în momentul opririi copiii vor ridica fulgul de nea (cei din cadrul echipei
iarna), dacă imginea ilustrează iarna și invers

-

fiecare echipă (echipa anotimpului toamna și echipa anotimpului iarna) care rezolvă corect sarcinile
didactice expuse pe roată vor primi o frunză sau fulg de nea pe tabla din jamboard în funcție de răspuns.

-

acţiunile se verbalizează, iar răspunsurile corecte sunt aplaudate.

Elemente de joc: surpriza, aplauze, întrecerea, mânuirea materialelor, punctarea, cubul
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe, (virtual)
Locul desfăşurării: mediul online (google meet)
Durata: 20 min

Bibliografie:
➢

Curriculum pentru educatie timpurie 2019.

➢

Link https://wordwall.net

➢

Taiban, Maria, Birseti, E., Vornicu, V. – „Cunostinte despre natura si om in gradinita de copii”, EDP, Bucuresti,
1979;

➢

Metode moderne în asimilarea povestirilor şi în dezvoltarea limbajului la preşcolari, 20
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Etapele activității

Ob.

Strategii didactice
Conținut științific

Op.

Metode și

Evaluare

Material didactic

procedee
1.Moment

Asigurarea climatului optim pentru desfățurarea activității în sistem

Surpriza – roata

organizatoric

online

anotimpurilor

-comunicare link participare activitate;

(https://wordwall.net),

- deschiderea camerei virtuale cu activare microfon, camera unde

jetoane sub formă de fulgi

copiii pot intra,

de nea, Frunze de toamnă,

-pregătirea materialelor necesare desfășurării activităților online

imagini fulg de nea,

- acceptarea copiilor în clasa virtuală

frunză de toamnă, cubul
cu imagini specifice
anotimpului toamna și
iarna, emoticoane .

2. Captarea

Se ve realiza prin intermediul poveștii ”Frunza și fulgul de nea”, după

Expunerea

atenției

Ion Amelia Viorica ( Anexa 1 )

Observația
Conversația

3.Enunțarea temei

Educatoarea le comunică titlul jocului: ”Când se întâmplă,, unde

și a obiectivelor

copiii vor lucra pe grupe,vor trebui să denumească, să identifice, sa
asocieze elementele, caracteristicile specifice celor două anotimpuri
toamna și iarna . Să argumenteze ce emoții le trezesc cele două
anotimpuri.
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4. Prezentarea

a)Explicarea şi demonstrarea jocului

noului conținut și

-Copii vor împărțiți în două echipe, echipa Anotimpului toamna , ce va

Roata”Când se

comportamentului

dirijarea învățării

avea ca simbol frunza și echipa anotimpului Iarna ce va avea ca simbol

întâmplă?”

copiilor

Observarea

fulgul de nea
-Roata este învârtită de educatoare, în momentul opririi copiii vor ridica

Conversația

fulgul de nea (cei din cadrul echipei iarna), dacă imginea ilustrează
iarna și invers
-fiecare echipă (echipa anotimpului toamna și echipa anotimpului
iarna) care rezolvă corect sarcinile didactice expuse pe roată vor primi

Evaluare orală

Explicația

o frunză sau fulg de nea pe tabla din jamboard în funcție de răspuns

(răspunsurile date)

b) Executarea jocului de probă
Se execută jocul de probă cu fiecare echipă în parte, pentru a se

Exercițiul

constata dacă au fost înțelese regulile jocului, sau dacă este nevoie să se
revine asupra lor.
c) Desfășurarea jocului propriu-zis

5.Obținerea

Se are în vedere ca toți copiii să fie active, să respecte regulile jocului,

performanței
O1

sarcinile să fie îndeplinite.

Evaluare orală
Jocul didactic

Are loc desfășurarea propriu-zisă a jocului ce constă în învârtirea roții

Observația

până se epuizează toate imaginile având în atenție ca preșcolarii să fie
active, să respecte regulile jocului, sarcinile să fie îndeplinite.

Exercițiul

https://wordwall.net/ro/resource/9256541/c%C3%A2nd-se-%C3%AEnt
%C3%A2mpl%C4%83

Conversația

d) Complicarea jocului
Se face prin prezentarea mai multor șiruri unde s-a strecurat un intrus .
Copiii trebuie să închidă ochii, iar la rostirea cuvintelor ”Abracadabra,
hocus pocus, copilul cu numele----------- (educatoarea numește copilul
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O2

care va numi intrusul), toți copiii deschid ochii, iar cel numit va spune
cine este greșit

Conversaţia

6. Asigurarea

Se va realiza prin metoda cubul .

feedback-ului și

Acesta va fi rostogolit în fața camerei de către educatoare și unde se va

evaluarea

opri copiii vor avea următoarele sarcini:

performanței

Descrie antimpurile (toamna și iarna)

O3

corespunzătoare pentru
Problematiza-rea

Compară anotimpul toamna cu anotimpul iarna

Cubul cu imaginile
fiecare sarcină

Aprecieri verbale

Explicația

Asociază imaginea denumind anotimpul
Analizează comportamnetul animalelor, păsărilor iarna
Aplică informațiile dobândite despre anotimpul tomna pentru a descrie
vremea toamna
Argumentează ”Toamna este bogată”, ”Iarna este anotimpul bucuriei” (
ce sentimente îți trezesc)
(Anexa 2-Imaginile de pe cub )

O4

7. Încheierea

Se fac aprecieri asupra modului în care au răspuns la întrebări și au

activității

respectat regulile jocului, precum și a modului cum se simte frunza
acum .

Conversația

Aplauze
Aprecieri verbale
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ANEXA 1
Povestea ”Frunza și fulgul de nea”
După ION AMELIA VIORICA
A venit sfârșitul Toamnei, noiembrie încă răsfață pământu cu raze de soare ce aleargă zglobii printer norii cenușii. Vântul adie cu repeziciune, semn că vremea se
va strica în curând. În liniștea pădurii se aude sunetul unui plans amar și a unui suspinat dureros.
Era chiar ea, o frunză arămie, singura care a rămas pe acea rămurică. Aceasta se tine cu toată puterea de crenguța ce i-a fost ocrotitoare și sprijin când cele mai mari
bucăți de gheață cădeau din cer și când vântul sulfa fără milă peste pădure.
Toate frunzle căzură ți se așezară ca într-un puzzle multicolor, așteptând să vină iarna.
Nu trecu mult și vremea devenise și mai rece, din cer începură să cadă fulgi de nea. Unul dintre ei văzură în copac o frunză. Se opri și o întrebă:
-Ce-I cu tine aici? Nu știi că vine iarna?
Frunza îi răspunse:- Stau aici pentru că nu vreau să vină iarna, mie nu-mi place iarna!
Fulgul de nea îi răspunse: - Dragă frunză și eu am făcut parte din anotimpul tău, eram o picătură de ploaie, dar când am întâlnit aerul rece m-am transformat în fulg
de nea și mi-am dat seama cât de frumoasă este și iarna.
-Da, dar mie nu-mi place iarna! Zise frunza
Fulgul: Așa am zis și eu la îmceput, dar de când trec prin toate anotimpurile mi-am dat seama cât de frumoasă este și toamna și iarna. Ce zici ne jucăm împreună
jocul : ”Când se întâmplă?”
-Aș vrea, doar că eu nu știu decât ce este specific toamnei, pe când tu știi ce este specific și toamnei și iernii.
Fulgul de nea: - Eu zic să le cerem ajutorul copiilor.
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Proiect de lecție
Prof. Lașiță Doina
Prof. Stanciu Melania
1.

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

2.

Disciplina: Științe ale naturii

3.

Unitate de învățare/ tematică: Corpuri. Proprietăți ale corpurilor

4.

Tema: Apa. Proprietățile apei. Plutirea corpurilor în apă.

5.

Tipul lecției: Predare-învățare

6.

Competențe specifice:
Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese

1.1.

1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri, fenomene și procese
7.

Obiective operaționale:
O1- Să diferențieze apa de alte lichide.
O2- Să numească caracteristicile apei prin constatare
O3- Să enumere etapele circuitului apei în natură, respectând termenii adecvați
O4- Să identifice stările apei după imagini
O5- Să precizeze trebuințări ale apei și importanța ei asupra vieții omului

8.

Metode: conversația, observația, exercițiul, explicația, demonstrația, experimentul

9.

Mijloace: manual, pahar transparent, pai, lichide (apă, suc), calorifer, cuburi de gheață, farfurie, robinet

10. Forme de organizare: frontal
11. Bibliografie: www.didactic.ro

DEMERS DIDACTIC
ETAPE/ TIMP

O.O.

CONȚINUT INFORMAȚIONAL

METODE

MIJLOACE

FORME DE
ORGANIZARE

1.

Pregătesc

Moment

materialele

necesare

organizatoric

desfășurării lecției și asigur un climat

1 minut

de ordine și disciplină în sala de clasă.

2.

Discuții
pregătitoare

3 minute

O3

Pentru a-i putea antcipa cu ceea ce vom

Frontal

Conversația

face astăzi, îi voi ruga să își deschidă
manualul la pagina 6-7, iar apoi să
urmărească un videoclip în care este
prezentat circuitul apei în natură. Îi voi
întreba ce au observt în acest videoclip,
enumerând apoi etapele circuitului în
natură.
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3.

Anunțarea

„Dragii mei, astăzi la ora de științe ale

temei și a

naturii vom învăța ce este apa, ce

Conversația

Frontal

proprietăți și caracterstici are ea și la ce

obiectivelor

este ea importantă, dar într-un mod

1 minut

interactiv, adică prin experimente și
videoclipuri.
4.

Predare-învăț
area/

O1

Voi pune pe o bancă 2 pahare, unul în

Exercițiul

care voi turna apă, iar în celălalt voi

Observația

Dobândirea

turna suc. Întreb copiii:

noilor

„Ce observați că au în comun aceste

cunoștințe

două pahare?”

25 minute

„Dar care sunt deosebirile dintre aceste
două lichide?”
Voi introduce un pai în cele două
pahare. Întâi în cel cu apă, iar apoi în
cel cu suc. Îi întreb ce au observat că
este diferit la introducerea paiului în
cele două lichide diferite (în paharul cu
apă se poate vedea paiul, iar în cel cu
suc, nu)
Voi chema un copil care să vină să
miroasă ambele pahare, după care îl voi
întreba ce a observat (sucul are miros,
dar apa nu)
După

ce

am

constatat

anumite

proprietăți ale apei, le vom repeta, vor
O2

deschide caietele, vor nota data și titlul
lecției de azi, apoi vor scrie:
Apa este un corp lichid care nu are
miros, gust și culoare.

După ce au scris în caiete, vom face
două experimente, iar unul din ele îl
vor face singuri acasă.
Pentru primul experiment avem nevoie
de un pahar de sticlă, o farfurie, un
calorifer cald. Vom așeza paharul rece
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de sticlă pe o farfurie, pe caloriferul
încălzit. Îl vom lăsa acolo câteva
minute până vom observa ce se
întâmplă cu pereții lui.
Al doilea experiment pe care îl vom
face necesită două pahare, unul cu apă
fierbinte și altul cu apă rece și cuburi
de gheață. Vom pune în ambele căni
câte 3-4 cuburi de gheață și vom nota
în câte minute se va topi gheața din
ambele pahare.
În timp ce aceste două experimente se
vor sfârși, vom relua discuția despre
circuitul apei în natură. Voi pune, din
nou, videoclipul în care este prezentat
circuitul, și vom discuta pe parcurs
despre fiecare etapă în parte.

O3

Observăm

că

primul

pas

este

„evaporarea” (din apă în vapori/ din
stare lichidă în stare gazoasă). Din
vapori, care reprezintă starea gazoasă a
apei, aceasta va deveni lichidă, prin
fenomenul numit „condensare”. Din
starea lichidă, din cauza vântului, apa
va îngheța, luând forma solidă (zăpadă
sau gheață), prin procesul care poartă
numele de „solidificare”. Ultimul pas
este topirea, adică fenomenul de
trecere de la starea solidă a apei
(zăpada, gheață) în stare lichidă, cu
ajutorul razelor soarelui.
Astfel, remarcăm că apa ia în natură
trei forme de agregare.
Îi voi întreba care sunt acele forme de
agregare. (lichidă, gazoasă și solidă).
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După ce am lămurit aceste lucruri, îi
voi ruga să noteze în caiete, după
dictare, acest scurt rezumat, pe care îl

Explicația

au chiar și în manual.

Rezumat
Apa se află pretutindeni în natură în
trei stări de agregare, solidă, lichidă și
gazoasă. Ea se transformă continuu,
prin

vaporizare,

condensare,

solidificare și topire.
Vaporizarea este trecerea apei din stare
lichidă în stare gazoasă (vapori).
Condensarea este fenomenul prin care
vaporii de apă, în contact cu o suprafață
rece,

se

tranformă

în

picături.

Solidificarea este trecerea apei din stare
lichidă în stare solidă.
Topirea este trecerea apei din stare
solidă în stare lichidă.
Transformările

apei

în

natură

se

realizează într-un permanent circuit,
astfel: la căldură, apa râurilor și
lacurilor se evaporă și formează norii.
Aceștia, trecând prin straturi de aer
rece, se tranformă în ploaie, zăpadă sau
grindină. O parte din apa precipitațiilor
ajunge din nou în râuri.

O5

Îi voi întreba pe copii care este rolul
apei în viața noastră.

5.

Evaluarea

O4

În minutele rămase, vom face câteva

formativă/ m.i

exerciții, oral pentru a verifica ce au

7 minute

reținut copiii pe parcursul acestei ore.
(anexa 4, 5, 6). În aceste au de
completat spațiile punctate, de trasat
corespondența și de făcut un rebus.
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6.

Tema pentru
acasă

Ca temă, vor avea de învățat lecția și de

Conversația

Frontal

Conversația

Frontal

făcut experimentul de la pagina 7.

1 minut
7.

Concluzii și
aprecieri
2 minute

La sfârșitul lecției îi voi felicita pe
copii

pentru

activitate

și

pentru

colaborarea noastră din această zi.

Fișă de lucru
1.

Găsețte cuvintele ascunse

2.

Realizează corespondența
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Prof. Înv. Preșc: TALPAI ENIKŐ
Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița
NIVELUL DE VÂRSTĂ: Nivelul II
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când/cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: ,,Toamna”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Povești de toamnă”
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Clubul morcovilor”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ADE(DLC+DOS)+ALA1+ALA2
DURATA: O zi
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
ÎNTȂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: „Scrisoarea Legumelor”
RUTINE: „Învățăm să fim mai buni”
TRANZIŢII: „Legumele”
II. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC) - „Clubul morcovilor” - lectura educatoarei
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (DOS) - „Personaje îndrăgite” –activitate practică
III. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1):
BIBLIOTECĂ: ,,Legume buclucașe” - exerciţii grafice
ARTĂ: ,,Barbara Broccoli” - desen pas cu pas
JOC DE MASĂ: ,,Cel mai mare în față” – ordonare după mărime
IV.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2):
,,Party” - joc distractiv
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
Conceptul de sine
Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
COMPORTAMENTE VIZATE:
Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei
Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale
Manifestă creativitate în activități diverse
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
Demonstrează capacitate clară a unor idei, nevoi,curiozități, acțiuni,emoți propii (comunicare expresivă
Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare.
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ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
Întâlnirea de dimineață:” Scrisoarea Legumelor”
Salutul:” Bună dimineața și bine ați venit la grădiniță copii!”
Împărtășirea cu ceilalți: Mie îmi plac legumele de toamnă pentru că: (fiecare copil va preciza de ce îi plac legumele de
toamnă)
Calendarul naturii: se va complete cu jetoanele corespunzătoare.
Noutatea zilei: Mesaj important de la Clubul Legumelor
Tranziții: ,,Legumele”
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE (ALA1)
Bibliotecă:
Mijloc de realizare: Exercițiu grafic
Tema:“Legume buclucașe”
Obiective operaționale:
O1-Să traseze elementele grafice învățate, urmând modelul;
O2-Să respecte reguli ale actului scrierii: direcția de la stânga la dreapta, de sus în jos în trasarea grafismelor.
Materiale: Fișe de lucru, carioca, creioane colorate
Metode și procedee: Explicația, demonstrația, exercițiul.
Artă:
Mijloc de realizare: Desen liber, pas cu pas
Tema:”Barbara Broccoli”
Obiective operaționale:
O1-Să traseze conturul legumelor realizând cel puțin o lucrare plastică estetică;
O2-Să folosească în mod corect materialele puse la dispoziție pentru realizarea temei.
Materiale: Fișe de lucru, creion grafic
Metode și procedee: Explicația, demonstrația, exercițiul.
Joc de masă:
Mijloc de realizare: Ordonare după mărime
Tema: ,,Cel mai mare în față”
Obiective operaționale:
O1- să identifice materialele puse la dispoziție;
O2-să reconstituie un șir crescător, astfel încât să folosească toate elementele puse la dispoziție.
Materiale: legume plastificate de diferite mărimi
Metode și procedee: Explicația, demonstrația, exercițiul.
ACTIVITAȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE (ADE)
Domeniul Limbă și Comunicare (DLC)
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tema activității: “Clubul Morcovilor”
Mijloc de realizare: Lectura educatoarei
Tipul activității: Consolidare de cunoștințe
Scop: Dezvoltarea capacității de înțelegere a lecturii, întrebuințând un vocabular adecvat.
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Obiective operaționale:
O1- să redea secvenţele principale din poveste;
O2 -să prezinte situații de viaţă, din experiența proprie, similare cu cele ale Legumelor;
O3- să enumere personajele care iau parte la acţiune;
O4- să răspundă în propoziţie la întrebările referitoare la conţinutul poveştii;
O5- să formuleze propozitii simple/dezvoltate cu cuvintele: (confuz, acces, elegant)
Strategii didactice:
Metode și procedee: Conversația, expunerea, explicația
Resurse materiale: Planșe cu imagini din poveste, Power Point, laptop
Forma de organizare: Frontal
Domeniul om și societate (DOS)
Categoria de activitate: Activitate practică
Tema activității: „Personaje îndrăgite”
Mijloc de realizare: Confecționare (decupare +lipire)
Tipul activității: Consolidare de cunoștințe
Scop:- Să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice.
Obiective operaționale:
O1- Să denumească materialele de lucru;
O2- Să decupeze leguma preferată și să lipească pe bețe de înghețată, realizând astfel tema dată;
O3- Să respecte ordinea etapelor de lucru în vederea realizării temei;
O4- Să finalizeze lucrarea începută în timp delimitat.
Srategii didactice:
Metode și procedee: Conversația, explicația, demonstrația, observația, exercițiul, turul galeriei
Resurse materiale: Legume din poveste printate, foarfece, lipici, bețe de înghețată
Forma de organizare: Individual
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE (ALA2)
Categoria de activitate: Joc de mișcare
Tema: “Party”
Scop: Exersarea prin joc a deprinderilor mortice - mers și dans.
Obiective operaționale:
O1- Să execute corect deprinderile de mers și pași de dans păstrând poziția corectă a corpului
O2-Să interacționeze cu partenerii de joc respectând regulile jocului.
Materiale folosite: Măști cu personajele din poveste, lădiță, jetoane.
Metode și procedee: Explicația, demonstrația,exercițiul.

Bibliografie:
•

Crriculum pentru educație timpurie, 2019

•

Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru
educație timpurie, 2019

•

Curriculum pentru învăţămȃntul preşcolar (3-6/7 ani), MECT, 2008
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•

Aplicaţii ale metodei proiectelor (2008) – ediţie revizuită în conformitate cu noul curriculum, Editura CD Press

•

Activitatea integrată din grădiniţă – Ghid pentru cadrele didactice din învăţămȃntul preuniversitar (2008), DPH,
Bucureşti

•

Preda, V. (coord.) (2009) Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed. Gheorghe-Cȃrţu
Alexandru, Craiova

SCENARIU ACTIVITĂȚII
Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineaţă, parcurgând cele patru momente importante:
1.Salutul: „ -Dimineaţa a sosit, / Toţi copiii au venit, / Iar în cerc ne-am adunat / Cu toţii ne-am salutat: / -Bună
dimineaţa! /-Bună dimineaţa! “Educatoarea le transmite un salut, însoţit de o apreciere: ,,Bună dimineaţa, copii isteţi și
frumoşi! Mă bucur că suntem şi astăzi împreună!’’Aceştia vor răspunde salutului adresat de educatoare:,,Bună dimineaţa,
doamna educatoare!’’. - Bună dimineaţa!, copiii se salută unul pe altul, folosind formula de salut ,,Bună dimineaţa!’’şi
numele colegului pe care îl salută.
2.Calendarul naturii: Se va purta o scurtă conversaţie cu copiii pe baza calendarului, stabilindu-se anotimpul, ziua, luna,
data calendaristică, starea vremii, etc.
3.Prezenţa copiilor: se va face o prezenţă a tuturor copiilor pentru a vedea cine este prezent şi cine este absent.
4. Noutatea zilei: Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de celelalte, educatoarea sprijină copiii în evidenţierea
noutăţilor zilei: surprizele pregătite.
Anunţarea temei zilei: “Clubul morcovilor” Se pun câteva întrebări menite să reîmprospăteze memoria copiilor asupra
temei: - “De ce credeți voi ca toamna este darnică? - “Ce legume se coc în anotimpul de toamnă?” - “Ce fenomene ale
naturii se petrec tomna?”.
Discuţiile vor continua cu introducerea Elementului Surpriză, o scrisoare de la Zâna Legumelor, în care ne
îndemnă să ascultăm o poveste a cărei morală este foarte importnată.
Totodată Zâna transmite copiilor prin intermediul scrisorii faptul că astăzi ajutată de către educatoarea lor, le-a pregătit
mai multe activități. Dacă aceste activități vor fi duse la bun sfârșit Zâna o să îi răsplătească la finalul zilei.
Educatoarea menționează tema activității “Clubul morcovilor”, menționează mijloacele de realizare și obiectivele
urmărite, într-un limbaj accesibil preșcolarilor.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): „Clubul morcovilor” - lectura educatoarei
„Personaje îndrăgite” –activitate
practică
Vom începe cu activitatea de educarea limbajului. (DLC- Lectura educatoarei) unde copii vor asculta povestea
“Clubul morcovilor”.
Cu ajutorul planșelor și a (Power Point-ului) se va expune copiilor într-un mod expesiv şi coerent povestea,
după care vom trece la activitatea de lipire (DOS).
Copiii vor fi pregatiţi pentru activitatea de educare a limbajului. Se va spune copiilor titlul poveștii „Clubul
morcovilor”. Educatoarea va expune copiilor povestea clar, expresiv şi cu o intonație adecvată. În timpul poveștii voi
folosi şi planșe cu imagini sugestive textului Power Point pentru o mai bună fixare a secvenţelor importante din poveste.
După finalizarea poveștii, este aprofundat titlul acesteia.
Pentru o fixare mai bună a conţinutului, cu ajutorul exploziei stelare, copiii vor povesti faptele Legumelor. Învățămintele
poveștii vor fi desprinse de către copii cu ajutorul întrebărilor.
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-CE personaje am întâlnit în poveste? (Cartoful Carlo, Barbara Broccoli, Morcovul Marius)
-CE comportament a avut Morcovul Marius față de celelalte legume? (răutăcios)
-DE CE și-a schimbat înfățișarea Patrick Păstârnac? (pentru că era curios)
-CINE s-a bucurat de compania plăcută a lui Patrick Păstârnac (Clubul Morcovilor)
-UNDE s-a întâmplat acțiunea povesții noastre? (în supermarket)
-CÂND se organizau petrecerile? (În anotimpul de Toamnă)
-CUM s-a terminat povestea noastră? (toate legumele au fost așteptate în Club)
Acestea fiind spuse îi voi ruga pe copii să spună ce avem pe măsuțe (pe măsuțe avem imagini cu personajele poveștii),
așadar noi v-a trebuii să o decupăm, lipim, și să ne jucăm cu ele. (DOS)
Le voi explica și demonstra modul de lucru. Se va realiza o expoziție cu lucrările copiilor.
La final se va aprofundea morala poveştii, iar copiii vor da exemple din viaţa reală de experienţe asemănătoare cu cea
a lui Patrick Păstârnac.
Tranziția către activitățile desfășurate la centrele de interes se va realiza prin intonarea cântecului „Legumele”.
Voi anunța activitățile ce urmează a fi desfășurate la fiecare centru de interes, ajutând copiii să-și aleagă centrul
preferat. Pentru fiecare centru voi purta discuții referitoare la ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la
dispoziție și modul de utilizare al instrumentelor.
Le voi reaminti copiilor să vorbească în șoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalți, să lucreze frumos și să nu strice
lucrările celorlalți colegi.
La centrul Bibliotecă, copiii vor trasa semne grafice după model, la centrul Artă copiii vor desena pas cu pas,
realizând tema dată, iar la centrul Joc de masă copiii vor ordona după mărime legumele specifice temei propuse.
Înainte de începerea lucrului copiii își vor alege centrul la care doresc să lucreze prima dată, apoi se vor executa
exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor. Prin rotație se face schimbul între preșcolari astfel încât fiecare copil
să ajungă la fiecare centru, timp în care copiii sunt supravegheați îndeaproape de educatoare, aceasta oferind îndemnuri și
indicații acolo unde este cazul. La final se vor face aprecieri verbale asupra modului în care copiii au lucrat la centre.
Prin următoarea tranziție:,,Bat din palme clap,clap clap/Din picioare trap,trap,trap/Ne-nvârtim ne răsucim/Și la Party
noi pornim” se realizează activitatea ALA2, unde copiii vor cânta și vor dansa în pași de dans: ,,Dansează hopa-hopa!”,
ținând pe față măștile confecționate cu o zi în urmă. Se va face demonstrarea pașilor dansului de către educatoare, iar
dansul de probă se realizează după explicarea pașilor și a regulilor preșcolarilor, apoi se trece la executarea propriu-zisă a
pașilor de dans. Pe tot parcursul dansului se execută alături de copii mișcările necesare. La final se realizează un joc de
revenire a organismului: copiii stau în cerc, inspiră și expiră.
La finalul activității se vor adresa întrebări referitoare la întreaga activitate și se vor împărtăși impresii și sentimente
despre munca lor.

Bibliografie:
•

„Curriculum pentru educaţie timpurie” OMEN nr. 4.694/02.08.2019

•

„Suport pentru Curriculum pentru educaţie timpurie”

•

„Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)” – 2008;

•

Ana, A, Cioflica, S. M., Proiecte tematice orientative, Edit. Tehno-Art, Bucureşti, 2003;

•

Preda, V., Ghid pentru priecte tematice, Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, Ed.
Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005;
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•

Glava, A., Pocol, M., Tătaru, L. (2009), Educaţia timpurie. Ghid metodologic pentru aplicarea curriculumului
preşcolar, Ed. Paralela 45, Piteşti;

•

Aplicaţii ale metodei proiectelor- ediţie revizuită în conformitate cu noul Curriculum, Editura CD Press, 2008

•

https://www.twinkl.ro

•

https://www.youtube.com
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LESSON PLAN-online lesson on wishes
SIMEDRE FLORINA HERMINA
Liceul Teoretic Videle, judetul Teleorman
LEVEL: Intermediate (B1)
TITLE: WISHES AND REGRETS-online lesson
TIME: 50 MIN
TEACHER:
AIM: get students accustomed to the English way of expressing subjunctive( wishes and regrets)
OBJECTIVES:
1.

Practice changing the tense following wish by responding to prompts.

2.

Ask and answer questions about wishes in partner interviews.

3.

Respond to prompts about real and unreal situations using the verbs wish and hope.

4.

Create a montage or slideshow of their wishes and hopes.

5.

Find answers to specific questions based on the movie.

MATERIALS: laptops, phones, internet - this is an online lesson

WEBOGRAPHY
1.

www.answergarden.com

2.

https://www.youtube.com/watch?v=gqZpGAG9FHU

3.

https://www.youtube.com/watch?v=buFJvc59uZU

4.

https://quizizz.com

5.

https://learningapps.org

6.

https://www.liveworksheets.com/

7.
No

Lesson Stage

Teacher`s activity

Students` activity

Methods

1.

Warm-up

Teacher asks students to answer a

Students answer the

Frontal work

question: What if you found a magic lamp

question, using

Individual

and a genie came out to grant you 3

structures as:

wishes. What would you wish for?
The question might be answered at:
https://answergarden.ch/1228232
(If this lesson is online-students will be
asked to write on a piece of paper their
sentences and show them to the camera or
they may be asked to write them in the
chat box)
To check students’ attention and to
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I wish...If only...

work

Time
5 min
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establish the link with the real life, teacher
may ask the students to open their camera
and answer some questions about their
wishes, by raising their right hand – for
‚yes” and left hand for „no”.
2.

Introduce the

Teacher will introduce the synthetic form

Students will

Individual

topic

of the subjunctive, using

remember the way

work

a presentation made especially on this
purpose. They may be also asked to watch

10 min

we use „wish” and „if
only”

a video about this. I used the one uploaded
by Oxford English Now at :
https://www.youtube.com/watch?v=gqZp
GAG9FHU or the one uploaded by
Anglopod at :
https://www.youtube.com/watch?v=buFJv
c59uZU
3.

Practice

Teacher will ask students to practice what

Students will do the

Individual

they have just remembered using some

exercises

work

Teacher will ask the students to listen to a

Students will listen to

Individual

song and fill in the gaps with the right

the song and fill in

work

words.

the gaps with the

The video I used is :

right words.

10 min

exercises previously created at:
https://quizizz.com or
https://learningapps.org
They are also asked to do the exercises on
some worksheets at
https://www.liveworksheets.com/

4.

Listening

5 min

https://www.youtube.com/watch?v=8EWI
NVP3B9A
the song: I wish by Cher Lloyd

5.

Speaking

Teacher asks the students to make up their

Students will have

own dialogues with the genie asking for

their dialogues on the
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their wishes and trying to persuede him

spot.

using wish and hope.
6.

Evaluation

Teacher will divide the students into two

Students will play the

teams and ask them to play a game on

game

Team- work

10 min

2 min

kahoot, that has already been created at :
https://create.kahoot.it or you can use mine
at
https://create.kahoot.it/share/wishes/fae4e3
51-37a7-48dd-9d1c-122ead161e29
Teacher will praise the students and mark
them.
7.

Homework

Choose one of the following:

Students will write

Frontal work

-Think about something fantastical that

their homework

Pair work

you wish or hope. Put it down and draw,
or find pictures from magazines or the
Internet. Upload it on https://padlet.com/
-Produce a short story or a joke, under the
title:I wish things didn’t turn out this way
You can use:
https://www.storyjumper.com/ or
https://voicethread.com/
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CURRICULUM ADAPTAT
DISCIPLINA: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Autor: prof.: Chiș Tiberiu
Nume şi prenume elev: T.B L
CLASA: a IV-a
Domiciliu:
Certificat de orientare şcolară şi profesională nr.......... data .................
Diagnostic (cf. certificat) Deficiență mintală usoara, tulburări emoționale, tulburare mixtă de achiziție școlară, tulburare
hiperkinetică
ARGUMENT:
Motivul adaptării programei şcolare pentru elevul TBL, este potenţialul de învăţare al elevului, care se bazeaza
pe rezultatele constatate în urma evaluarilor anterioare. Se recomanda reducerea / diminuarea competentelor specifice si
adaptarea conţinuturilor atat sub aspect calitativ cat si cantitativ , adaptarea cerințelor și strategiilor de evaluare vor fi
reduse, în conformitate cu potențialul psiho-motric al acestuia. Metodele de predare presupun in cazul elevului - metode
de învăţare prin cooperare, metode activ participative, jocul didactic , materialele didactice sa fie mai mult intuitive,
timpul de lucru alocat va fi mai mare; metodele de evaluare vor fi adaptat capacitatii motrice a elevului.
În colaborare cu prof. de sprijin (dacă este cazul):
Tabel sintetic privind modalitățile de adaptare curriculară la nivelul programei școlare
Adaptarea
curriculară s-a
produs la nivelul:
- competențelor
specifice

- activităților de
învățare

- conținutului
învățării

Adaptarea curriculară s-a realizat printr-un demers de*:
Modificare prin adaptarea
competențelor din
programa școlară în funcție
de nivelul de dezvoltare al
elevului și de diagnostic
DA
NU

Diminuarea numărului de
competențe specifice incluse în
programa școlară

- Diferențierea activității de
învățare la nivel de resurse
materiale utilizate (ex.
materiale de lucru
suplimentare, fișe de lucru
individualizate, utilizarea
tehnologiilor informatizate)

- Diferențierea activității de
învățare la nivel de sarcini de
învățare prin accesibilizare și
diversificare
(numărul/complexitate/modalitate
de realizare)

Deloc

Deloc

Uneori
Frecvent
(în
anumite
situații)
Scăderea nivelului de
complexitate a conținutului
învățării prevăzut programa
școlară
DA
NU

DA

NU

Uneori
(în anumite
situații)

Frecvent

Reducerea volumului de
conținut inclus în programa
școlară
DA
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NU

Introducerea și reluarea
unor competențe specifice
din programa școlară
parcursă în anul/ anii
anteriori
DA
NU
- Diferențierea activității de
învățare prin sprijin
suplimentar acordat de
cadrul didactic, de alți
specialiști, prof. de sprijin
sau facilitator, activități în
echipe sau în grupe mici de
elev, sau sprijinul acordat ca
durată de lucru
Deloc Uneori
Frecvent
(în
anumite
situații)
Reluarea unor conținuturi
ale învățării prevăzute în
programa școlară parcursă în
anul/ anii școlari anteriori
DA
NU
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Adaptarea
curriculară s-a
produs la nivelul:
- strategiilor de
evaluare

Adaptarea curriculară s-a realizat printr-un demers de*:
Prin alte probe de
evaluare decât cele
utilizate la clasă
DA
NU

Prin simplificarea, reducerea
sau introducerea altor itemi de
evaluare
DA
NU

CURRICULUM ADAPTAT
DISCIPLINA EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Competențe
Competențe adaptate
Activități de învățare(adaptate)
specifice
clasei

1.1.
2.1
2.2
3.1

Formații de
adunare și de
deplasare

Recunoasterea
noțiunilor
specifice
domeniului, în situații de
instruire

Elemente de
organizare a
activităților
practice
sportive

echiparea
corespunzătoare
în
funcție
de
factorii
naturali de mediu,

1.1.
2.1
2.2
2.3
2.5
3.1
3.2

Întoarceri
simple si prin
săritură

Dezvoltarea
si
menținerea
posturii
corporale corecte

Postura corectă

- Aplicarea deprinderilor
motrice fundamentale și
sportive elementare,în
acțiuni motrice variate
- Executarea corecta a
principalelor exerciţii de
dezvoltare fizică

Pozițiile drepți
și pe loc repaus

Poziții

Elemente ale
dezvoltării fizice
armonioase
Mișcări
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Prin oferirea de resurse
suplimentare pentru
finalizarea sarcinilor de lucru
DA
NU

Conținuturi adaptate

- în linie pe un rând
-în linie pe două rânduri
-formaţii de deplasare în
coloană câte unul
-formaţii de deplasare în
coloană câte doi

-poziţia drepţi în linie şi în
coloană
-pe loc repaus în linie
-pe loc repaus în coloană
-întoarcere simpla si prin
săritură l-a stânga
-întoarcere simpla si prin
săritură la dreapta
-postura corectă în poziţii şi
acțiuni motrice variate
-stând
-stând depărtat
-stând pe genunchi
-şezând
-culcat
Braţe
-ducerea braţelor lateral
-ridicarea şi coborârea
braţelor prin înainte
-ridicarea şi coborârea
braţelor lateral
-rotări
-flexii
-extensii
mâini
-pe şold
-pe umeri
-la ceafă

Strategii
didactice si de
evaluare
(adaptate)
- elevul este
ajutat sa isi
mentina locul in
formatia de
adunare si
deplasare, prin
indicatii explicite
si cu ajutor direct
din partea
cadrulu i didactic
sau al unui
elev-partener
- executie prin
imitare

- executie prin
imitare la
inceput, apoi cu
indicarea
explicita a
directiei
- executie prin
imitare
- executie prin
imitare

- executie prin
imitare, cu ajutor
si asistenta
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Prelucrarea
selectivă a
segmentelor
corpului

Complexul de
dezvoltare
fizică

2.5
2.6
3.1
3.2
3.3

Recunoasterea
noțiunilor
specifice
domeniului, în situații de
instruire

Viteza

Îndemânarea
- Manifestarea unor
indici
ai
calităților
motrice, în funcție
de specificul acțiunilor
motrice

Calități motrice
de bază
Forța

Rezistența
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trunchi
-îndoire înainte
-îndoire laterală
-aplecare
-răsucire
-extensie
membre inferioare
-ridicarea şi coborârea unui
picior prin înainte
-ridicarea şi coborârea unui
picior înapoi
-ducerea unui picior lateral
-flexii
-extensii
gât
-răsuciri
-îndoire lateral
-flexii
-extensii
cap
-rotări
-exerciţii pentru membrele
superioare
-exerciţii pentru trunchi
-exerciţii pentru membrele
inferioare
-exerciţii pentru cap şi gât
-sărituri
complex de dezvoltare fizică
care să cuprindă exerciții
pentru:
-membrele superioare şi
inferioare, trunchi, cap, gât

-viteza de reacţie la stimuli
vizuali, auditivi şi tactili
-viteza de execuţie în acţiuni
motrice singulare
-viteza de deplasare pe
direcţie rectilinie
-coordonarea acţiunilor
motrice realizate individual
-forţă dinamică segmentară (
musculatura membrelor
superioare, inferioare, spate şi
abdomen)

-rezistenţa generală la eforturi
aerobe

- executie prin
imitare

- executie prin
imitare si/sau cu
partener
EVALUARE
SUMATIVĂ
*- executarea
corecta a unor
exercitii de front
si formatie si
scoala alergarii

EVALUARE
CONTINUĂ
EVALUARE
SUMATIVĂ
-extensii din
culcat facial
-ridicări de
trunchi din culcat
dorsal
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Mobilitate și
stabilitate
articulară
1.1
2.2
3.1
3.3

Mers

Intelegerea/recunoasterea
terminologiei
de
specialitate
în
transmiterea mesajelor
specifice prin efectuarea
corecta a exercitiilor
- Realizarea de acţiuni
motrice simple

Alergare

Deprinderi
motrice de bază
Sărituri

- Aplicarea deprinderilor
motrice fundamentale și
sportive
elementare,în
acțiuni motrice variate
Aruncări și
prinderi

1.1
2.1
2.5
3.1
3.2
3.3

Echilibru
cu sprijin pe
ambele maini
si pe urma pe o
mana

- Aplicarea deprinderilor
motrice fundamentale și
sportive elementare,în
acțiuni motrice variate

Cățărare
- Executarea corecta a
principalelor exerciţii de
dezvoltare fizică
Intelegere/
recunoasterea
terminologiei
de
specialitate
în
transmiterea mesajelor
specifice prin efectuarea
corecta a exercitiilor

Deprinderi
motrice
utilitar-aplicative

Tractiune si
împingere

Târâre

1.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2

Atletism

Transport de
greutăți

Deprinderi
motrice sportive
elementare
- Aplicarea deprinderilor
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-mobilitate și stabilitate
articulară la nivelul marilor
articulații
-mers pe vârfuri
-mers pe călcâie
-mers ghemuit
-alergare şerpuită
-alergare cu ocolirea unor
obstacole
-alergare peste obstacole
* şcoala alergării ( alergare cu
genunchii la piept, alergare cu
pendularea gambelor înapoi)
-săritură pe loc, cu
desprindere pe ambele
picioare
-săritură cu deplasare cu
desprindere pe ambele
picioare
* şcoala săriturii ( pasul săltat
şi pasul sărit)
-aruncări lansate de pe loc
-aruncări azvârlite de pe loc
-aruncări la ţintă de pe loc
-aruncări la partener de pe loc
-aruncări la distanţă de pe loc
-prinderi cu două mâini
-menţinerea poziţiei stând pe
vârfuri
-menţinerea poziţiei pe
genunchi
-menţinerea poziţiei stând
intr-un picior pe sol
-căţărare pe PRIMA SIPCA A
SCARII FIXE prin păşire şi
apucări succesive
-tractiuni si împingeri
realizate in fata spalierului ,
apucat cu ambele maini de o
sipca la nivelul pieptului , fara
a da drumul la sipca
-târâre pe palme şi pe
genunchi
-târâre pe antebraţe şi
genunchi
-transport de obiecte uşoare,
apucate cu ambele mâini,
ulterior cu o mana individual
şi în perechi
- alergare de
Al. de
rezistenta in
rezistenta eforturi aerobe

Al.de
viteza

- startul din
picioare
- pasul alergator
lansat de viteza

La spalier, cu
asistenta din
partea
profesorului

- evaluare:
naveta 5x5, cu
indicatii adaptate
la nivelul de
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motrice fundamentale și
sportive elementare,în
acțiuni motrice variate
- Executarea corecta a
principalelor exerciţii de
dezvoltare fizică
practicate
- Realizarea de acţiuni
motrice simple

- Manifestarea atitudinii
de fair-play în timpul
activităților
motrice/sportive

A.M.O.

GIMNASTICA

Joc sportiv

3.3.
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- concurs:
alergare de
viteza cu start
din picioare,
alergare de
viteza cu diferite
sarcini simple
de executa in
stafeta (exemplu
pune mingea in
cos)
- naveta 5x5m
- exercitii
pregatitoare
- aruncarea
mingii de oina
de pe loc, la
distanta
- aruncarea
mingii de oina
sub forma de
concurs

- cumpana pe un genunchi
- rulari
-semisfoara cu sprijin pe
maini
- rostogliri inainte din
ghemuit in ghemuit
-rostogoliri inapoi din
ghemuit in ghemuit
•
Conducerea
mingii cu
piciorul
• Stafete si
jocuri cu
sarcini
simple
Mini-fotbal • Stafete
aplicative
cu mingea
• Jocuri
dinamice
cu mingea
Joc
bilateral
simplu
•
Obisnuirea
cu mingea
de baschet
Dribling
Mini
pe loc , din
baschet
mers , cu
ocolirea
unor
obstacole
din alergare

intelegere

- prin imitatie

- cu ajutor si
asistenta
Evaluare:
elemente de
gimnastică
acrobatică
izolate
Evaluare
joc
sportiv-aruncarea
mingii la cos la
ţintă orizontală
cu două mâini de
jos
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usoara
•
Conducerea
mingii cu
mana
dominanta
• Stafete
aplicative
cu mingea
cu sarcini
simple
• Jocuri
dinamice
cu mingea
de baschet
• aruncare
la cos de pe
loc

Informații sportive

Recunoașterea
principalelor
noţiuni
specifice domeniului
Realizarea de
motrice simple

acţiuni
EVALUARE
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“Campionii noştri în sport”:
Gică Hagi, Nadia Comăneci,
Ilie Năstase, Ion Ţiriac, Lia
Manoliu, Ivan Patzachin,
Iolanda Balaş
*-1 notă din scoala alergarii si
exercitii de front si formatie
***
** -1 notă,naveta 5x5m
*-1 notă--elemente de
gimnastică acrobatică izolate
**-1 notă, Forţa
-extensii din culcat facial
-ridicări de trunchi din culcat
dorsal
**-1 notă, joc
sportiv-aruncarea mingii la
cos la ţintă orizontală cu
două mâini de jos
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Proiect didactic
ROMAN ELENA-BIANCA
Școala Gimnazială Sat Gura Văii, Comuna Bujoreni, Județul Vâlcea
CLASA: a II -a
DATA: 4 noiembrie 2020
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: Familia, leagănul copilăriei
UNITATEA DE INVATARE: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0_1 000, cu trecere peste ordin.
SUBIECTUL LECŢIEI: Scăderea numerelor naturale 0-1 000, cu împrumutul la ordinul zecilor și al sutelor.
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare
DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română
SCOPUL: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor de oprații cu scăderi cu împrumut de la ordinul zecilor și al sutelor, în concentrul 0 - 1 000.

COMPETENŢE GENERALE:
1.

Utilizarea numerelor în calule elementare;

2.Identificarea unor fenomene, relații, regularități, structuri din mediul apropiat;
5.Reolvări de probleme prnind de la sortarea și reprezentarea unor date.

COMPETENŢE SPECIFICE:
Matematică și explorarea mediului
1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1 000;
1.4.Efectuarea de adunări și de scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1 000, recurgând la numărarea și/ gruparea ori de cte ori este necesar;
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1.6.Uilizarea unor denumiri și simboluri matematice, în rezolvarea și/compunerea de probleme;
3.1.Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și eneralizarea unor modele sau regularități din mediul apropiat.
Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar;
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să efectueze operații de calcul mintal ;
O2 – să efectueze operații de adunare și scădere cu trecere peste ordin, în concentrul 0_1 000;
O3 – să cunoască algoritmul de rezolvare a unei probleme ;
O4 – să identifice succesorul și predecesorul unor numere date;
O5 – să uilizeze corect limbajul matematic;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
✓ Metode, procedee, tehnici: conversația, observația, explicația, demonstrația, problematizarea
✓ Mijloace de învățământ: videoproiector, laptop, markere, fișe de lucru, coș cu mere.
✓ Forme de organizare: frontală, individuală.
RESURSE:
✓ Umane: 12 elevi și cadre didactice;
✓ Spațiale: sala de clasă;
✓ Temporale: 40 min
✓ Bibliografice:
✓

Constanța Bălan, Cristina Voinea, Corina Andrei, Nicoleta Stan, Matematică și explorarea mediului – manual pentru clasa a II-a, Editura Didactică și
pedagogică, București, 2018;

✓

Programa şcolară, clasa a II a, M.E.C.S, Bucureşti, 2013;

1060

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

✓

Breben Silvia, Fulga Mihaela, Elena Gongea, Ruiu Georgeta, „Metode interactive de grup- 600 metode și 200 aplicații practice pentru învățământul
primar”, Editura Arves, 2002.

SCENARIUL DIDACTIC
Ob
ETAPELE
op
LECȚIEI

STARTEGIA DIDACTICĂ
Metode,
pro-cedee,
tehnici

CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
➢

Mijloace de
învățământ

Forma de
organizare

EVALUARE

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei de

1.Momentul

matematică și explorarea mediului: aerisirea sălii des clasă,

organizato-ric

amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii, pregătirea

1 min

materialului didactic. Elevii pregătesc materialele necesare

Conversația

lecției.

➢

3.Verifica-rea
temei

Se verifică tema, calitativ și cantitativ.

O

Conversația

Capacitatea elevilor de

Exercițiul

a rezolva corect adunări

3 min
➢
2. Captarea
atenției

Se realizează cu ajutorul unei hărți, ce descrie traseul

de la casa lui Ciprian, până la casa bunicii lui. (anexa nr. 1)
➢

Copiii vor avea pe măsuțe fișe de lucru ce conțin

Ciprian a întâlnit exerciții și probleme matematice, pe care a

Conversația

Copii,eu m-am gândit să îl verificăm pe Ciprian și să

vedem dacă a rezolvat corect cerințele întâlnite.
➢

Sunteți curioși să vedeți dacă Ciprian s-a descurcat?
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Videopro-iect

scăderi cu împrumut de

Fișe de lucru
Markere

Observația

trebuit să le rezolve.
➢

cu trecere peste ordin și

or

traseul prezentat mai sus. Pe tot parcursul acestei drumeții,
2 min

Laptop

Explicația

Frontală

la ordinul zecilor și
sutelor.
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➢

Copii, astăzi la ora de Matematică și explorarea

3.Anunțarea

mediului, vom rezolva cerințele de pe traseul parcurs de

temei și a

Ciprian, ce conțin operații de adunări cu trecere peste ordin și

obiectivelor

scăderi cu împrumut de la ordinul zecilor și sutelor, în

operaționale

concentrul

1 min

Conversația
Frontală

0-1 000.
➢

Se notează la tablă și în caietele elevilor, data și titlul.

➢

Se fac câteva exerciții de calcul mintal:

•

9+7 =

a

•

15+8 =

cunoștințe-lor

•

24+8 =

•

130+410 =

•

540-30=

•

17-8 =

Evaluez

•

34-6=

elevilor de a rezolva

➢

La videoproiector se afișează harta cu traseul pe care

4.Consolida-re

O1

25 min

O2
O3
O4

Conversația

calcul mintal oral.
Frontală
Exercițiul

Observația

l-a parcurs Ciprian până la bunica lui.

Laptop
Videopro-iect
or

➢

Exercițiile de pe traseu (anexa nr.1)

➢

La tablă și în caiete se va scrie o problemă

O3

➢

Rezolvarea problemei la tablă și în caiete.

Mihai cât primii doi la un loc.
Câte cărți are Ina? Dar Mihai?

parcurs de Ciprian.

Capacitatea elevilor de

Conversația

Caiete

Exercițiul

Instrumente de

Problemati-zare

scris

a
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capacitatea

exercițiile de pe traseul
Individu-ală
Frontală

a

Doru are 467 de cărți în bibliotecă, Ina cu 178 mai puține, iar
5 min

a rezolve exerciții de

matematică.

5. Obținerea
performan-ței

Capacitatea elevilor de

Frontal
Individual

rezolva

corect

problemă matematică.
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➢
6.Asigurarea
retenției și a
transferului

Copii, ce am făcut ni astazi la ora de matematică și
explorarea mediului?

O
➢

Conversația

Se fac aprecieri verbale colective și individuale, se
acordă calificative.

3 min

Anexa nr. 1
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Schiță de lecție online
Profesor Isaia Dida-Cristina
Obiectul

Matematică

Clasa

a V-a

Titlul lecției

Metoda reducerii la unitate

Durata

40 minute

Competențele specifice

2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi
proprietăţile acestora
3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere
naturale.
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări,
aproximări, estimări şi ale operaţiilor cu numere naturale
5.1. Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a estima
sau pentru a verifica validitatea unor calcule
6.1. Modelarea matematică, folosind numere naturale, a unei situații date,
rezolvarea problemei obţinute prin metode aritmetice şi interpretarea rezultatului

Resurse

Platforma Microsoft Teams
Blocnotesul clasei-OneNote
Tabletă grafică
Manualul clasei: Matematică, clasa a V-a, M. Perianu, C. Stănică, Șt.
Smărăndoiu, Editura Art, 2017
Matematică, clasa a V-a, Ion Cicu, Ștefan Smarandache, Consuela Voica, Editura
Intuitext 2017
www.quizziz.com

Moment organizatoric

Salutul și prezența

2’
Captarea atenției

Partajarea ecranului, deschiderea paginii Matematică din blocnotes-ul clasei

2’
Anunțarea temei și a competenței

Discutăm astăzi despre Metode aritmetice de rezolvare a problemelor. Prima

1’

metodă studiată este: Metoda reducerii la unitate.

Prezentarea conţinutului nou
5’

Etapele rezolvării unei probleme:
✓ citirea și întelegerea problemei;
✓ analiza problemei (identificarea datelor utile, stabilirea legăturii dintre
datele problemei, Identificarea metodei potrivite și scrierea operației/
operațiilor necesare pentru a rezolva problema);
✓ redactarea rezolvării(Efectuarea calculelor);
✓ verificarea și interpretarea rezultatului.
Metoda reducerii la unitate constǎ în aflarea unei unitǎţi din mǎrimea care
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apare în problemǎ, cu ajutorul cǎreia se aflǎ ceea ce se cere în enunţul problemei.

Dirijarea învăţării

Problema 1:

20’

Ana a cumpărat 4 kg de mere, plătind 20 lei. Dacă Ionuț dorește să cumpere 7 kg
de mere de același fel, câți lei va trebui să plătească?
Se completează tabelul:
Cum gândesc?

Ce fac?

Cum scriu?

Problema 2:
Dacă 5 tractoare pot termina o lucrare în 12 zile, în cate zile vor termina aceeași
lucrare 6 muncitori?
Se completează tabelul:
Cum gândesc?

Ce fac?

Cum scriu?

Se rezolvă problemele 4-9 și 13, pagina 67 din Manualul Intuitext.
Asigurarea retenţiei şi a

Test pe platforma online www.quizziz.com

transferului
5’
Asigurarea feedback-ului

Aprecieri la adresa elevilor care au răspuns prompt și corect.

3’
Tema pentru acasă

Manualul clasei: problemele 3-6 și 8/pag. 62

2’
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Proiect de lecţie
Prof. înv. primar Grosu Alina-Catrinel
Şcoala Gimnazială Nr. 29 ''Mihai Viteazul'' Constanţa
Data: 25.02.2020
Clasa: I B
Aria curriculară: Consiliere ṣi orientare
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea tematică : Prietenia
Subiectul: Să devenim prieteni buni
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline integrate: Comunicare în limba română
Arte vizuale ṣi abilităţi practice
Competențe specifice:
Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
Dezvoltare personală:
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple
2.2 Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață
Competente integrate:
Comunicare în limba română
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme accesibile,rostit cu claritate;
2.1 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare
2.3 Participarea cu interes la dialoguri simple, în contexte de comunicare
Arte vizuale și abilități practice
1.3 Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
Obiective operaţionale:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii toţi copiii vor fi capabili:
O1: să se recunoască pe el însuşi ca o persoană cu calităţi specifice;
O2: să realizeze rețeta prieteniei ;
O3: să diferenţieze comportamentele facilitatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi păstrarea unei prietenii:
cooperare, competiţie, compromis;
O4: să creeze mesaje de mulţumire adresate colegilor/prietenilor,sub forma unor bilete.
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Strategii didactice:
➢

Metode

şi

procedee:

conversaţia,

conversaţia

euristică,

explicaţia,

observaţia,

exerciţiul,brainstormingul
➢

Forme de organizare: frontal, individual.

➢

Resurse materiale: fișe, planșă, culori, bilete,coșuleț, laptop

Resurse de timp: 45 minute
Resurse umane: 29 elevi.
Bibliografie:
-MECTS- „Programa pentru disciplinele Dezvoltare personală, Muzică și mișcare și Arte vizuale și abilități practice,
aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013”, București, 2013.
- Rotaru Maria, Dumbravă Maria – 1996, “Educaţia plastică în învăţământul primar – Sugestii metodice pentru
învăţători”, Editura ,, Gheorghe Cârţu Alexandru”, Craiova
- Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar şi primar , Ed. Taida, Iaşi – 2008;
- A. Augustin, A. Grigore - Caiet de lucru - Arte vizuale şi abilităţi practice, Ars Libri, Costeşti, 201
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Ob.
Op.

Momentele
lecţiei

D.p.1
.1

Moment
organizatoric
1 min

O1.

Captarea atenţiei
5 min

O.3

Anunţarea temei
și enunțarea
obiectivelor
2 min

Demersul didactic

Strategii didactice
Forme de
organizare

Metode și
procedee
exerciţiul
organizatoric

Mijloace de
înv.

Evaluare

frontal

Joc didactic

creioane

obsevare
sistematică

- Voi crea condiţii optime pentru desfăşurarea lecţiei, pregătind ceea ce voi
folosi în timpul activităţii.
- Elevii îşi vor pregăti materialele și instrumentele de lucru necesare. Se
va stabili liniştea în sala de clasă pentru a putea începe activitatea.
“Creionul vorbitor”-elevul îşi spune numele însoţit de o însuşire care
începe cu iniţiala numelui său.

conversaţia
frontal

Astăzi, la dezvoltare personală ne vom juca şi vom descoperi alte calităţi ale

Explicaţia
brainstorming

Planșă

noastre şi ale colegilor:
• vom descoperi calităţile unui prieten;
• vom enumera motive pentru care vrei să ai prieteni;
• vom realiza împreună o rețetă a prieteniei;
• vom desprinde învăţăminte despre prietenie din lecturile studiate;
Lecția debutează cu o activitate de brainstorming: copiii sunt solicitați să
spună cuvinte pe care le asociază cu noțiunea de prietenie, valori pe care le
consideră necesare funcționării unei relații de prietenie( bunătate, iubire,
încredere,
acceptare,
amabilitate,iertare,râsete,sinceritate,rrespect,bucurie,comunicare,bucurie,res
pect,cinste,adevăr, umor).
Cuvintele vor fi scrise la tablă în interiorul unei inimi uriașe.
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O.2

Dirijarea
învăţării
28 min

În a doua parte a activității, fiecare elev își creează propria ”rețetă”
a prieteniei, având libertatea de a alege ingredientele și de a le doza după
ponderea pe care ei le-o acordă într-o relație de prietenie. Rețeta va fi scrisă
pe o fișa(vezi anexa 1). Urmează discuții legate de modul de preparare și de
servire și concluziile.

conversaţia
frontal

Fișă de lucru
explicaţia

Capacitatea de
a
răspunde
corect
și
coerent

muncă
independentă

O.4

individual
aprecieri
verbale
O3
O4

Evaluarea
7 min

Încheierea lecţiei
2 minute

În încheiere, fiecare copil transmite un mesaj de apreciere unui
coleg de clasă pe care îl consideră prietenul său sau colegului de bancă.
Mesajul va fi scris sub forma unui bilet ( consolidăm astfel și cunoștințele
referitoare la redactarea unui bilet). Biletul va fi scris pe o fișă (vezi anexa
2), apoi băgat în coșulețul prieteniei.

Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţii şi a
comportamentului copiilor.
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individual

Conversația

Bilet

diplomă

conversația

Analiza
răspunsurilor
Apreciere
verbală

Apreciere
verbală
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Anexa 2

Anexa 2
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Proiect didactic
Prof. ȘORTAN JOCA VIOLETA
Liceul Tehnologic”Grigore Moisil”Deva
Loc de desfășurare: ONLINE
Data: 2mart 2021
Clasa: a X-a B
Specializarea : TURISM ȘI ALIMENTAȚIE /TURISM
Aria curriculara: Tehnologii
MODULUL: PATRIMONIU TURISTIC
Unitatea de invățare: PATRIMONIU TURISTIC NATURAL
Titlul lectiei: FLORA ȘI FAUNA
Tipul lectiei: lectia de formare de priceperi și deprinderi – oră de laborator
Durata lecției: 40 min
Scopul: formarea deprinderii de a recunoaște a potențialului turistic natural
Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
- să recunoască importanța florei și faunei ca element component in cadrul patrimoniului turistic natural
-să prezinte diferite elemente și exemple din flora și fauna României
-să argumenteze importanța elementelor pentru potențialul turistic
-sa enumere activități turistice in care sunt prezente elemente de faună și floră
- să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului
Dacă obiectivele sunt atinse în proporție de 70% se consideră mulțumitor îndeplinite.
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Strategia didactică:
Metode și procedee didactice: conversaţia, explicaţia, observaţia, expunerea
Mijloace si materiale didactice: film de documentare, fișe de activitate, platforma Teams
Forme de organizare a clasei: online
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

ETAPELE LECȚIEI

TIMP

ACTIVITATEA PROFESORULUI

ACTIVITATEA ELEVULUI

I. MOMENT
ORGANIZATORIC

3 min

Stabilirea contactului cu elevii, notarea
absențelor.

Răspund la solicitările
profesorului.

Profesorul anunță tema ce se pune în discuție
– „Sălbăticia din Carpați , bogăție printre
oameni ”- și obiectivele activității

Elevii manifestă interes pentru
tema ce urmează a fi abordată

II. PRECIZAREA TEMEI ȘI
A OBIECTIVELOR
ACTIVITĂȚII

2 min

1073

STRATEGII DIDACTICE
METODE
MIJLOACE
FORME DE
ORGANIZARE
Conversația
Online

Conversația
Explicația

Online

MODALI
TĂȚI DE
EVALUA
RE
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DEMONSTRAȚIA SAU
EXECUȚIA - MODEL
30 min

V.ANTRENAREA ELEVILOR
ÎN REALIZAREA

1 min

Profesorul
exemplifică
importanța
filmulețului și sarcinile care vor urma .
Profesorul încarcă fișa de observare și
evaluare și discută despre modul de
completare a acesteia .

Elevii urmăresc atent și
adresează întrebări.
Elevii urmăresc
documentarul și adresează
întrebări dacă este cazul.

Exercițiul
Explicația
Conversația

Online

Online

Profesorul supraveghează activitatea și
prezintă importanța completării fișei .

Elevii pot să-și îmbunătățească
cunoștiințele și acoperi
lacunele

Exercițiul
Explicația
Probleme

Se discută despre modul cum trebuie
completată fișa și se găsesc soluții pentru
eventualele probleme. Fișă ce rămâne
necompletată este ca și temă !Elevii care au
terminat de completat primii sunt evaluați și
notați .

Elevii urmăresc atent și
adresează întrebări.

Învățarea prin
rezolvare de
probleme prin
colaborare

Chestiona
re orală

Chestiona
re scrisă

ACTIVITĂȚII
VII.APRECIEREA
PERFORMANȚELOR
ELEVILOR ȘI PRECIZĂRI
PRIVIND MODUL DE
CONTINUARE A
ACTIVITAII

4 min

FIȘA DE EVALUARE
In urma vizionării filmului documentar ,,Sălbăticia din Carpați , bogăție printre oameni,, răspundeți la următoarele cerințe
1.
a.
b.
c.
d.
2.

Completați spațiile libere
Parcul Național Retezat este înființat de …………………………………..și cuprinde ………………plante.
Cea mai veche stațiune balneoclimaterică din România este …………………………………………………
Singura specie de scorpion care trăiește in România este …………………………………………………….
Floarea unică in lume care trăiește la noi este laleaua ………………………………………………………..
Răspundeți cu adevărat și fals
a.Parapanta este un mod de a vedea panorama Retezatului .
b.Cheile Nerei sunt cele mai sălbatice chei din România .
c.Parcul National Semenic are 1/3 din fluturii din România.
d.Cocoșul de munte se găsește în puține țări din Europa dar și la noi .
e.Argumentați afirmația ,, Sălbăticia din Carpați , bogăție printre oameni ,, din punct de vedere al dezvoltării turismului .
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PROIECT EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN – SPORTUL NU ARE VÂRSTĂ
Prof. Mirică Ionuț Daniel
L.P.S. „Petrache Trișcu”, Craiova

Proiectul educativ ”SPORTUL NU ARE VÂRSTĂ”,ediția a III-a, desfăşurat în anul şcolar
2019-2020, are un rol important în procesul instructiv-educativ.
Prin intermediul acestui proiect, dorim să facem cunoscute atât în rândul elevilor cât şi a părinţilor, rolul
important pe care îl are practicarea sportului și importanţa sa benefică asupra sănătății. Obiectivul principal îl reprezintă
formarea la copii a deprinderilor de respectare a normelor igienico-sanitare, dezvoltarea condiţiei fizice, întărirea
sănătăţii prin sporirea capacităţii de efort, formarea spiritului de observaţie, stimularea relaţiilor sociale şi a spiritului de
echipă.
Să nu uităm că prin practicarea activității de cros creşte cantitatea de sânge pe care o poate pompa inima.
Plămânii funcţionează mai bine. Creşte forţa şi rezistenţa muşchilor şi a oaselor. Se îmbunătăţeşte încrederea în propria
persoană, sporeşte rezistenţa la infecţii,se previne apariţia obezităţii.
Activitățile practice din domeniul sportiv, urmăresc creșterea numărului de copii care introduc în
programul zilnic practicarea exercițiului fizic.
Obiectivele specifice ale proiectului;
➢
➢

dezvoltarea unui mod de integrare și socializare;
dezvoltarea abilităților personale;

➢

să-şi formeze spiritul de întrecere, a disciplinei şi corectitudinii faţă de adversar;

➢

promovarea unui stil de viață sănătos prin practicarea exercițiilor fizice;

➢

organizarea unor activități sociale, sportive și de petrecere a timpului liber în comun.

Implicarea partenerilor în proiect are un rol important în atingerea obiectivelor propuse, prin mijloacele
necesare puse la dispoziție prin suportul informațional și material și prin sprijinul necondiționat care vine în sprijinul
nevoilor reale ale copiilor de a realiza pe lângă schimburi de experiență și dezvoltarea capacității de comunicare și
socializare, formarea unor priceperi și deprinderi și foarte important dezvoltarea gustului pentru competiție. Toate acestea
contribuind la menținerea unei stări optime de sănătate.
Grupul ţintă a acestui proiect este compus din :
•

110 elevi de la L.P.S. „Petrache Trișcu”, Craiova , Jud. Dolj ( 50 fete,60 băieţi)

•

20 elevi de la Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu”, Craiova, Jud. Dolj (10 fete,10 băieţi)

•

20 elevi de la Școala Gimnazială ”Nicolae Romanescu”, Craiova, Jud. Dolj (10 fete,10 băieţi)

•

20 elevi de la Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica”, Craiova, Jud. Dolj (10 fete,10 băieţi)

•

20 elevi de la Școala Gimnazială “Mircea Eliade”, Craiova, Jud. Dolj (10 fete,10 băieţi)

•

20 elevi de la Școala Gimnazială ”Nr.3”, Slatina, Jud. Olt (10 fete,10 băieţi)

•

20 elevi de la Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu”, Slatina, Jud. Olt (10 fete,10 băieţi)

•

20 elevi de la Şcoala Gimnazială „Constantin Brancoveanu” Slatina, Jud. Olt (10 fete,10 băieţi)

•

20 elevi de la Școala Gimnazială ‟Constantin Negreanu‟ Drobeta-Turnul Severin, Jud. Mehedinți (10 fete,10
băieţi)
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•

20 elevi de la Şcoala Gimnazială ‟Theodor Costescu”, Drobeta-Turnul Severin, Jud. Mehedinți (10 fete,10
băieţi)

•

29 cadre didactice ( 18 femei şi 11 bărbaţi) interesate de implementarea la elevi a practicării sportului.
Activitatea principală a acestui proiect este Concursul interjudeţean de cros ”Cel mai bun alergător”.
Principalele obiective au urmărit să realizeze: dezvoltarea capacităţii de comunicare și socializare a elevilor,

dezvoltarea la elevi a gustului pentru competiţie, a spiritului de fair-play.
La acest concurs au participat elevii calificaţi la etapa a II- a din cadrul instituțiilor partenere implicate în
proiect. Concursul a avut loc în Grădina Botanică, Craiova pe categorii de vârstă atât la fete cât şi la băieţi. Festivitatea
de premiere s-a realizat conform bugetului alocat, pe categorii de vârstă primar, gimnazial, separat fete şi băieţi, astfel:
locurile I au primit medalie, diplomă, tricou,locurile II au primit medalie și diplomă, locurile III au primit medalie și
diplomă. Tricourile şi medaliile au fost asigurate de partenerul nostru Direcţia Judeţeană Pentru Sport şi Tineret Dolj.
Toţi copiii au primit baloane, apă şi câte o ciocolată. Arbitrajul a fost asigurat de profesorii de la Clubul Sportiv Școlar
Craiova, secţia atletism.
Ca rezultate finale, în urma implementării prezentului proiect aşteptăm să se realizeze:
❖ Întărirea activităţii competiţionale la nivel de şcoală şi cluburi;
❖ Maximizarea capacităţii de performanţă a elevilor din toate unităţile de învătământ cuprinse în proiect;
❖ Descoperirea unor talente autentice şi îndrumarea copiilor spre practicarea sportului de performanţă;
❖ Atragerea de noi parteneri prin popularizarea competiţiei la nivel local, județean și regional;
Prin atingerea obiectivelor propuse, am dorit să se realizeze pe lângă schimburi de experienţă şi dezvoltarea
capacităţii de comunicare şi socializare, formarea unor priceperi şi deprinderi importante în dezvoltarea gustului pentru
competiţie cât şi pentru menţinerea unei stări optime de sănătate.
Aceasta a fost prima ediţie a concursului şi dorim să-l continuăm în anii următori, cu şi mai mulţi copii dornici
şi iubitori de activităţi sportive.
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PROIECT DIDACTIC

Profesor Vlad Loredana Diana
Colegiul de Arte “ Sabin Drăgoi” Arad
Aria curriculară : Arte
Disciplina :Educație muzicală
Clasa :a V-a on-line
Data: 15.02.2021
Unitatea de învăţare :Structuri tonale
Subiectul lecţiei :Gama şi tonalitatea Si bemol major
Tipul lecţiei :mixtă
Competenţe generale:
1. Operarea cu elemente de limbaj specific în abordarea creaţiilor muzicale
2. Valorificarea creativă a elementelor de limbaj asimilate
Competenţe specifice:
1.1. Identificarea elementelor de limbaj , analizând exemplele muzicale date
1.2. Descifrarea exemplelor muzicale , asociind semnul cu sunetul
1.3.Solfegierea exemplelor muzicale propuse , corelând elementele de limbaj muzical
1.4. Recunoaşterea auditivă a elementelor de limbaj şi reprezentarea lor grafică
1.5. Relevarea expresivităţii elementelor de limbaj utilizate în creaţiile muzicale analizate sau interpretate
1.6. Valorificarea tehnicii şi expresivităţii vocale în interpretări individuale şi colective
2.1. Recunoaşterea în creaţii muzicale audiate a elementelor de limbaj muzical
Obiective operaționale:
-să cunoască structura gamelor majore
- să știe să aplice caracteristicile majorului pe alte trepte
-să intoneze gama Si bemol major
-să recunoască auditiv caracterul major al gamei
-să transpună corect structura gamelor majore pe alte sunete
-să memoreze și să redea corect vocalizele de încălzire
-să exerseze solfegiul
-să observe asemănările și deosebirile dintre gamele Fa major și Si bemol major
-să descopere caracteristicile gamei Si bemol major în exercițiul propus pentru solfegiere
-să analizeze auditiv caracterul celor două lucrări propuse spre audiere
Strategia didactică :
1. Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, algoritmizarea, observaţia, exerciţiul,
descoperirea,
problematizarea, jocul didactic, solfegierea,
2. Mijloace didactice : tabla on-line fişa de lucru on-line, pianul, manualul, CD-ul
3. Forme de organizare a activităţii elevilor ; frontal, individuală şi pe grupe
Resurse :
1. Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Educație muzicală pentru clasa a V a
2. Bibliografice:
2.1. Manualul pentru Educație muzicală – clasa a V a,Editura Didactică şi Pedagogică, 2008
2.2. Râpă,Constantin; Nedelcut,Nelida, Solfegiu pentru toţi, manual complet de învăţare a citirii muzicale, vol.II,
Editura Media Musica a Academiei de Muzică “Gh.Dima” - Cluj Napoca, 2002

1077

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Nr. Crt. Etapele lecţiei

Desfăşurarea activităţii

Competenţe
specifice

Strategii didactice

Metode
1

Mijloace

Forma de
organizare

Activităţi introductive:
a) organizatorice

b) muzicale

Verificarea prezenţei la clasă.
Pregătirea pentru începerea orei.

Conversaţia

Se propune un exerciţiu de omogenizare vocală care 1.6.
se reia din Ton în Ton.

Demonstraţia
Exerciţiul

Frontal
Pianul

individual

Manualul

frontal

2

Se propune intonarea solfegiului
1.1.
Reactualizarea cunoştinţelor de la pagina 19 în Fa major, solfegiu avut ca temă 1.2.
şi deprinderilor anterioare
de studiu. Se verifică cunoştinţele referitoare la gama 1.3.
Fa major: armura, intervale modale, locul Tonurilor 1.5.
şi semitonurilor , arpegiul şi acordajul. Elevii vor fi 1.6.
întrebaţi despre sonoritatea gamei Fa major şi despre
diferenţa dintre termenul de gamă şi tonalitate.

3.

Dirijarea învăţării

Se va cere elevilor să scrie pe caiet 8 sunete începând 1.1.
şi terminând cu Si bemol , dar care să respecte
1.2.
succesiunea de Tonuri şi Semitonuri din Fa major . 1.3.
Elevii vor nota treptele, locul semitonurilor,
1.4.
decoperind alteraţiile si bemol şi mi bemol precum şi
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Conversaţia
Solfegierea

individual
Observatia
Exercitiul

Pianul

Metode

Mijloace

Algoritmizarea

Tabla on-line

Observaţia
Problematizare

Forma de
organizare
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Nr. Crt. Etapele lecţiei

Desfăşurarea activităţii

Competenţe
specifice

tonica si bemol. Se va nota titlul lecţiei pe tabla
on-line : Gama şi tonalitatea Si bemol major.
Se vor nota intervalele modale : terta , sexta şi
septima care vor fi tot Mari ca şi în cazul celorlalte
game majore.
Se va descoperi Arpegiul şi Acordajul.
Se va propune un exerciţiu de intonaţie prin joc
pentru a se interpreta activ şi conştient gama Si
bemol major de către toţi elevii.
4.

Consolidarea cunoştinţelor

5.

Evaluarea performanţei

frontal
Descoperirea
Explicaţia
Pianul
Solfegierea

Jocul Didactic

Elevii vor fi împărţiţi în trei grupe,apoi
se va interpreta un solfegiu în Si bemol major, câte 1.1.
un portativ fiecare grupă, ţinându-se cont de etapele 1.2.
solfegiului:
1.3.
- citire ritmică
1.5.
- citire melodică
- citire ritmico-melodică
Elevilor li se va cere să analizeze solfegiul : Ce
armură are? Care este Tonica? În ce tonalitate este
scris? În ce măsură este solfegiul şi cum se tactează
ea? Ce formule ritmice întâlnim pe parcurs?

La sfârşit se va interpreta solfegiul de către toţi
elevii.
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Solfegierea

Fişa de lucru

frontal

Problematiza-rea
Descoperirea

Pianul

pe grupe

Metode

Mijloace

Forma de
organizare

Audiţia

CD-ul

frontal

Exerciţiul

1.1.

1.6.
1.4.

Elevii vor audia 2 exemple muzicale:

Strategii didactice
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Nr. Crt. Etapele lecţiei

Desfăşurarea activităţii

Competenţe
specifice

W.A.Mozart:Sonata pentru pian în Si bemol major
K.333.p I și Franz Schubert:Simfonia nr.5 în Si
bemol major.
Elevii vor fi îndemnaţi să analizeze sonorităţile
celor două lucrări muzicale.

1080

1.5.
2.1.

Strategii didactice

Problematiza-Rea
Descoperirea
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PROIECT DE ACTIVITATE
DIDACTICĂ
Prof. Angelica Solomon
Scoala Gimnaziala nr.190
NIVELUL/GRUPA: 3-5 ani, nivel I, Grupa mijlocie
TEMA ANUALA DE STUDIU: ”Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „În lumea animalelor”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În ogradă la bunici”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Eu spun una, tu spui mai multe”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și Comunicare
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII Mesaje orale în diverse situații de comunicare
COMPORTAMENTE VIZATE Respectă reguli de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
TIPUL ACTIVITĂȚII: fixare și consolidare de cunoștințe
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a formelor de
singular și plural.
OBIECTIVE
O1. Să denumească imaginea de pe jetonul extras;
O2. Să găsească forma de singular/plural a cuvântului;
O3. Să formuleze propoziţii simple şi dezvoltate, utilizând substantive la numărul singular

sau plural;

O4. Să așeze corespunzător imaginile cu un singur element, repectiv imaginile cu mai multe elemente
REGULILE JOCULUI
Rând pe rând, copiii extrag câte un jeton, denumesc animalul de pe jeton, găsesc forma de singular sau plural a
cuvântului reprezentat pe jeton, alcătuiesc propoziții cu cuvinte date, așază jetoanele după un criteriu dat. Fiecare răspuns
corect va fi aplaudat.
Sarcina didactica
- Denumirea imaginilor de pe jetoane;
- Denumirea formei de singular/plural a cuvântului reprezentat pe jeton;
- Alcatuirea de propozitii simple pornind de la o imagine dată;
- Așezarea jetoanelor după un criteriu dat.
STRATEGII DIDACTICE
Elemente de joc: surpriza, cub, mânuirea materialului, mișcarea, aplauze.
METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, jocul, exercițiul, problematizarea, Metoda Cubului,
Metoda Ping Pong.
RESURSE MATERIALE: siluete de animale din polistiren, jetoane, cub
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
DURATA 20-25 min
BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educația timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani) 2019
„Piramida cunoașterii”, Editura Diamant
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DESĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr.

Etapele activității

Conținutul științific

Strategii didactice

crt

1.

Moment

Pregătirea

organizatoric

materialului

mobilierului
didactic

și

Evaluare/

Metode și

Mijloace de

metode și

procedee

învățământ

indicatori

a

necesar

desfășurării activității.
2.

Captarea

și

orientarea atenției

Educatoarea prezintă un material

Conversația

video prin care Leia, personajul
principal, îi invită copiii să caute
indicii care să îi ajute să afle ce
activitate vor desfășura în continuare.

3.

Anunțarea

temei

și a obiectivelor

După ce indiciul este descoperit,

Conversația

acesta este citit de către educatoare.
Astfel copiii sunt anunțați că vor
desfășura jocul „Eu spun una, tu spui
mai multe”

4.

Dirijarea învățării

Educatoarea

explică

modul

de

Explicația

Jetoane

cu

Observarea

desfășurare a jocului:

animale

comporta-men

-

domestice

tului

este numit un copil care va extrage
un jeton și va spune dacă este
reprezentat unul sau mai multe

Demostrația

animale;
-

copilul selectat numește un alt
copil care va spune forma de
singular/plural

a

cuvântului

identificat anterior;
Jocul de probă:
Cu ajutorul educatoarei se va juca
jocul de probă pentru a se verifica

Exercițiul

înțelegerea explicațiilor. Se invită
un copil care va extrage un jeton din
cutie, va denumi animalul domestic
descoperit și va numi un alt copil
care

va

spune

forma

de

singular/plural a aceluiași cuvânt.
Executarea jocului propriu zis
Dupa ce copiii au inteles regulile
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Aprecieri
Metoda
Pong

Ping

individuale și
colective
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jocului se trece la executarea jocului
propriu-zis. Raspunsurile corecte
vor fi aplaudate. Sunt antrenați toți
copiii să răspundă, încurajându-le
spiritul de competiție.

Exercițiul

Varianta I
Fiecare copil va descoperi sub scaun
câte un jeton. Copiii vor avea ca
sarcină să denumească forma de
singular sau plural a cuvântului
reprezentat pe jeton, după care să
așeze jetonul în unul din cercurile
de pe tabla magnetică: în cercul roșu
vor fi așezate jetoanele cu un singur

Aprecieri
individuale și

Exercițiul

element, iar în cercul albastru cele

colective

cu mai multe elemente.
5.

Obținerea

Complicarea jocului

performanței

Copiii vor arunca un cub pe ale cărui
fețe

sunt

imagini

Explicația
cu

Cub

Aprecieri
individuale

animale

domestice, vor denumi imaginea și
vor formula propoziții simple.
6.

7.

Evaluarea

Voi

face

aprecieri

generale

Exercițiul
și

Conversația

Evaluare

individuale privind modul de realizare

globala

a sarcinilor.

individuală

Incheierea

In încheierea activității se cântă

activității

melodia ”Bat din palme„.
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PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Profesor Chis Crina Gina
Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny”
UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: 3 Modalităţi de planificare a necesarului de materiale
NR. ORE ALOCATE: 48
Profilul: TEHNIC
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru constructii si instalatii
Modulul: Planificarea si organizarea productiei
Clasa: a XII -a
An şcolar:2020-2021
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423 / 18.03.2009
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006
Nr.
crt.

Conţinuturi
(detalieri)

Competenţe
specifice vizate

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

Obs.

(0)

(1)
3.1.Modalităţi de planificare a necesarului de
materiale (materii prime şi materiale,
semifabricate, unelte de lucru):
-clasic
-folosind software
3.2.Forţa de muncă:
-profesionistă , calificată , necalificată
3.3.Documente utilizate la planificarea
activităţilor specifice locului de muncă:
-fişa de lansare a produsului/serviciului
3.4fişe tehnologice

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Exerciţii de enumerare a
9.3. Programează componentelor necesarului de
activităţi specifice materiale pentru un proces de
locului de muncă producţie dat
Discuţii de grup privind
modalităţile în care se realizează
planificarea necesarului de
materiale
Exerciţii planificarea necesarului
de materiale
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Observare
sistematica

- computer,
videoproiector
- fişe de lucru şi
de evaluare
- frontal

Fise de
lucru
Test
evaluare
scris
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Exerciţii de enumerare a
diferenţierilor în pregătirea forţei
de muncă şi corelarea acesteia cu
poziţiile posibile în procese de
producţie cunoscute
Exerciţii de citire şi întocmire a
documentelor utilizate la
planificarea activităţilor specifice
locului de muncă

3.5.grafice ,diagrame, planuri
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PROIECT DIDACTIC
Prof. Praporgescu Mioara
Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara
PROFESOR : Praporgescu Mioara
DISCIPLINA : Consiliere și orientare
TEMA LECŢIEI : Respectul
TIPUL LECŢIEI : lecţie de învăţare
COMPETENŢE GENERALE:
1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Reflectarea critică asupra resurselor personale şi a modelelor de reuşită în raport cu aspiraţiile educaţionale şi de carieră
1.2. Luarea deciziilor sigure şi sănătoase pentru prevenirea situaţiilor cu potenţial de risc sau de criză
2.1. Manifestarea unor forme simple de autocontrol și autoreglare
2.2. Negocierea conflictelor prin diferite tehnici de comunicare

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, descoperirea, demonstraţia, observaţia, exerciţiul.
b) Mijloace de realizare: fișe de lucru, imagini, computer.
https://www.youtube.com/watch?v=XjH68nzd85E
c) Forme de realizare: frontală, individuală, în grup.

1086

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Desfăşurarea lecţiei
Etapele lecţiei

Comp

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Strategii didactice

etențe
Metode

Forme

Resurse

şi procedee

de

materiale

lucru
Profesorul face prezența, notează

Moment

Elevii răspund la apel

Conversația

Frontal

absenţele

organizatoric
2 min.

Vizionează materialul propus şi răspund
Captarea şi

Prezintă un filmuleț și cere elevilor să

orientarea

răspundă la întrebări:

atenţiei

"Ce înseamnă respectul?"

/watch?v=Xj

"Este bine să respectăm orice persoană?"

H68nzd85E

1.1

la întrebările date de profesor

Frontal
Discuţie

https://www.

dirijată

youtube.com

”Exemplificați forme de respect prezentate în

8 min.

material”
➢

Profesorul anunţă tema
lecţiei:„Respectul” şi

Dirijarea

Expunerea
Notează în caiete subiectul lecţiei

învățării

aduce la cunoştinţă obiectivele și planul

Participă la discuţie si identifică sensul

20 min.

lecției:

termenului de respect și modul de

1.1
1.2

➢

Frontal

Definiția termenului de

exprimare al acestuia.

RESPECT

➢

Elevii pe grupe fişele de lucru.
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➢

Față de cine ne manifestăm
respectul?

➢

Cum ne manifestăm
Conversaţiaeur

respectul ?

istică

În grup
Fișă de lucru

➢

Profesorul împarte elevii în 4 grupe,
fiecare grupă având de rezolvat câte o

Descoperire

sarcină din fişa de lucru.

Reflecția

Descoperire
➢

8 min.
➢
2.2

Elevii sunt atenţi, extrag

Profesorul evaluează activitatea şi

informaţia, răspund, întreabă şi

apreciază participarea elevilor la oră.

completează răspunsurile colegilor

Individua
l

Conversaţia
Frontal

Feedback/Evalu
are
2 min.

➢

Oferă elevilor spre completare un
chestionar

➢

Elevii răspund folosind informaţiile
acumulate pe parcursul lecţiei,
folosind fişa de lucru.
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Proiect didactic
Prof. Ungureanu Florina
Liceul „Voievodul Mircea”, Târgoviște
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Poezia interbelică.
Subiectul: Modernismul. Text suport: ”Riga Crypto şi lapona Enigel", de I.Barbu
Tipul lecţiei: predare-învățare-evaluare
Modul de desfășurare: online
Competenţe generale: 2. Comprehensiunea și interpretarea textelor;
3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare
Competenţe specifice și conținuturi asociate
COMPETENȚE SPECIFICE
2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare
studiate, în vederea înțelegerii și interpretării personalizate
2.2. Compararea, pe baza unor criteria clar formulate, a unor viziuni
despre lume, despre condiția umană sau despre artă reflectate în
textele studiate
3.2. Integrarea cunoștințelor privind limba și literatura română într-o
viziune coerentă asupra culturii românești.

CONȚINUTURI ASOCIATE
-lectură- înțelegere, chei de lectură
-viziune despre lume, teme și motive, concepții despre artă

-perioada interbelică (poezia)
-curente culturale/literare

COMPETENȚE DERIVATE:
1. interpretarea semnificaţiei titlului în relaţie cu viziunea despre lume reflectată în textul poetic;
2. identificarea structurii textului poetic – povestire în ramă;
3. precizarea temei şi a motivelor poetice;
4. prezentarea caracteristicilor care fac posibilă încadrarea textului studiat în modernism.
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ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:

1. Activitate de interpretare a semnificației titlului în relație cu viziunea despre lume reflectată în textul poetic;
2. Exerciții de identificare a structurii textului poetic – povestire în ramă;
3. Activitate de identificarea temei şi a motivelor poetice;
4. Exerciții de prezentare a caracteristicilor care fac posibilă încadrarea textului studiat în modernism.
STRATEGIA DIDACTICĂ:





metode didactice: conversaţia euristică, brainstormingul, explicaţia, învăţarea prin descoperire, munca independentă;
mijloace de învăţământ:
- PPT, , Jumpboard, manual cls. a XII-a, Editura Art Educațional;
forme de organizare a învățării: frontal, individual.
metode de evaluare: aprecierea verbală, notarea.

RESURSE:
 umane: 28 elevi – clasa a XII-a
 materiale: laptop sau orice alte mijloace electronice conectate la Internet care permit participarea la orele online, caietele elevilor.
 bibliografice:
- Adrian Costache, Florin Ioniţă, M. N. Lascăr, Adrian Săvoiu, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a XII-a, Grup Editorial ART,
2004.
Descrierea şi montorizarea activității didactice
Parcursul didactic va respecta cadrul de desfăşurare ERR
SECVENŢELE
LECŢIEI

Moment organizatoric

STRATEGII DIDACTICE
CONŢINUTURI
VIZATE

FORME DE
ORGANIZARE

RESURSE
PROCEDURALE

Activitate frontală

Conversaţia euristică

Organizarea clasei;

EVOCAREA
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Reactualizarea cunoştinţelor despre
biografia lui Ion Barbu şi despre creaţia
sa;
Se anunţă titlul textului ce urmează a fi
studiat şi se notează pe Jumpboard.

Prezentaţi succint câteva aspecte legate de
viaţa şi opera lui Ion Barbu.

Activitate frontală

Se enunţă obiectivele lecţiei.

Precizaţi contextul apariţiei poeziei.

Se face lectura textului.
Lectura

REALIZAREA
SENSULUI

Elevii sunt anunţaţi că vor analiza şi vor
comenta mesajul poeziei Riga Crypto și
lapona Enigel de Ion Barbu, plecând de
un material ppt prezentat prin partajarea
ecranului. (Anexa1).

.
Fişă de lucru
Activitate frontală

Demersul debutează cu discuţii ce au în
vedere încadrarea textului în universul
liric al creaţiei lui Ion Barbu.

Conversaţia euristică
Activitate frontală

Identificaţi tema poeziei şi motivele literare.

Se face încadrarea textului în seria
poemelor literaturii române interbelice.
Conversaţia euristică
Se precizează tema poeziei.
Elevii identifică motivele poetice ale
textului .

Prezentaţi elementele de structură şi de
compoziţie ale textului poetic.

Activitate individuală
Se discută elementele de compoziţie a
textului: semnificaţia titlului, structura
textului.
Se stabilesc conexiuni între textul poetic
studiat și poemul Luceafărul de Mihai
Eminescu

Exerciţiul

Identificaţi două – trei caracteristici ale
textului, pentru a motiva încadrarea acestuia
în modernism.

Activitate individuală

Prin conversaţie se stabileşte apartenenţa
poeziei la direcţia modernistă.

Analiza literară
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REFLECŢIA

Verificarea modului de comprehensiune a
textului analizat se face la finalul orei prin
evaluare scrisă (anexa).

Scrieţi un enunţ în care să vă exprimaţi
Activitate individuală

Fişă de evaluare

impresia pe care v-a produs-o prima lectură
a poeziei Riga Crypto și lapona Enigel, de
Ion Barbu.
Scrieţi un eseu în care să argumentaţi că
poezia Riga Crypto și lapona Enigel, de Ion
Barbu aparţine direcţiei moderniste.

Se dă tema pentru acasă.
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Descrierea unei activități de învățare (sincronă) folosind resurse educaționale
deschise – fișă de lucru
Corcodel Ionela-Luiza
Școala Gimnazială “Pompiliu Marcea”, Târgu Jiu, județul Gorj
Disciplina: Limba franceză
Manual: Editura Litera
Clasa: a VI-a, L2
Nivel A1
I.Denumirea activității de învățare:
- completarea unui text lacunar cu forma corectă a verbelor la imperativ prezent
Context: Activitatea se va desfășura în cadrul lecției Demander de faire/ de ne pas faire quelque chose care face parte din
Unité 2 – Le club des décorateurs.
II.Competențe specifice vizate :
1.3.Explorarea unor aspecte culturale simple
3.4. Manifestarea deschiderii pentru receptarea de mesaje scrise simple în limba străină
III.Descrierea activității de învățare:
C.S

Desfășurarea activității

Metode

Implicare

Resurse

Evaluare

elevi
1.3.

-vizionarea unui material audio-video
Explicația

cântecul Fais pas ci fais pas ça – Jacques Dutronc –

Observația

Cover Garden Touch & Guest Guillaume Pley

individuală

laptop

individuală

fișă

https://www.youtube.com/watch?v=thOJme6DVBw
3.4.

3.4.

Observația

- elevii primesc o fișă de lucru cu textul lacunar al cântecului

Explicația

;

Învățarea

- după o a doua audiere a cântecului, elevii trebuie să

prin

identifice verbele la imperativ prezent și să completeze

descoperire

textul cu forma corectă a acestora.

Exercițiul

http://lucbertrand.fr/fais-pas-ci-fais-pas-ca/

Conversația

-verificarea completării și a scrierii corecte a formelor

Explicația

verbale ;

de

lucru

http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-j-ferry-neuvesmaisons/spip/IMG/pdf/paroles_fais_pas_ci_fais_pas_ca.pdf
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IV.Instrumente utilizate pentru a susține activitatea:
-link pt material audio-video;
-link pentru fișele suport;
-fișă de lucru.

Completarea fișei cu forma corectă a verbelor la imperativ
Fais pas ci, fais pas ça
Jacques Dutronc

(Ne) fais pas ci, (ne) fais pas ça
Viens ici, mets toi là
Attention, (ne) prends pas froid
Ou sinon gare à toi !
Mange ta soupe
Allez, brosse-toi les dents
(Ne) touche pas ça, fais dodo
Dis « papa », dis « maman »
(Ne) mets pas tes doigts dans le nez !
Tu suces encore ton pouce...
Qu’est-ce que t(u) as renversé ?
Ferme les yeux, ouvre la bouche !

(Ne) mange pas tes ongles, vilain !
Va te laver les mains !
Ne traverse pas la rue,
Sinon pan pan tut tut...

Laisse ton père travailler
Viens donc faire la vaisselle !
Arrête de te chamailler...
Réponds quand on t’appelle !
Sois poli, dis merci

À la dame, laisse ta place
C’est l’heure d’aller au lit
(Il ne) faut pas rater la classe.
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Tu m(e) fatigues, je n’en peux plus
Dis bonjour, dis bonsoir
Ne cours pas dans le couloir
Sinon pan pan tut tut

(Ne) fais pas ci, (ne) fais pas ça,
Viens ici, ôte-toi de là
Prends la porte, sors d’ici
Écoute ce qu’on te dit.

Tête de mule, tête de bois
Tu vas recevoir une beigne
Qu’est-ce que t(u) as fait de mon peigne ?
Je ne le dirai pas deux fois
Tu n’es qu’un bon à rien
Je le dis pour ton bien

Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras balayeur
Vous en faites pas les gars (bis)
Moi aussi on m’a dit ça : (Ne) fais pas ci, (ne) fais pas ça
Et j’en suis arrivé là. La, la, la...
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Proiect de lecţie
Popa Vasilica Iolanda
Scoala Gimnaziala Nr. 24 Galati
Clasa: a VII-a
Obiectul: Chimie
Subiectul: Element chimic. Simbol chimic.
Competenţa specifică vizată:1.3 Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente, substanţe
simple sau compuse şi tarnsformări ale substanţelor.
Scopul: - corelarea simbolului chimic cu denumirea elementului chimic;
- utilizarea regulilor de notare a simbolurilor elementelor chimice;
- identificarea semnificațiilor simbolurilor chimice;
- corelarea noţiunilor dobândite în scopul rezolvării exerciţiilor şi problemelor propuse;
- denumirea corectă a substanţelor chimice.
Metode de învăţare: conversaţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire dirijată, problematizarea.
Forma de organizare a activităţii elevilor: individual.
Resurse materiale utilizate:softuri
videoproiector,laptop.

educaţionale,wikipedia,manual,

fişa

de

lucru,

culegere

de

probleme,

Instrumente utilizate pentru a susţine activitatea: suport vizual, film,link-uri:
https://www.youtube.com/watch?v=jfqF_LqwiVI
https://www.youtube.com/watch?v=WXJTYVH8yQM
https://ro.wikipedia.org/wiki/Element_chimicTop of the Document
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol_chimicTop of the Document
Paşi de desfăşurare a activităţii de învăţare:
1. Profesorul organizează clasa, notează absenţii. Verifică efectuarea temei cu toată clasa.
2.Profesorul
captează
atenţia
elevilor
folosind
atomii?https://www.youtube.com/watch?v=jfqF_LqwiVI

un

filmuleţ

de

pe

internet

–

Ce

Profesorul cere elevilor să răspundă la următoarele întrebări:
a) Ce este atomul?
b) Enumeraţi câteva caracteristici ale atomului!
c) Din ce este alcătuit atomul?
d) Din ce este alcătuit nucleul? Dar învelişul electronic?
e) Enumeraţi principalele caracteristici ale protonului, electronului şi neutronului.
f) Ce este numărul atomic Z? Dar numărul de masă?
Elevii răspund la întrebări.
3. Profesorul anunţă tema lecţiei noi şi obiectivele urmărite. Scrie pe tablă titlul lecţiei.
a) Profesorul prezintă elevilor definiția elementului chimic:
Elementul chimic reprezintă specia de atomi cu aceeasși sarcină nucleară, adică același număr atomic Z.
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Profesorul atrage atenția asupra unicității numărului atomic Z pentru fiecare element chimic.
Prezintă clasificarea substanțelor: Substanțele chimice pot fi de două feluri:
−

simple atunci când sunt formate din 1 sau mai mulți atomi aparținând aceluiași element chimic; exemple:
hidrogen, oxigen, carbon, etc.
− compuse atunci când sunt formate din 2 sau mai mulți atomi aparținând unor specii chimice diferite;
exemple: apa, metanul, amoniacul,etc.
b) Profesorul prezintă elevilor definiția simbolului chimic:
Simbolul chimic reprezintă notarea convențională a unui element chimic cu ajutorul unei litere sau grup de litere.
Prezintă elevilor câteva simboluri chimice: H, O, C, N, Al, Mg, Au. Cere elevilor să precizeze numărul de litere
din simbolul chimic.
Prezintă elevilor alte simboluri și denumirea elementelor:
Simbol chimic
C
Ca
Cr
Co
Ce
Cl
Cu
Cm
Cd
Cs

Denumire element chimic
Carbon
Calciu
Crom
Cobalt
Ceriu
Clor
Cupru
Curium
Cadmiu
Cesiu

Cere elevilor să analizeze modul de scriere a simbolurilor în funcție de denumirea elementelor.
Prezintă elevilor regulile de notate a elementelor chimice cu ajutorul simbolurilor chimice:
−
−
−
−

prima literă a simbolului chimic este întotdeauna majusculă(literă mare);
a doua literă a simbolului chimic, dacă există, este întotdeauna minusculă(literă mică);
prima literă a simbolului chimic este întotdeauna prima literă a denumirii elementului chimic;
a doua literă a simbolului chimic, dacă există, este întotdeauna o literă din interiorul denumirii
elementului.

Excepții:
− Potasiu – Kalium – K
− Fosfor – Phosphorum – P
− Azot – Nitrogen – N
− Mercur – Hidrargirum – Hg
− Sodiu – Natrium - Na
c) Profesorul prezintă elevilor semnificațiile simbolului chimic:Simbolul chimic are 2 semnificații:
- calitativă – se referă la elementul chimic corespunzător;
- cantitativă – numărul de atomi din acel element chimic. Ex: 5C – 5 atomi de carbon; 8S – 8 atomi
de sulf.
4. Profesorul îndrumă elevii în rezolvarea unor exerciții.
Elevii rezolvă exerciţiul în caiete şi apoi la tablă sub îndrumarea profesorului:
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Profesorul cere elevilor să precizeze ce anume s-a urmărit la fiecare exerciţiu. Elevii identifică obiectivele urmărite
şi formulează concluziile.
Profesorul face aprecieri asupra desfăşurării lecţiei şi notează elevii care s-au evidenţiat prin răspunsurile date.
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PROIECTUL - METODA ALTERNATIVA DE EVALUARE

PROFESOR : MATEI ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU,
LOCALITATEA PĂUȘEȘTI, JUD.VÂLCEA
Date generale:
Unitatea de învățare

Pământul – mediu de viață

Tema/Subiect/Problemă

Călătoria unei picături de apă

Scopul proiectului

Realizarea și prezentarea unui proiect care să ilustreze circuitul apei în
natură.

Surse de informare

1.
2.
3.
4.

www.wordwall.net
www.padlet.com
www.scoalaintuitext.ro
www.youtube.com

Instrumente de lucru

Laptop, manuale digitale, site-uri educaționale

Produs final

•
Realizarea și prezentarea unor proiecte care să ilustreze circuitul
apei în natură: desene, fotografii, texte compuse, texte citite, rebusuri,
jocuri didactice.

Modalități de prezentare

PPT, PADLET

Planificarea activităților:
Etape

Activitate

Modalitate de realizare

Buget de
timp

I

Prezentare/explicare temă

Explicația, conversația, vizionare film
youtube

5min

II

Împărțirea
sarcinilor/responsabilităților în
cadrul grupului

dezbaterea,brainstormingul, elaborarea
fişei de responsabilităţi individuale în
cadrul grupului

2 min

III

Culegerea informațiilor legate de
problema/tema aleasǎ

Elevii îşi colectează informaţia necesară
planificării şi realizării sarcinilor,
folosind surse disponibile de informaţii:
manuale, cărţi de specialitate, publicaţii,
site-uri Internet etc.

5 min

IV

Organizarea, prelucrarea și

Elevii şi profesorii evaluează în comun

10 min
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evaluarea informațiilor legate de
problema/tema aleasǎ

procesul şi rezultatele obţinute.

V

Elaborarea unor concluzii/soluții
posibile

Rolul profesorului este de a-i conduce pe
elevi la feed-back, de a-i face să înţeleagă
greşelile făcute, eficienţa muncii şi
experienţa câştigată.

3 min

VI

Realizarea produsului final

desene, fotografii, texte compuse, texte
citite, rebusuri, jocuri didactice de pe
diferite platforme educaționale:

15 min

wordwall, kahoot, padlet
VII

Prezentarea produsului final

PADLET și PPT

5 min

Fișa de evaluare a proiectului:
Componenta evaluată

Standard minim

Standard mediu

Standard superior

Cunoştințe şi nivelul de
înțelegere

Organizarea
cunoştințelor

Înțelegerea cunoștințelor;
capacitate de sintetizare a
cunoștințelor

Capacitatea de a genera
înțelesuri noi; capacitatea
de aplicare a
cunoştințelor în contexte
noi

Progresul individual

Contribuția la realizarea
activitǎtii grupului

Receptivitatea fatǎ de
ceilalți membri ai
grupului; angajarea în
îndeplinirea rolului

Capacitatea de a
coordona activitatea
grupului; capacitatea da
a-i învǎța pe ceilalți

Calitatea rezultatelor

Acuratețea
rezultatelor

Posibilitatea de utilizare
a rezultatelor în cadrul
altor activitǎti

Rezultatele pot fi
utilizate şi de cǎtre alte
persoane

Abilități de comunicare
și de împărtășire a ideilor
și experienței

Capacitatea de a asculta;
Capacitatea de a-și
exprime cu claritate
ideile proprii

Capacitatea de a
argumenta pro și contra

Capacitatea de a orienta
discuția către concluzii
productive

Resurse bibliografice:
1.
2.
3.
4.

www.wordwall.net
www.padlet.com
www.scoalaintuitext.ro
www.youtube.com
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PROIECT EDUCAŢIONAL
Rizea Daniela Viorica
Şcoala Gimnazială "Constantin Ivănescu" Poşta Câlnău
INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului si categoria: „ZILELE SIGURANŢEI IN ŞCOALA MEA”
B.2. Tipul activității principale: Proiect social
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul educaţie civică , voluntariat, proiecte caritabile
B4: Ediţia nr..........
B5: Număr participanţi la proiect: ..............
B6: Bugetul proiectului: ........................
B7. Proiect cu participare directă
REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a.

Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: ..... elevi , ..... cadre didactice, contabil.

b.

Beneficiarii direcţi şi indirecţi: copii și cadre didactice din unitățile organizatoare și cele participante,
părinți, comunitate,asistenţi sociali.

c.

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

1.„Zilele siguranţei” conceperea proiectului de către coordonatori, stabilirea responsabilităților pentru încheierea
parteneriatelor, elaborarea programului de acțiuni.
2 „Securitatea în muncă – cunoaşte-o şi protejează-te!”
3.„ „Internetul - prieten şi duşman" „Adevărul despre droguri”
4. „Fii regizorul propriei vieţi!Alege responsabil!”
5. „Prevenirea incendiilor la locul de muncă şi acasă”„Cum procedez in caz de cutremur?”
6. „Ce-am realizat împreună?”
d.Descrierea activităţii principale:
Prin acest proiect se doreşte informarea elevilor, părinţilor si cadrelor didactice despre problemele
societăţii, in scopul influenţării in bine a atitudinii civile faţă de această categorie de persoane.
e.Impactul educativ estimat asupra grupului țintă –
Prin derularea acestui program estimăm :
- consolidarea culturii de prevenire şi, în consecinţă, reducerea in mod constant şi semniﬁcativ a numărului de accidente
de munca şi boli profesionale, precum şi îmbunătăţirea în mod continuu a nivelului de securitate si sănătate în muncă.consolidarea culturii de prevenire și stingere a incendiilor, la locul de muncă și acasă.
- dezvoltarea unei atitudini sănătoase față de consumul de droguri legale.
- dobândirea unor abilități de a face față presiunii grupului și canalizarea pozitivă a curiozității adolescentului.
- creşterea capacităţii de auto-apărare în faţa fenomenului traficului de fiinţe umane și a consumului de droguri a elevilor.
PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument/ justificare, context
Proiectul de faţă oferă o întâlnire a tuturor copiilor care provin din medii diferite, familii care au o situație deosebită
din punct de vedere financiar sau ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, dar şi din familii care nu au probleme
financiare majore. Unii dintre ei sunt fie doar cu un părinte care lucrează sau cu unul sau ambii bunici sau în grija unor
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rude apropiate. Am identificat printre ei și copii care au o situație destul de grea la învățătură, pentru motivul că au fost
neglijați. Deși majoritatea sunt copii cu o mare putere de muncă aceștia au fost prea mult timp neglijați, nesupravegheați
şi lipsiţi de consilierea necesară.
Prin acest proiect se doreste informarea elevilor, părinţilor si cadrelor didactice ,comunităţii locale despre problemele
copiilor cu cerinţe speciale, in scopul influenţării în bine a atitudinii societăţii civile faţă de această categorie de persoane.
D.2. Scopul
Dezvoltarea competenţelor de comunicare, sociale culturale şi atitudinal valorice, privind: securitatea muncii,
siguranţa fizică a elevilor şi prevenirea consumului de tutun, droguri, prin activităţi extraşcolare atractive şi diversificate.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
•

Să dezvolte deprinderile de necesare identificării potenţialele pericole de la şcoală, de la locul de

practică şi de acasă şi să cunoască modalităţi prin care acestea pot fi evitate;
•

Să stimuleze comunicărea prin activitățile comune ,desfăşurate în cadrul grupului ţintă până la finele

proiectului;
•

Să dezvolte abilități individuale creative și psiho-motorii la elevi până la finalizarea anului şcolar;

•

Să dezvolte abilităţi de comunicare şi relaţionare, îmbunătăţirea nivelului de pregătire al acestora

precum şi identificarea progresului înregistrat prin implicarea lor în acţiuni preventive la nivel local;
•

100 % din elevii grupului ţintă să participe activ la minimum 4 activităţi , pe parcursul proiectului;

•

Să formeze o atitudine prietenoasă si responsabilă în relațiile cu colegii de clasă la 95 % din grupul

ţintă, comunicând eficient si evitând conflictele până la sfărşitul proiectului;
•

Să cunoască şi să respecte normele de siguranţă, comunicând prin INTERNET, la 100 % din elevii

grupului ţintă.
D.4. Descrierea grupul ţintă căruia i se adresează proiectulElevii unităţii respective de învăţământ
D.5. Beneficiari: Elevii participanți, cadrele didactice implicate în proiect, părinții, asistenţi sociali comunitatea
locală.
D.6. Durata proiectului:
D.7. Descrierea activităţilor
Activitatea nr. 1
Titlul activitatii: „Zilele Siguranţei ”
elaborarea, pregatirea, initierea:

conceperea proiectului de catre coordonatori, stabilirea responsabilitatilor,

elabororarea programului de actiuni.
Data/perioada de desfasurare:………………………
Locul desfăşurarii: C.D.I.
Participanti: Cadre didactice implicate in proiect, responsabil Primărie , elevi , contabil.
Descrieţi pe scurt activitatea: Formarea echipei de lucru, stabilirea responsabilităţilor, înscrierea unităţilor in proiect.
Responsabili: cadrele didactice
Beneficiari: aplicanţii proiectului
Modalităţi de evaluare: finalizarea documentației proiectului si avizarea acestuia.
Activitatea nr. 2
Titlul activitatii: „Securitatea în muncă – cunoaşte-o şi protejează-te!”
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Data/ perioada de desfasurare: ………………….
Locul desfăşurării: Şcoala…….
Participanţi: elevi, asistent social, cadre didactice, reprezentant Primărie.
Descrieţi pe scurt activitatea: Activitatea se va desfăşura sub forma unei întâlniri cu cadrele didactice implicate in
proiect . Se vor viziona filme , prezentări cu tematică de protecţia muncii. Descrierea activităţii (în maximum 150 de
cuvinte)
Elevii implicați în acest proiect vor viziona diferite materiale cu tematică de protecţia muncii. Într-un cadru organizat,
având la bază discuţii libere şi cunoştinţele însuşite la orele de instruire practică, acestora li se vor dezvolta capacităţile de
studiu individual, gândirea independentă, critică și creatoare. Tot acest ajutor va conduce la lărgirea orizontului cunoașterii.
Structura programului va alterna caracterul teoretic al elementelor de studiu cu punerea în practică prin intermediul unor
metode și procedee adecvate . Elevii din grupul ţintă, vor realiza pliante si postere cu norme de protecţia muncii, pe care
le vor disemina la clasă.
Responsabil: cadrele didactice
Beneficiari: copiii implicati in proiect.
Modalitati de evaluare: Participarea reprezentanţilor comunităţii locale, sponsori, expoziție postere şi pliante.
Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: „Internetul - prieten şi duşman" , „Adevărul despre droguri”
a.

Data/ perioada de desfăşurare:………………

b.

Locul desfăşurării: C.D.I.

Participanţi: elevi, cadre didactice , părinţi, Inspector principal, Comisar şef.
c.

Descrieţi pe scurt activitatea: Această activitate se va desfăşura sub forma unor întâlniri ale elevilor cu poliţişti şi
specialiştii C.P.E.C.A. ..... Temele abordate vor fi legate de siguranţa pe INTERNET şi consumul de droguri În
cadrul acestui proiect educaţional, am ajutat copiii să înţeleagă că identităţile culturale trebuie să facă parte
integrantă din sistemul educativ, că diferenţele nu înseamnă valoare mai mică şi că trebuie să se respecte, să devină
mai sensibili, mai buni.
Activitatea îşi propune să îmbunătăţească cunoştinţele elevilor cu privire la provocările şi riscurile utilizării

Internetului, precum şi la efectele şi impactul consumului de substanţe psihoactive (droguri, etnobotanice) în plan personal
şi social. În cadrul acesteia vor fi desfăşurate trei sesiuni, astfel:
"Internetul - prieten şi duşman" - prezentare a beneficiilor şi riscurilor navigării pe Internet, discuţii interactive
poliţişti-elevi, vizionare de filme tematice
„Adevărul despre droguri” – se va desfăşura sub forma unei sesiuni de dezbatere pornind de la nevoia de
cunoaştere şi informare a beneficiarilor (copii,părinţi,cadre didactice).
Modalităţi de evaluare: capacitatea de a stabili relaţii de colaborare, de întrajutorare între membrii grupului,
exprimarea liberă a opiniilor.
Activitatea nr. 4
Titlul activităţii: „Fii regizorul propriei vieţi!Alege responsabil!”
Data/ perioada de desfăşurare: .
Locul desfasurarii: Şcoala………
Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, Inspector principal, reprezentant Primărie
Descrieţi pe scurt activitatea: Pornind de la factorii de risc ai beneficiarilor (slaba supraveghere şi îndrumare

1103

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

datorită absenţei temporare a unuia/ambilor părinţi, vârsta elevilor etc.), ce determină o vulnerabilitate crescută
la victimizarea prin diferite infracţiuni, specialiştii vor asigura un plus de informare şi educare antivictimizare în
domenii precum: traficul de persoane, infracţiunile cu violenţă, infracţiunile contra patrimoniului. Pentru
receptarea adecvată a mesajelor, elevilor le vor fi prezentate filme tematice.
Responsabili:
Beneficiari: copii, părinti, cadre didactice.
Modalităţi de evaluare . Fişă de feed-back
Activitatea nr. 5
Titlul activităţii „Prevenirea incendiilor la locul de muncă şi acasă”
„Cum procedez in caz de cutremur?”
Data/ perioada de desfăşurare:
Locul de desfăşurare: C.D.I ,
Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ISU
Descrieţi pe scurt activitatea: Acestă activitate are un caracter predominant practic-aplicativ şi se orientează pe:
realizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai I.S.U. , pe teme de apărare impotriva incendiilor la școală, la locul de muncă
și acasă precum şi desfăşurarea unor simulări a cutremurelor. Întâlnirile se vor desfășura pe trei componente :
a. în cadrul unității școlare și vor consta în discuții ale reprezentanților ISU cu elevii;
b. în laboratorul de informatică, unde se vor prezenta, materiale audio / video cu tematica;
c. vizită la secția Pompieri
Modalităţi de evaluare: Realizarea de fişiere cu desene în Paint, prezentare Power Point, documente Word.
Realizare unui blog al şcolii.
Activitatea nr. 6
Titlul activităţii: „Ce-am realizat împreună?”
Data/ perioada de desfasurare/locul desfăşurării:
Beneficiari :copii,părinţi,cadre didactice,reprezentant Primărie,
Participanţi: elevi, cadre didactice , părinţi, asistenţi maternali, reprezentant Primărie,
Descrieţi pe scurt activitatea: Vom prezenta lucrări, fotografii, filme, materiale din timpul activităților, cu care vom
realiza portofoliul proiectului. Activitatea se va incheia cu o prezentare Power Point
Modalităţi de evaluare: Opinii si aprecieri asupra materialelor prezentate, publicarea in revista şcolii a
materialelor din cadrul proiectului.
D.8. Diagrama Gantt a activităților
D.9. – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului – Rezultate așteptate
•

explorarea relaţiei dintre nivelul de educaţie şi şansele de realizare a obiectivelor personale;

•

copii îşi vor însuşi competențe necesare protecției la locul de practică;

•

capacitate mai mare de autogospodărire,

•

sporirea capacităţii de relaţionare unii cu alţii şi cu ceilalţi colegi, prieteni, vecini

•

reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative la copii şi formarea unor comportamente apropiate de

cele obişnuite, normale;
•

scăderea numărului de incendii la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti

•

reducerea numărului de victime în urma incendiilor la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti

1104

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

•

conştientizarea de către pelevi a cauzelor şi împrejurărilor favorizante de incendii în locuinţe

•

crearea spiritului preventiv prin executarea de către celevi a controlului în propria gospodărie

•

cunoaşterea şi exersarea modului de comportare în cazul producerii unui incendiu

•

cunoaşterea modului de apelare la dispeceratul 112 în cazul producerii unei situaţii de urgenţă în locuinţă

•

răspunde nevoilor cadrelor didactice din şcoala de a-si dezvolta competenţe în domeniul cunoaşterii şi

acţiunii preventive şi de intervenţie în violenţele şcolare;
•

răspunde necesităţii implicării cât mai active a elevilor în desfăşurarea de activităţi curriculare şi

extracurriculare în domeniul violenţei şcolare.
•

educarea nonviolentă a copilului astfel încât acesta să nu preia modelul comportamental violent, să nu

înţeleagă şi să accepte violenta ca pe ceva firesc, să îşi gestioneze propriile comportamente, să asimileze metode
de relaţionare nonviolente, să dezvolte şi să adopte un comportament echilibrat în relaţie cu ceilalţi.
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului – Obținerea de informații lunare de la profesorii
participanți și de la partenerii din proiect, pentru a permite cunoașterea stadiului proiectului discuții cu tot personalul
implicat în derularea proiectului, înregistrarea rezultatelor și a problemelor apărute într-un registru special, observarea
pemanentă a acticvităților derulate. Verificarea permanantă a calendarului de activități și a rezultatelor acestora. Se va
verifica dacă proiectul se derulează conform planului și se încadrează în timpul prevăzut, monitorizarea activății muncii
efectuate, folosirea corespunzătoare a resurselor.
Evaluarea realizată la sfârșitul fiecărei activități prin chestionare, pe baza anumitor observații, convorbiri, în urma
discuțiilor individuale cu profesorii de la clasă, realizarea unor fișe de evaluare.
modalităţi de evaluare specifice fiecăreia dintre activităţi (chestionar, fişă de feed-back, interviu, discuţie)
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
Continuitatea proiectului „ZILELE SIGURANȚEI ÎN ȘCOALA MEA” va fi asigurată prin:
- grupul de iniţiativă constituit în cadrul proiectului;
- noi proiecte ce vor fi iniţiate după finalizarea proiectului;
- menţinerea/dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării proiectului
•

Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare în timpul implementării proiectului şi după încheierea

acestuia
Diseminarea în cadrul proiectului „ZILELE SIGURANȚEI” va fi asigurată prin intermediul:
materialelor distribuite în şcoală şi comunitate,realizarea unui CD de prezentare a proiectului în cadrul școlii
noastre dar și în alte școli la cercurile metodice.
Realizarea unui blog al proiectului.

1105

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități
KOVÁCS LÁSZLÓ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”KÁLNOKY LUDMILLA”
VALEA CRIȘULUI
Noile viziuni asupra procesului educațional, cele incluzive, trebuie să pornească de la premisa integrării elevului
în învățământul de masă și crearea unui mediu educațional favorabil care să garanteze o bună integrare a elevului și
atingerea finalitățiilor educaționale propuse și nu în ultimul rând să prevină discriminarea și segregarea elevului.
Pornind de la o situație concretă cu care mă confrunt, am încercat să elaborez un plan de acțiune pentru crearea
unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării elevului cu CES în școala de masă.
DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE

ARII CURRICULARE
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

-

rezolvă cu dificultate exerciţiile ;

-

nu poate rezolva fără ajutor sarcinile;

-

înţelege greoi sarcinile, nu poate utiliza terminologia
specifică;

Plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în școala de masă a copiilor
cu dizabilități având în vedere desfășurarea unor activități cu părinții, elevii și cadrele didactice.
Planul de acțiune are scopul:

- înlăturarea şi diminuarea dificultăţilor deficienței pe care le are elevul, urmărind realizarea unei pregătiri şcolare
şi unei socializări la nivelul maxim al potenţialului său.

- asigurarea unei baze instrumentale care influenţează fundamental evoluţia ulterioară a elevului.
Elevul
Idei de activități

Strategii de învățare

Resurse

-materialele didactice care îl ajută

-corelarea motricităţii, a

-folosirea de material

-asigurarea unei

la învăţare să fie la îndemâna lui

deprinderilor

didactic adecvat și ușor

evaluări diferențiate

-activităţile să fie scurte şi să se

atitudinilor specifice cu/în

de manipulat

-observarea

pregătească mai multe variante

activităţile zilnice de viaţă

sistematică a

pentru fiecare lecţie

-învățarea individualizată

comportamentului

-formularea instrucţiunilor într-un

sau individualizarea unor

-aprecieri verbale

mod accesibil

secvențe de învățare.

-fișe de observarea

- alocarea de timp suficient pentru

-tratarea diferențiată.

acomportamentului și

sarcinile de învățare

-metode

-

organizarea

frecvente
exersare

de

unor

momente

consolidare

și

şi

a

activ-

participative şi practice
-valorizarea activității în
fiecare oră.
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-formarea de rutine prin activităţi

-dezvoltarea

şi

similare

diversificarea
posibilităţilor

de

exprimare

motrică,

necesară unui stil de viaţă
sănătos şi activ
Părinți
Idei de activități
-dezvoltarea

relaţiilori

de

prietenie
-dezvoltarea

abilitățiilor

de

Strategii de învățare

Resurse

Evaluare

-întâlniri de lucru, ore de

-tehnologii informatizate

-observarea sistematică

consiliere

-

-chestionare

individuală,

ședințe cu părinții

umane:

medici

de

specialitate,psihologi,

comunicare și interrelaționare

-activități

comune

cu

-consultări permanente cu părinții

invitați de specialitate -

elevului în vederea stabilirii unui

psihologi, profesori de

plan comun de acțiune și a

sprijin, consilieri școlari

cunoașterii mai bine a elevului

-activități

consilieri

școlari,

profesori de sprijin

comune

părinți-elevi-cadru
didactic

Cadre didactice
Idei de activități

Strategii de învățare

Resurse

Evaluare

-colaborarea cu profesorul

- mese rotunde

-tehnologii informatizate

de sprijin/consilierul

- interasistențe

-listă

școlar

- lucru în echipă

specialitate

-ateliere de lucru/mese

-activități comune părinți-

- cadru normativ

rotunde în cadrul Comisiei

elevi-cadru didactic

metodice
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PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. primar Cozma Viorica
Scoala Gimnaziala Elena Cuza, Galat
Clasa: a III-a
Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii
Disciplina: Științe ale naturii
Unitatea de învăţare: Omul
Subiectul: Mod sănătos de viață
Tipul lecţiei: predare – învățare
Locul desfășurării: online
Competenţe specifice:
Științe ale naturii
3.1. Recunoașterea consecințelor unui stil de viață sănătos asupra propriului corp;
Competenţe integrate:
Limba şi literatura română
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme

.

Educaţie civică
3.1. Relaționarea pozitivă, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru .
Obiective operaţionale:
O1: să asocieze fiecărui termen de pe coloana din stânga definiția potrivită de pe coloana din dreapta;
O2: să recunoască fructele și legumele din ghicitori;
O3: să adopte un comportament care promovează stilul de viaţă sănătos (7 îndemnuri pentru o viață sănătoasă);
O4: să stabilească valoarea de adevăr a unor enunţuri;
O5: să identifice regulile necesare unui mod de viaţă sănătos;
Resurse:
A. Metodologice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, organizatorul grafic, jocul didactic,
problematizarea;
Mijloace didactice: dispozitiv digital elev- profesor, Google Classroom, manual digital, fișe de lucru
online.
Forme de organizare: frontal, individual.
B. Bibliografice:

1. oficiale:
• Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014, Programa şcolară
pentru clasa a III – a, Bucureşti, 2014;
• Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Nicolae Ploscariu, Eana Mihaela Preda, “Științe ale naturii”,
Manual pentru clasa a III-a, Semestrul I, Editura Art, 2016.

2. metodico – didactice:
• Ioana Câmpean, Cristina Chifor, Doru Chifor, “Științe ale naturii”, Clasa a III-a Caiet de lucru,
Editura Sinapsis, 2016.
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Nr.

Secvenţele

Ob.

crt.

lecţiei

op.

Strategii didactice
Conţinutul instructiv – educativ

Metode şi

Material

Forme de

procedee

didactic

organizare
Observare sistematică

Platforma
Conectarea elevilor și a cadrului didactic pe platforma Google

Evaluare

Google

Classroom.

Classroom

Trimit elevilor regulile pentru utilizarea G. Meet cu 6 pași de respectat
(Anexa 1):

Moment
1.

organizatoric

1. Sunt punctual/ă.
2. Îmi pregătesc din timp materialele.
3. Ridic mâna când vreau să întreb ceva.
4. Ascult cu atenție.
5. Opresc/ pornesc microfonul când trebuie
6. Nu mănânc în timpul orelor.
Verific cunoștințele însușite despre om cu ajutorul unui scurt joc pe

Reactualizarea
2.

cunoştinţelor

O1

însuşite anterior

platforma wordwall.

(https://wordwall.net/resource/7190421/despre-

om)

Conversaţia

Platforma

Explicaţia

wordwall

O2
Captarea atenţiei

Aprecieri verbale

Ghicitori
Orientez atenţia elevilor către noul conținut, cu

3.

Frontal

fructe/legume

ajutorul unor ghicitori despre fructe și legume.

Problematizarea

Frontal

(https://wordwall.net/resource/2025750/ghicitori-fructe-si-legume)

Platforma

Elevii ascultă şi dau răspunsurile potrivite.

wordwall
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4.

Anunţ titlul lecţiei şi comunic în limbaj accesibil conţinutul învăţării şi

Anunţarea temei

performanţele aşteptate:

şi a obiectivelor

dezvoltarea priceperilor și deprinderilor

referitoare la respectarea unor reguli generale de alimentație, mișcare,

Observarea
Conversaţia

igienă

Frontal

sistematică

Individual

a elevilor

Noteaz data şi titlul lecţiei.
Cer elevilor să citească lecția din manual.

5.

Explicaţia

Dirijarea

(https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-

învăţării

a/Stiinte%20ale%20naturii/ART/Partea%20I/#book/part1-ch02-03)

Manualul digital

Prezint ”7 îndemnuri pentru o viață sănătoasă”, completându-se
O3

Aprecieri verbale

Frontal

informația cu ajutorul manualului digital

Jamboard

Solicit elevilor să precizeze alte îndemnuri pe care ei le consideră
Exerciţiul

importante.

Individual

Tragem concluzii și notez schema lecției pe un Jamboard:
Menținerea sănătății presupune :

Aprecieri verbale
Explicaţia

- alimentație echilibrată (legume, fructe, lactate, cereale etc.);
- igiena personală (spălare, îngrijire);

Frontal

- igiena locuinței;

Conversaţia

Analiza produsului

- activitate fizică (mișcare);

O5

Individual

activităţii

Frontal

Aprecieri verbale

- odihnă și activități recreative.
Joc didactic: ” Verde sau roșu ?”

O4
Obţinerea
6.

performanţei

Jocul didactic

Elevii au câte un cartonaș verde și un cartonaș

Caronaș verde/
roșu

roșu. Citesc enunțuri adevărate sau false, elevii având sarcina de a ridica
cartonașul potrivit -verde -enunț corect; roșu -enunț fals .
➢

Respect mesele principale.

➢

Mănânc numai seara.

Conversaţia
Evaluare reciprocă
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7.

Asigurarea

O5

➢

Fac întotdeauna câteva exerciții de înviorare dimineața.

➢

Stau la televizor până seara târziu.

➢

Nu îmi place să fac mișcare.

➢

Cartofii prăjiți și dulciurile sunt preferatele mele.

Exerciţiul

Completez împreună cu elevii o hartă conceptuală „Viață sănătoasă”

retenţiei şi a

pe baza informațiilor noi.

transferului

https://coggle.it/diagram/X7lnAG5Y5m5QmnP9/t/via%C8%9B%C4%

Conversaţia

Individual

Platforma

Frontal

Coogle

Aprecieri verbale

Reflecția

Analiza produsului
activităţii

83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83
8.

Încheierea

Fac aprecieri verbale asupra participării efective a elevilor în

activităţii

desfăşurarea activităţii.
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Proiect didactic
Stoica Silvia
Grădinița cu Program Prelungit ”Junior” Slobozia
DATA: 16.02.2021
GRUPA : Mare step (Voiniceilor)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Povești la gura sobei”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (DLC+DOS)
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mânușa”
TIPUL ACTIVITĂȚII : transmitere și dobândire de noi cunoștințe
MIJLOACE DE REALIZARE: DLC - povestea educatoarei-adaptare după o poveste populară ucrainiană
DOS – șnuruire, lipire -,,Mânușa”
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-

să participe la activitățile de grup și la activitățile de joc, atât în calitate de auditor cât și de vorbitor;

-

să demonstreze înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor;

-

să realizeze lucrarea, utilizând corect tehnicile și instrumentele de lucru;

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: povestea educatoarei, conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, observația, munca
independentă, exemplul, aprecierea verbală
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:imagini din poveste, mânuși, șnur, elemente pentru decorare, lipici, șervețele umede.
LOCUL DE DESFAȘURARE: sala de grupă
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual
BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru educație timpurie 2019
Suport pentru explicitarea ș înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație
timpurie 2019

NR.
CRT.
1.

ETAPELE
ACTIVITĂȚII
Moment organizatoric

OB.

CONȚINUT
ȘTIINTIFIC
Se amenajează spațiul educațional.
Se pregătește materialul didactic
necesar desfășurării în condiții
optime a activităților.
Se organizează colectivul de copii.
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2.

3.

4.

Captarea atenției

O1

Anunțarea
temei și a
obiectivelor

Copiii vor trebui să asculte cu
atenție povestea, să rețină titlul, să
numească personajele, ordinea în
care acestea apar în poveste, să
răspundă la întrebări, să șnuruiască
și să decoreze mânușa.

Prezentarea optimă a
conținutului

Educatoarea
începe
să
povestească, în mod clar și expresiv
pentru a emoționa copiii și pentru a
le asigura motivația învățării
(modularea
vocii,
schimbarea
ritmului vorbirii pe parcursul
expunerii, accentuări și scăderi ale
intensității vocii, mimica și gestica).
Concomitent se explică cuvintele și
expresiile necunoscute copiilor, fără
a fi întrerupt firul poveștii, se vor
rosti
sinonime
și
expresii
echivalente pe care copiii deja le
cunosc.

O1

5.

Fixarea conținutului

O1

6.

Se realizează cu ajutorul unui
filmuleț realizat prin aplicația
digitală ,,Chatter Pix”, în care Zâna
Iarna spune că anotimpul ei este
anotimpul jocurilor cu zăpadă,dar și
al poveștilor spuse la gura sobei și îi
invită pe copii să asculte o poveste
frumoasă.

Asigurarea retenției
și a transferului

Se repetă titlul poveștii cu doi-trei
copii, pentru fixare.
,, În ce anotimp se petrece
acțiunea?
,,- De unde știm?”
,,- Cine a găsit primul mânușa?”
,,- În ce a fost mânușa
transformată?
,,- După șoricel ce animăluțe se mai
adăpostesc în căsuță?
,, Cum credeți că s-au înțeles
animăluțele când au locuit
împreună?’’
,,De ce au fugit din mânușă?’’
Educatoarea prezinta o mânușă
mare care seamană cu cea din
poveste și le propune copiilor
copiilor să lucreze și ei una
asemănătoare.
Se analizează materialele
puse la dispoziție, apoi se prezintă

1113

Evaluare
Conversația

frontala

Explicația

Povestirea
educatoarei

Personaje
detașabile

Se consideră
performanță
dacă toți
preșcolarii
ascultă
povestea și
rețin
personajele
acesteia

Conversația
Evaluare
frontală orală

Conversația

Evaluare
individuală
practică
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O3

și analizează modelul propus de
către educatoare, aceasta precizând
atât materialele folosite, cât și
tehnicile prin care a fost realizată
lucrarea.
Sunt explicate și
demonstrate etapele de lucru de
catre educatoare.
Se face încalzirea mușchilor
mici ai mâinii prin diferite
exerciții, apoi se urează ,,Spor la
lucru!” copiilor.

7.

Obținerea performanței

O2

8.

Evaluarea activității

Explicația
Se consideră
performanță
dacă toți
Demonstrația

lucrarea cu
Exercițiul

ajutorul
tehnicilor

Munca
independentă

La sfârșitul activității toate
mânușile vor fi așezate pe panou și
se se fac aprecieri asupra modului
de realizare.

Aprecierea
verbală

1114

reușesc să
realizeze

Pe tot parcursul activității,
educatoarea va face aprecieri
pentru fiecare copil în parte, dă
sfaturi, corectează unde este nevoie
și îi ajută dacă este necesar.

Cu ajutorul aplicației wordwall :
,,- Cum s-a numit povestea
noastră?”
,,- Ce personaj a pierdut mânușa?
,,-Care este primul personaj care a
intra în mânușă?
,,-Dar al doilea ?”
,,-Cine este cel de al treilea
personaj?”
,,-Care este ultimul personaj care se
adaposteste în mânușă?”
,,- De ce au fugit animalele din
mânușă?”
Se analizează lucrările
copiilor, precizând dacă au fost
respectate cerințele.
Se fac aprecieri individuale și
colective asupra comportamentului
copiilor pe tot parcursul
activităților.
Copiii vor primi drept
recompensă surprize.

preșcolarii

propuse

Conversația

Conversația
Explicația
Observația
Aprecierea
verbală

Evaluare
frontală
orală
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FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2020-2021
NĂSUI IRINA
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
VIȘEU DE SUS, JUD. MARAMUREȘ
A.

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de
Sus

Adresa completă

Str. 22 Decembrie, nr. 30, Vișeu de Sus

Nr. de telefon/fax

Tel/fax:0262354494

Site şi adresă poştă electronică

Email: cseiviseu@yahoo.ro

Coordonator/i

Director, prof. Angela Kolozsvari,
tel.0740085073
email: kolozsvari_angela@yahoo.com
Director Centrul Cultural-Social Vişeu de Sus,
dir. dr.Anuţa Pop
tel. 0742966608
e-mail: ccsviseu@gmail.com
Prof. Năsui Irina,
tel.0727384426
email:irinaardelean1976@gmail.com
Prof. Șimon Maria
tel. 0742178996
email: maria_simon35@yahoo.com

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total de
cadre didactice din unitate

100/34 cadre didactice

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect

60 elevi

Alte programe/proiecte organizate

Simpozion ,,Artterapia - Limbajul universal al
copilăriei” , noiembrie – decembrie 2019
Proiect educativ - ,,Splendoarea iernii prin ochi
de copil”, noiembrie- decembrie 2019
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B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : ,,Zestrea strămoşească’’
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului : Festival-concurs online
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri
B4: Ediţia nr. III
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus și
Casa de Cultura a orașului Viseu de Sus.
B6: Număr participanţi la proiect: 200 persoane
B7: Bugetul proiectului:
Buget total
1.500 lei

Buget solicitat MEN

Contribuţie proprie/alte surse

-

1.500 lei

B8: Proiectul este cu participare: indirectă şi online.

C. REZUMATUL PROIECTULUI:
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
d.

Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate:

-

nr. de elevi implicaţi: 100

-

nr. de cadre didactice : 100
e.

Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
- beneficiari direcţi:100 elevi, 100 de cadre didactice
- beneficiari indirecţi: părinţii copiilor implicaţi în proiect, parteneri implicaţi,
comunitatea locală, şcoli în care s-a diseminat proiectul, mass-media .

f.

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
1.Activităţi pentru pregătirea lansării şi implementării proiectului;
2.Activităţi pentru beneficiarii direcţi;
3.Activităţi de diseminare;
4.Activităţi de monitorizare, evaluare şi raportare proiect.

g.

Descrierea activităţii principale:

-

Primirea fotografiilor cu obiectele pentru concurs : 1.12.2020 – 12.02.2021;

-

Organizarea în foldere a fotografiilor obiectelor trimise de elevi: 12.02.2020 – 26. 02.2021;

-

Evaluarea/jurizarea lucrărilor, vizionarea momentelor artistice tradiționale și stabilirea premiilor : 26.02.2021.

h.

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă:
Păstrarea, conservarea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, precum şi a elementelor de folclor şi

etnografie specifice fiecărei localităţi. Dezvoltarea unor sentimente pozitive şi sensibilizarea elevilor faţă de comoara de
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preţ lăsata de strămoşii noştri. Motivarea pentru lucrul în echipă. Sensibilizarea şi implicarea părinţilor în actul
educaţional prin sprijinirea activităţii elevilor.
Diseminarea activităţii va duce la implicarea tuturor cadrelor didactice în activităţi similare, exemplul pozitiv fiind
un imbold. Implicarea în proiect a unor persoane şi instituţii partenere va face ca activitatea menţionată să fie apreciată ca
fiind una de succes, cu impact asupra dezvoltării instituţionale.

D.PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument
Tradiţiile şi obiceiurile, pe langă folclor, sunt elemente de referinţă ale unei comunităţi.
Prin acest festival-concurs destinat elevilor din ciclul preşcolar, primar, gimnazial si cel liceal dorim să le oferim
oportunitatea de a descoperi calea către cunoașterea etnografiei şi folclorului autentic, să le trezim interesul pentru
culegerea acestor elemente din spaţiul geografic în care trăiesc.
D.2. Scopul proiectului:
Atragerea elevilor din ciclul preşcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional, precum şi a părinţilor acestora în
organizarea de activităţi extracurriculare de consolidare a comportamentelor prosociale şi de oferire a unor modele
pozitive pentru comunitate în contextul în care există riscul pierderii identităţii nationale şi culturale, a tradiţiilor şi
obiceiurilor strămoșești.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1- Conştientizarea importanţei proiectului „Zestrea strămoşească” prin 2 evenimente de
organizare, 5 de informare şi 4 de popularizare a proiectului.
OS2- Implicarea a 100 de cadre didactice din judeţ în desfăşurarea proiectului prin semnarea
acordurilor de parteneriat şi trimiterea fotografiilor și înregistrărilor a 100 de elevi pentru concurs.
OS3- Diseminarea rezultatelor proiectului în 15 unități școlare, într-un interval de 1 lună
OS4- Monitorizarea şi evaluarea activităţilor pe parcursul derulării întregului proiect.
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:
Proiectul se adresează elevilor preșcolari, din ciclul primar, gimnazial, liceal și profesional din cadrul unităţilor
şcolare din judeţul Maramureş
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți
Beneficiarii direcţi şi indirecţi; - beneficiarii direcţi: 100 elevi, 100 cadre didactice,
- beneficiarii indirecţi: părinţii copiilor implicaţi în proiect,
partenerii implicaţi, comunitatea locală, şcoli în care s-a
diseminat proiectul, mass-media..
D.6. Durata proiectului:
Proiectul se va desfăşura în perioada: noiembrie 2020 – aprilie 2021.
D.7. Descrierea activităţilor
Activitatea nr 1
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a. Titlul activităţii:,, Să ne organizăm!”- lansarea proiectului
Subactivităţi:
A1a1 - Organizarea agendei de lucru a echipei;
A1a2 - Activităţi de promovare şi mediatizare a proiectului la inspectoratul
școlar și 15 unităţi școlare, 2 site-uri educaţionale şi 2 pagini WEB
ale partenerilor;
A1a3 - Constituirea bazei de date cu participanții la concurs
b. Data/perioada de desfăşurare: 01.11. 2020 – 12.02.2021.
c. Locul desfăşurării: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus ;
d. Participanţi : Coordonatorii proiectului, cadre didactice, elevi, părinţi .

e. Descrierea pe scurt a activității.
Echipa de proiect va informa online cadrele didactice despre obiectivele proiectului, activităţile propuse, rezultatele
aşteptate, beneficiari. Se stabileşte Regulamentul de participare la concurs. Se redactează formularul Acord de parteneriat
şi Fişa de înscriere în vederea stabilirii de parteneriate cu şcolile din judet care vor fi trimise online. Organizarea echipei
de proiect pe activităţi şi responsabilităţi se va consemna într-o agendă de lucru. Coordonatorii proiectului vor prezenta
concursul si regulamentul acestuia în cadrul inspectoratului scolar si in 15 unităţi şcolare in format electronic-online. Se
va posta concursul pe site-ul educational www.didactic.ro, Csei Viseudesus, pe pagina de socializare facebook PROIECTE EDUCATIVE, Concursuri scolare, proiecte educative, activitati extrașcolare CSEI VISEU DE SUS.

Activitatea nr 2
a.

Titlul activităţii: „Zestrea stramoşească” – organizarea materialelor primite în format
electronic;
Subactivităţi:
A2a1 - Primirea materialelor în format JPG și pe whatsapp
A2a2 - Înregistrarea lucrărilor în foldere;
A2a3 – Constituirea întregii baze de date în vederea jurizării.
b. Data/perioada de desfăşurare: 12.02.2021 – 26.02.2021
c. Locul desfăşurării: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus;
d. Participanţi : Coordonatorii proiectului, 100 elevi, 100 cadre didactice.
e. Descrierea pe scurt a activității.
Fotografiile cu obiectele participante la Concurs vor fi primite de responsabilii menţionaţi şi vor fi înregistrate în
foldere . Se va pregăti baza de date în vederea jurizării. Se tehnoredactează diplomele, pliantele pentru vernisajul
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expoziţiei în online, invitaţiile pentru membrii juriului şi pentru parteneri.

Activitatea nr 3
a.

Titlul activităţii:Festivalul-concurs: „Zestrea stramoşească” va avea loc prin vizionarea fotografiilor, a momentelor
artistice înregistrate audio-video și ale filmărilor care cuprind ateliere meșteșugărești trimise de către participanți;
Subactivităţi:
A3a1 – Întrunirea membrilor juriului;
A3a2 – Vizionarea fotografiilor în format JPG și consultarea fișelor de descriere de către membrii juriului;
A3a3 – Vizionarea materialelor video cu înregistrările momentelor artistice și
filmărilor care cuprind ateliere meșteșugărești, însoțite de Anexa 2 ;
A3a4 - Jurizarea fotografiilor primite , a prezentarii acestora prin fișa de
descriere și ale materialelor video însoțite de Anexa 2 .
A3a5 - Acordarea/scrierea diplomelor/adeverinţelor
b. Data/perioada de desfăşurare: 26.02.2021
c. Locul desfăşurării:Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus;
d. Participanţi : membrii juriului;
e. Descrierea pe scurt a activității.
Întrunirea membrilor juriului cu respectarea normelor sanitare și de distanțare fizică. Vizionarea fotografiilor însoțite
de fișele de participare conform Anexei 1.
Se va vor viziona momentele artistice înregistrate audio-video și filmările care cuprind atelierele meșteșugărești
trimise de către participanți însoțite de Anexa 2, dupa care va urma jurizarea lucrărilor.
Se trimit premiile online pe cele două sectiuni: fotografii obiecte/ materiale video și pe nivele de învățământ:
preșcolar//primar/ gimnazial/ liceal/ profesional .
Toate activitățile vor putea fi urmărite prin transmisiune pe canalele TV și a rețelelor de socializare .

Activitatea nr.4
a. Titlul activităţii; : „Împărtăşirea cu ceilalţi”- diseminarea proiectului
Subactivităţi:
A4a1 -Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului .
A4a2 -Transmiterea materialelor în format electronic către 15 parteneri
A4a3 –Crearea unui album cu fotografiile obiectelor în format
electronic și a unui DVD cu momentele artistice înregistrate
audio-video și filmările care cuprind atelierele meșteșugărești
și trimiterea acestora către 15 parteneri.
A4a4 -Realizarea unui album electronic pe pagina de facebook a
școlii ;
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b. Data/perioada de desfăşurare: 27.02.2021-.01.04.2021
c. Locul desfăşurării: Centrul Scolar de Educație Incluzivă pentru transmiterea materialelor online;
d. Participanţi online: elevi, părinți, reprezentanți ai comunității, cadrele didactice implicate în proiect
e. Descrierea pe scurt a activității.
Colaborarea online cu partenerii pentru informare periodică şi ori de câte ori este necesar şi desfășurarea unor
activităţi: raportări, dezbateri online, întâlniri şi discuţii online pentru diseminare. Mediatizarea proiectului cuprinde
informarea publicului larg şi a comunităţii asupra derulării şi a rezultatelor atinse de proiect prin canalele TV și rețelele
de socializare.

Activitatea nr.5
a. Titlul activităţii; : Realizarea feed-back-ului„
b. Data/perioada de desfăşurare: pe toată durata proiectului
c. Locul desfăşurării: Centrul Scolar de Educatie Incluziva Viseu de Sus ;
d. Participanţi online : elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanţi ai comunitatii,
cadrele didactice implicate in proiect şi reprezentantii partenerilor
e. Descrierea pe scurt a activității.
Înregistrarea unor fişe de feed-back, acordarea unor interviuri în presa scrisa și audio-vizuală la Radio România
Internațional și TVR 3 Cluj-Napoca prin emisiunea Transilvania Policromă, comunicate de presă(Graiul Maramureșului,
Glasul Maramureșului), site-urile de știri, discuţii interne online cu partenerii, redactarea raportului de evaluare finală.
D.8. Diagrama Gantt a activităților
Nr

Obiectiv

crt

specific

1

Activitate

Lansarea

Organizarea agendei

proiectului

de lucru a echipei

Lun

Lun

Lun

Lun

Lun

Lun

a

a

a

a

a

a

noi.

dec

ian.

feb

Mar

apr
Echipa de proiect

*

Activităţi de
promovare şi

Responsabili

Dir. Prof. Kolozsvari
Angela, dir. Anuţa Pop,

*

mediatizare online a

Prof. Nasui Irina

proiectului în

Prof. Șimon Maria

Inspectoratul Școlar
Județean Maramureș
si 15 unităţi şcolare,
2 site-uri educaţionale
şi 2 pagini WEB

Prof. Șimon Maria
Prof. Nasui Irina

1120

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Constituirea bazei de
date cu participanții la
concurs
*
2

Desfăşurarea

Primirea materialelor

concursului

pentru concurs

*

Prof. Nasui Irina

timp de două

Prof. Șimon Maria

săptămâni
Inscrierea lucrărilor în
caietul de evidenţă

*
Echipa de proiect

Realizarea bazei de
date cu lucrărilee
primite

*

Echipa de proiect

Jurizarea lucrărilor
fotografice primite , a
prezentarii acestora

*

prin fișa de
descriere și ale
materialelor video

Acordarea/scrierea
diplomelor/adeverinţel
or

3

Diseminarea

Realizarea unor

online a

materiale electronice

rezultatelor

cu rezultatele

proiectului în

proiectului

*

Echipa de proiect
*

15 unități
școlare, într-

Transmiterea online a

Prof. Simon Maria

1121

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

un interval de

materialelor către 15

2 luni

parteneri

*

Prof. Nasui Irina

Evenimente online de

Profesorii

diseminare în cele 15

Participanţi

unități școlare

*

*

*

*

partenere

4

Activităţi de

-fişe de feed-back -

monitorizare

articole presa locală –

şi evaluare

discuţii online -raport

proiect

de evaluare finală

*

*

*

*

Echipa de proiect

D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului :
- implicarea cadrelor didactice pentru organizarea unor activităţi extracurriculare;
- atragerea copiilor în activităţi cu caracter cultural- artistic;
- creşterea prestigiului unităţii școlare;
- materiale informative despre acivităţile desfăşurate;
- album în format electronic și DVD/CD cu imagini din timpul expoziţiei online ;
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
- planificarea în detaliu a activităţilor propuse;
- întâlniri şi discuţii online cu partenerii din proiect;
- evaluarea fişelor de feed-back;
- raport de evaluare finală vizat de inspectorul educativ ISJ Maramureş.
D.11. Modalitati de asigurare a continuității/ sustenabilitații proiectului
Colaborarea între C.S.E.I. Vișeu de Sus și
- Centrul Cultural-Social Vișeu de Sus reprezentat de director Pop Anuța,
-Liceul Teoretic ,, Bogdan Vodă” Viseu de Sus, reprezentat de director Andreica Dumitru,
- Biserica ,,Constantin și Elena’’ Vișeu de Mijloc, reprezentată de preot paroh Bersan Vasile,
- Biserica,,Sfinților Români’’ din Țipțerai, Vișeu de Sus, reprezentată de preot paroh Zserazs Vasile Iulian;
- Asociația Culturală,,Între Râuri’’, reprezentată de prof. coregraf Bledea Ioan
- păstrarea legăturilor cu școlile partenere;
D.12.Riscuri implicate de proiect și planul de răspuns:
- lipsa sponsorilor
Sustenabilitatea proiectului este un element esenţial privind progresul realizat în procesul de implementare.
Principiul de lucru este constituirea unei verigi, a unei punţi de legătură între membrii echipei pentru continuarea,
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îmbunătăţirea, diversificarea şi dezvoltarea proiectului la viitoarele ediţii.
D.13. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării proiectului
Colaborarea cu partenerii pentru informare periodică şi ori de câte ori este necesar referitor la beneficiari şi
desfășurarea unor activităţi: raportări, dezbateri, întâlniri şi discuţii online pentru diseminare. Mediatizarea proiectului
cuprinde informarea publicului larg şi a comunităţii asupra derulării şi a rezultatelor atinse de proiect.
D.14. Parteneri implicaţi în proiect/ descrierea parteneriatului conform acordului de parteneriat
- Unităţile şcolare partenere: 15 unitați școlare din județul Maramureș
- Centrul Cultural-Social Vișeu de Sus reprezentat de director Pop Anuța,
- Liceul Teoretic ,, Bogdan Vodă” Viseu de Sus, reprezentat de director Andreica Dumitru,
- Biserica ,,Constantin și Elena’’ Vișeu de Mijloc reprezentată de preot paroh Bersan Vasile,
- Biserica,,Sfinților Români’’ din Țipțerai, Vișeu de Sus, reprezentată de preot paroh Zserazs Vasile Iulian;
- Asociația Culturală,,Între Râuri’’, reprezentată de prof. coregraf Bledea Ioan
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RAPORT DE EVALUARE INIȚIALĂ
MIREA CIOROIANU SIMONA
Gradinita cu Program Normal Nr. 4, Caracal, Olt
Liceul Teoretic „Ionita Asan”, Gradinita cu Program Normal nr.4, Caracal
Grupa mica-mijlocie
An școlar 2020-2021
Educatoare: Prof. Pt. Înv. Preșcolar Mirea Cioroianu Simona

În anul școlar 2019-2020 au fost înscriși în grădiniță un număr de 17 copii, dupa cum urmeaza :
-

Baieti;

-

Fete;

Evaluarea inițială a avut loc în perioada 21 – 02 octombrie 2020 și au fost prezenți un număr de 14 preșcolari. Au absentat 3 - din motive personale ale părinților. Restul
preșcolarilor au fost evaluați in functie de particularitatile de varsta si individuale ale acestora , în urma planificării pentru grupa mica. Au fost alocate 2 săptămâni evaluării
cu scopul identificării cât mai corect a comportamentelor. De asemenea a fost alocată prima săptămână, cea de acomodare, datorita perioadei pandemice.
Evaluarea inițială a fost structurată pe cele cinci domenii de dezvoltare (dezvoltare fizică, a sănătății și igienei personale, dezvoltarea socio-emoțională, capacități și
atitudini în învățare, dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii și dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii), vizând diferite dimensiuni ale
domeniilor de dezvoltare, precum și diverse comportamente. Acestea au fost corelate cu indicatorii specifici grupei de vârstă din Reperele fundamentale privind învățarea și
dezvoltarea timpurie a copilului între naștere și 7 ani ( RFÎDTC).
Evaluarea a pornit de la cele 16 dimensiuni - reper ale dezvoltării respectiv comportamentele exemplificate în Caietul educatoarei. Am acordat C.A, C.D. și N.S. tuturor
copiilor, centralizarea făcându-se la nivelul întregii grupe, nu pe niveluri de vârstă.
Ca modalitate de realizare a evaluării inițiale am utilizat jocul, sub toate formele sale: joc didactic, joc logico-matematic, joc de mișcare, distractiv, joc liber, etc ,dar și
alte mijloace de realizare precum: observarea, lectura după imagini, discuțiile libere, desenul, pictura, jocul muzical, jocul de mișcare, etc.
Mijloacele de realizare au fost toate activitățile organizate pe parcursul celor 3 săptămâni de evaluare. Nu se poate spune că la o activitate de Educarea limbajului, de
exemplu, observ și evaluaez doar indicatorii referitori la limbaj, exprimare, etc, ci și indicatori referitori la comportament, stări emoționale, înțelegerea și respectarea
regulilor, etc. Exemplele de activități date sunt cele preponderent referitoare la domeniul de dezvoltare respectiv.
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Așadar, evaluarea copiilor pe domenii de dezvoltare, comportamente vizate, indicatori s-a realizat ca un tot unitar, nu pe ”bucăți” foarte bine”notate” și apreciate!
În funcție de observațiile făcute, după 2 săptămâni de evaluare inițială, am acordat calificativele având o viziune clară asupra comportamentelor copiilor, știindu-i
fiecărui copil potențialul, capacitatea și ce anume mai are de exersat.
Pe baza informațiilor evaluării inițiale voi planifica demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare, de completare a lacunelor și a unor
aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire.

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE
COMPORTAMENTE VIZATE:
C.A.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
C.A.2. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare;
C.A.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
C.A.4. Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul, etc.) în interacțiuni cu mediul apropiat;
C.A.5. Se orientează în spațiu pe baza simțurilor;
C.A.6. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, semnale sonore, melodii;
C.A.7. Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații sănătoase;
C.A.8. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale;
C.A.9. Demonstrează abilități de autoprotecție față de obiecte și situații periculoase;
C.A.10. Utilizează reguli de securitate fizică personală.
MIJLOACE DE REALIZARE: ”Drumul de acasă la grădiniță” –DPM-activitate psiho-motrică (parcurs aplicativ-forme de mers și alergare),”Zâna Anotimpurilor”- DECactivitate artistico-plastică (pictură), ”Animal sau plantă?”- DEC-activitate artistico-plastică (modelaj), ALA- Joc de atenție: ”Prinde mingea”, ”Mă spăl pe mânuţe/Că sunt
mai drăguţe!”-ADP- deprinderi specifice mesei și îngrijirii personale.

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
COMPORTAMENTE VIZATE:
C.B.1. Manifestă încredere în cunoscuți, prin exersarea interacțiunii cu aceștia;
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C.B.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specifice;
C.B.3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată;
C.B.4.Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor și deosebirilor dintre oamnei;
C.B.5. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare;
C.B.6. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate;
C.B.7. Exersează, cu sprijin, abilități de negociere și de participare la luarea deciziilor;
C.B.8. Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelalte persoane din mediul apropiat;
C.B.9. Exersează, cu sprijin, aprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale;
C.B.10. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice
C.B.11. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă;
C.B.12. Demonstrează abilități de autocontrol emoțional.
MIJLOACE DE REALIZARE: ALA-„La grădiniță” ( Joc de rol), „Micul constructor”( Construcții) ; ”Așa da, așa nu!” – DOS-educație pentru societate (lectură după
imagini) ; ”Să mă prezint”, ”Termometrul emoțiilor”
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
COMPORTAMENTE VIZATE:
C.C.1. Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi;
C.C.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat;
C.C.3. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
C.C.4. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;
C.C.5. Manifestă creativitate în activități diverse;
C.C.6. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative;
C.C.7. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans. etc.
MIJLOACE DE REALIZARE: ” Rochița păpușii”-DOS-activitate practică, ALA-”Îmi construiesc o jucărie”(Construcții),” „Jucăria preferată” (Artă-desen) ”Cutiuța cu
surprize” – DEC-activitate muzicală, ”Muzică și dans cu Gașca Zurli”- DPM-activitate psihomotrică, DEC-activitate muzicală,

1126

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
COMPORTAMENTE VIZATE:
C.D.1. Exersează , cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare rotativă);
C.D.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor, etc. (comunicare expresivă);
C.D.3. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă);
C.D.4. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;
C.D.5. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului;
C.D.6. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții;
C.D.7. Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază litere;
C.D.8. Identifică prezența mesajului scris, apreciează și valorifică mesajul scris în activitățile curente;
C.D.9. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală oentru transmiterea uneui mesaj;
MIJLOACE DE REALIZARE: „Să vă povestesc ce am făcut...”-ADP ( Întâlnirea de dimineață) ,”În lumea poveștilor”- DLC-educarea limbajului (convorbire), ”Cutiuța cu
surprize” – DLC-educarea limbajului (joc didactic) , ”Ce frumoase sunt cărțile din grădinița mea!”ALA-Bibliotecă;
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
COMPORTAMENTE VIZATE:
C.E.1. Identifică elemente caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat;
C.E.2. Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat;
C.E.3. Construiește noi experiențe, pornind de la experiențe trecute;
C.E.4. Identifică posibile răspunsuri/ soluții la întrebări, situații-problemă și provocări din viața proprie și a grupului de elevi;
C.E.5. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerația;
C.E.6. Demonstrează informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime, volum;
C.E.7. Identifică și numește formele obiectelor din mediul înconjurător;
C.E.8. Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;
C.E.9. Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date;
C.E.10. Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate din spațiul înconjurător;
C.E.11. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului;
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C.E.12. Demonstrează cunoșterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii și ca ființă.
MIJLOACE DE REALIZARE: ” La magazinul de jucării ” DȘ-activitate matematică (joc didactic), ”Spune cum sunt!” -DȘ-activitate matematică (joc logico-matematic),
”Zânele Anotimpurilor” – DȘ-cunoașterea mediului (lectură după imagini) , ”Animal sau plantă?” – DȘ-cunoașterea mediului (joc didactic)

Apreciere

C.A.1.

C.A.2.

C.A.3

C.A.4.

C.A.5

C.A.6

C.A.7

C.A.8.

C.A.9.

C.A.10

C.A

5

8

5

2

3

4

2

5

2

2

C.D

4

6

4

8

7

10

9

6

6

9

N.S.

5

0

5

4

4

0

3

3

6

3

(Abreviere ACx = C. - Comportament, A. - Domeniul A, ”x” - numărul comportamentului)
Apreciere

C.B.1

C.B.2.

C.B.3

C.B.4.

C.B.5

C.B.6

C.B.7

C.B.8.

C.B.9.

C.B.10

C.B.11

C.B.12

C.A

2

2

4

3

2

4

2

1

3

4

2

1

C.D

5

6

2

7

7

6

8

7

8

8

9

8

N.S.

7

6

8

4

5

4

4

6

3

2

3

5

Apreciere

C.C.1

C.C.2.

C.C.3

C.C.4.

C.C.5

C.C.6

C.C.7

C.A

3

4

2

3

2

2

3

C.D

5

7

8

7

9

8

7

N.S

6

3

4

4

3

4

4

Apreciere

C.D.1.

C.D.2.

C.D.3

C.D.4.

C.D.5

C.D.6

C.D.7

C.D.8.

C.D.9.

C.A

1

1

2

1

1

2

2

1

1

C.D

5

4

3

6

4

5

4

2

5

N.S.

8

9

9

7

9

7

8

11

8
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Apreciere

C.E.1.

C.E.2.

C.E.3

C.E.4.

C.E.5

C.E.6

C.E.7

C.E.8.

C.E.9.

C.E.10.

C.E.11

C.E.12

C.A

2

1

3

2

2

3

1

2

3

2

1

2

C.D

5

6

7

5

5

5

6

7

4

5

7

6

N.S.

7

7

4

7

7

6

7

5

7

7

6

6
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PROIECT DIDACTIC
Profesor ZAMFIRESCU LAVINIA
LICEUL TEORETIC ‘’ TRAIAN” CONSTANTA
Data: aprilie
Clasa: a VI-a A
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Numere raţionale
Titlul lecţiei: Ordinea efectuării operaţiilor
Tipul lecţiei: Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor
Competente generale:
CG1: Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în functie de contextul în care au fost definite;
CG2: Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice;
CG3: Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete;
CG4: Modelarea matematică a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii;
CG5: Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă;
CG6: Modelarea matematicăa a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştintelor din diferite domenii.
Competente specifice:
CS1.1. Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale şi a formelor de scriere a acestora în contexte variate;
CS2.1. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale, a estimărilor şi a aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii;
CS3.1. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor cu numere raţionale;
CS4.1. Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii matematice şi teoria mulţimilor;
CS5.1. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea operaţiilor cu numere raţionale;
CS6.1. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere raţionale şi a ordinii efectuării operaţiilor.
Strategii didactice:
a) metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, dialogul, problematizarea manalogia, deducţia logică
b) mijloace de realizare: fişe de lucru etc.
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c) forme de organizare: frontală, individuală.
d) forme de evaluare : continuă, secvenţială.
Bibliografie:
-

Manual pentru clasa a VII-a, Editura Radical

-

Serdean, I., Zaharia, D., Zaharia, M., Aritmetica, Algebra, Colecţia Mate 2013, Editura Paralela 45, Piteşti, 2013

-

Auxiliar, Editura ART, 2013
Obiective operaţionale
-să clasifice ordinul operaţiei
- să realizeze operaţii cu numere raţionale
-să folosească corect regulile de calcul în efectuarea operaţiilor cu numere raţionale

Scenariu didactic
Etapele lecţiei
Moment
organizatoric
3 min

Anunţarea temei şi
a competenţelor
urmărite
2 min
Dirijarea învăţării
40 min

Desfăşurarea activităţii

Metode

Se stabileste ordinea, climatul necesar începerii activităţii.
Se noteaza elevii absenţi în catalog.

Conversaţia

Se verifică tema prin sondaj, iar în cazul în care există exerciţii pe care nu le-au rezolvat mai mulţi
elevi, se rezolvă exerciţiile respective la tablă.
Profesorul anunţă titlul lecţiei Recapitulare-Ordinea efectuării operaţiilor cu numere rationale şi a
obiectivelor lecţiei de recapitulare a noţiunilor şi a proprietăţilor cu operaţiile învăţate

Explicaţia
Conversatia

Profesorul le cere elevilor să deschidă culegerile de probleme la lecţia anunţată şi le indică ce exerciţii
urmează a fi rezolvate la tablă:
-din culegere: de la pagina 41, ex.1, punctele a,b,e,f
de la pagina 42, ex.3, punctual b
ex.4, punctele a,c
ex.9, punctual a
Profesorul propune elevi la tablă, dar participă şi cei care se anunţă
1.

2 3 7
− : =
7 4 8
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Procedee de
evaluare

Observarea
sistematică

Conversatia

Exercitiul

Observarea
sistematică

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

43  5 3 
− −  =
10  2 5 
1 20 5 5
3. 
− :
=
5 3 6 12
12 3
13
4.
: +2 =
25 15
10
2  5   13 3 
5. − 1 −   
− =
7  7  2 4

Exp;icatia

2.

2

3

4

 1  1  1
 + −  − −  =
 2  2  2

6. 1 −  −

3
0
+ (− 2) +  

2

32
2
− 2 =
4
4
2  11 2

2005
8. 7 :  2,5 −  +
: 1 + (− 1)
=
5  30 3

7.

0

Profesorul le cere elevilor sa rezolve individual de la exercitiul 5 punctual a din culegere:
REFLECTIA
3 min
Tema pentru
Acasa
2 min

(1,7)

2

+ 2,5 : 0,5 − 3  1,4

Profesorul noteaza tema pentru acasa la tabla: exercitiile 1, 3, 4 si 9 din culegere,subpunctele rămase
nerezolvate. Profesorul da cateva indicatii de rezolvare a problemelor,să folosească corect ordinea
efectuării operaţiilor şi regulile de calcul.
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a elevilor care au
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Proiect de lecție
Petros-Baru
Sc.Gen.Cls.I-VIII
Tema: Învelișul electronic
Clasa: a-VII-a
Data:
Catgoria de lecție:Lecție destinată unor abilități intelectuale
Varianta de lecție: Lecție desinată sistematizării și consolidării cunoștințelor asimilate
O1 Să aplice corect algoritmul ocupării cu electroni a straturilor electronice
O2 Să rezolve cerințele corespunzătoare fețelor cubului
Strategia didactică:problematizată
Sistemul metodologic:-conversația euristică,problematizarea, ”cubul,, algoritmizarea
Sistemul mijloacelor de învățământ : manualul,culegerea de probleme,cubul
Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală
Desfășurarea lecției
Momentele lecției

Activitatea profesorului

-Moment organizatoric

-Verifică prezența

Activitatea elevilor

Observații

-Stabilesc cundițiile optime pentru
desfășurarea lectiei
-Verificarea

-Prin conversație reactualizează

cunostintelor anterioare

cunoștințele legate de structura

-Răspund la întrebările adresate

învelișului electronic
-Anunțarea obiectivelor

-Insistă asupra importanței

-Fiecare grupă examinează tema

lecției

cunoașterii structurii învelișului

propusă din perspectiva cerinței

electronic

de pe una dintre fețele cubului

-Împarte clasa în 6 grupe și le
distribuie câte un cub
-Rezolvarea cerințelor

-După câteva minute solictă câte un

-Rezolvă exercițiile

-Se realizează

corespunzătoare fețelor

reprezentant din fiecare grupă să

corespunzătoare celor 6 fețe ale

O11

cubului

rezolve exercițiile la tablă

cubului

O13

-Rezolvă individual exercițiile

O24

corespunzătoare
-Anunțarea temei de

-Ex.2.72 pag.27 din culegere

casă
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,,Cubul” metodă folosită la consilidarea cunoștințelor la ,, Învelișul electronic ”
Descrie
învelișul electtronic al atomului de
fosfor
dacă Z =15

15P

Analizează
învelișul electronic al atomului de
sodiu și învelișul electronic al
atomului de clor
dacă sunt date informațiile

11Na

17Cl

Compară
învelișele electronice ale atomilor de
aluminiu și siliciu
dacă sunt date informațiile

13Al

14Si

Aplică
Ce element corespunde atomului al
cărui înveliș electronic are 3 straturi
și pe ultimul strat doi electroni.Cât
este nr atomic Z

Argumentează
Ce model propuneți pentru atomul
unui element cu numărul atomic Z= n
A = 2n +54
Numai cu aceste date puteți
determina denumirea elementului
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Asociază
noțiunile din coloana A cu
definițiile din coloana B
A
electron
nr.de masăA
neutron
proton
nr.protoni

B
p+
Z
eZ + n0
n0
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Proiect de lecție
Profesor învâțământ primar Cordoș Ildiko
Liceul Teoretic Pavel Dan Câmpia Turzii
Clasa: a III-a
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul lecţiei: Textul informativ - Barza
Strategii didactice:
Sistemul metodologic (metode şi procedee didactice): metoda SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea
Lecturii şi a Gândirii după Estes & Vaughn), metoda mozaicului (Jigsaw), conversația, problematizarea, asaltul de idei
Tipul/tipurile de experienţe de învăţare: învăţare prin descoperire
Forma de organizare a activităţii elevilor: frontal, individul, pe grupe, în perechi
Scopul activităţii: Dezvoltarea abilității de înțelegere a textelor citite
Competenţa specifică:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
Desfăşurarea lecției:
Pentru citirea, înţelegerea şi valorificarea textelor ştiinţifice se recomandă folosirea unor metode bazate pe acţiune,
cercetare, explorare, metode de autoinstruire.
Deseori elevii întâlnesc texte ştiinţifice pe care le citesc dar nu le înţeleg şi de aceea nu reuşesc să valorifice conţinutul
acestora.
Metoda SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii după Estes & Vaughn) este
o metodă eficientă de lecturare analitică a unui text ştiinţific.
Metoda constă în citirea cu creionul în mână şi scrierea pe marginea textului a unui sistem de semne pentru înţelegerea
conţinutului. În procesul de învăţare, dirijat de către profesor interesează: ce? cum? cât? de ce? citeşte un elev un text
ştiinţific.
Această metodă am utilizat-o ca metodă de învăţare la clasa a III-a, la lecția „Despre plantele şi animalele din jurul
nostru”. Elevilor le place această metodă, lucrează cu plăcere ştiind că nicio informaţie nu rămâne nediscutată.
Etapele metodei:
1.

Comunicarea şi explicarea sarcinii de lucru:
Înainte de a începe lectura textului „Barza albă din România”, elevilor li se va cere să noteze tot ceea ce ştiu despre
berze. Este important să scrie tot ceea ce le vine în minte referitor la subiectul respectiv. Ideile produse de elevi vor fi
inventariate şi scrise pe tablă.
Fiecare elev va primi apoi textul. Trebuie să oferim texte cu grad mic de încărcare cu informaţii pentru a asigura
eficienţa activităţii.
Fiecare elev va citi textul primit în şoaptă şi va nota pe marginea textului următoarele semne:
√

dacă informaţia confirmă ceea ce ştiu sau cred că ştiu

+ dacă informaţia citită e nouă
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? dacă sunt neclarităţi referitoare la informaţii, dacă doresc să afle mai multe despre informaţiile respective
Nu este necesar să fie marcată fiecare idee prezentată, ci numai cele care au o anumită semnificaţie pentru cititor. Un
paragraf poate fi marcat cu unul sau două semne.
Putem solicita elevilor să marcheze doar cu două semne: semnul plus (+) pentru noutatea informaţiei, pentru ca atenţia
cititorului să se focalizeze pe informaţiile noi şi nu pe ceea ce el ştia deja şi semnul întrebării (?) pentru neclarităţi.
Este foarte important să oferim timp elevilor pentru a reflecta asupra a ceea ce au citit.
2. Activitate în perechi:
Elevii vor discuta în perechi despre informaţiile citite din materialul primit (aproximativ 5 minute). Vor discuta mai ales
despre informaţiile noi şi despre neclarităţi cu scopul de a-şi rezolva unele dileme. În timpul discuţiilor se vor folosi de text
motivând ideea exprimată.
3. Activitate individuală pentru gruparea informaţiilor pe categorii într-un tabel:
Fiecare elev va acătui un tabel cu trei coloane. Va scrie în fiecare coloană un semn din cele trei cu care a marcat textul,
apoi va completa informaţii în fiecare rubrică. Exemplu (Ştefania):
√

+

?

- barza se mai numeşte cocostârc

- romanii o considerau pasăre sfântă

- locuieşte pe trei continente

- are picioare lungi şi un cioc roşu,

- masculul şi femela clocesc alternativ

- berzele cuibăresc în colonii

penele corpului sunt albe, iar vârfurile

- dacă cantitea necesară de hrană nu

- eclozarea ouălelor nu are loc în

negre

poate fi asigurată pentru toţi puii,

acelaşi timp

- este o pasăre mută

părinţii aruncă jos din cuib puiul cel

- resturile nedigerate sunt eliberate

mai mic

după 1,5 - 2 zile, prin regurgitare

- familia nu călătoreşte împreună
- prima dată pleacă puii la începutul
lui septembrie, apoi adulţii
- berzele tinere nu se întorc acasă
pentru cuibărit, ele hoinăresc de-a
lungul căii de migraţie până la vârsta
de 2-3 ani
- cuibul poate cântări 1-2 tone
- berzele în captivitate pot trăi până la
30 de ani
4. Activitate frontală:
Va avea loc o discuţie cu întreaga clasă. Se vor discuta cele trei coloane pe rând. Elevii vor fi cei care vor conduce
discuţia, iar profesorul va interveni la nevoie, ca moderator. Se va reveni asupra informaţiilor cunoscute. Se vor discuta apoi
informaţiile noi, se vor clarifica toate aspecte, iar dacă textul nu oferă răspunsuri la toate problemele se va indica posibilitatea
studierii altor surse.
În tot acest timp se vor nota în tabele informaţiile interesante.
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Discuţia finală poate fi plăcută şi interesantă mai ales dacă apar întrebări sau informaţii noi.
O altă metodă eficientă de lecturare a unui text ştiinţific care are rezultate impresionante este Metoda mozaicului
(Jigsaw). Presupune împărţirea clasei de elevi în grupe de lucru, în cadrul cărora fiecare membru primeşte o sarcină de studiu
în care trebuie să devină expert, în aşa fel încât ulterior să îşi iniţieze şi colegii cu privire la subiectul respectiv.
Etapele de bază ale metodei: pregătirea materialului de lucru, organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4-6
elevi, constituirea grupurilor de experţi, reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare şi evaluarea.
Desfăşurarea lecției:
1.

Se împarte clasa în grupe de câte 6 elevi. Se numără până la 6, astfel încât fiecare membru al celor 6 echipe să aibă un număr
de la 1 la 6. Fiecare elev va primi un material corespunzător numărului. Li se precizează elevilor faptul că vor citi, învăţa şi
vor pregăti materialul primit pentru a-l preda colegilor din grupă, fiind responsabili de rezultatele învăţării acestora.

2.

Toţi elevii cu nr. 1 se adună într-un grup, cei cu nr. 2 în alt grup…şi se vor numi „experţi” (numărul grupurilor de experţi va
fi acelaşi cu numărul de subteme stabilite).

3.

„Experţii” citesc fragmentul care le revine, discută între ei, hotărăsc modul în care vor preda. Elevii din grupurile de experţi
au sarcina de a învăţa cât mai bine partea din materialul prezentat care le-a fost atribuită. Vor parcurge fragmentul, vor
discuta informaţiile cele mai importante, îşi vor nota aspectele care vor trebui reţinute, vor stabili o modalitate de a preda
partea aceasta într-un mod cât mai atractiv, colegilor. Pentru ca învăţarea în grupul de experţi să fie uşurată, fiecare grup va
trebui să răspundă la câteva întrebări legate de subtema primită.
Grupul de experţi I:
•

Cum arată barza albă?

•

Care sunt credinţele populare legată de această pasăre?

•

Ce aţi aflat despre vârsta berzelor?
Grupul de experţi II:

•

Unde locuieşte barza albă?

•

Când cuibăresc berzele în colonii?

•

Unde se găseşte cea mai mare colonie de berze?
Grupul de experţi III:

•

Unde îşi construiesc cuibul?

•

Din ce îşi construiesc cuibul?

•

În cât timp se poate construi un cuib nou?
Grupul de experţi IV:

•

Cum începe activitatea de renovare a cuibului vechi?

•

Ce se întâmplă cu familia în timpul clocitului?

•

Cum are loc eclozarea?
Grupul de experţi V:

•

Cu ce se hrănesc berzele?

•

Ce este regurgitarea?
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•

Cum sunt hrăniţi puii?
Grupul de experţi VI:

4.

•

Cum se pregătesc familiile de berze de plecare?

•

Cum îşi folosesc corpul în timpul zborului?

•

Ce fac berzele primăvara în timpul migrării?

După ce experţii au învăţat fragmentul propus şi au stabilit modul în care vor preda informaţiile asimilate, vor reveni în
grupul iniţial, vor preda în ordinea fragmentelor din text partea pregătită cu ceilalţi experţi. În fiecare grup vor fi 6 elevi
specializaţi pe fiecare fragment al textului şi fiecare va preda partea lui. Astfel, fiecare elev îndeplineşte atât rolul de profesor
care predă, cât şi de elev care învaţă. Fiecare membru al grupului are sarcina de a reţine cunoştinţele pe care le transmit
colegii lui, experţi în diferite probleme.

5.

Propunătorul urmăreşte activitatea elevilor şi intervine ca moderator în momentele de impas. Important este ca la sfârşitul
lecţiei, toţi elevii să cunoască întregul text studiat, nu numai partea pe care au învăţat-o în calitate de experţi.

6.

Este foarte important ca evaluarea să se facă din întregul cunoştinţelor acoperind toate părţile lecţiei. Astfel toţi elevii vor fi
stimulaţi să înveţe toate părţile lecţiei predate de colegii lor.
Lucrând cu aceste metode de organizare a textelor ştiinţifice, elevii învaţă tehnici de lucru cu textul, tehnici de muncă
intelectuală pe care le pot folosi apoi şi în mod independent în situaţii similare.

Fisa de lucru
1. Scrieti divizorii proprii ai numerelor 12, 18 si 29.
2. Aflati toate numerele de forma : a) 12 x  2 ;

b) 3x1 9 ;

c)

2 x3 y  45.

3. Care dintre urmatoarele numere sunt prime: 1, 2, 12, 31, 51, 67, 91, 137 ?
4. Determinati numerele a şi b pentru care avem:

(a,b)=12 şi a+b=96.

5. Aratati ca ( 3n+7 ; n+2)=1, pentru orice n natural.
6. Într - un coş sunt mere. Dacă numărăm merele câte 6, câte 8 şi câte 10, rămân de fiecare dată câte 5 mere. Aflaţi
câte mere sunt în coş, ştiind că numărul acestora este cel mai mic posibil.
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Proiect didactic
Profesor Toma Razvan-Gabriel
Scoala Gimnazială Ciupelnița
Clasa : a VII-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Nuvela „ Două loturi...” de I.L. Caragiale.
Tipul lecţiei: Mixtă.
Scop: Formarea de noi deprinderi și dobândirea de noi cunoştinţe.
Competențe specifice:
3.2 Recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ:
3.3 Identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar sau nonliterar
3.4 Sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate
3.5 Folosirea unor texnici/strategii de lucru cu textul/cartea
4.1 Exprimarea in scris a propriilor opinii si atitudini
Obiective operaţionale
O1: să definească genul epic cu ajutorul a minimum două caracteristici.
O2: să identifice minimum trei caracteristici ale tipologiei de texte epice pentru fragmentul citat în trei minute.
O3: să diferentieze minimum trei specii ale genului epic studiate anterior față de nuvelă.
O4: să recunoască minimum trei caracteristici ale nuvelei în fragmentul citat referitoare la modul de expunere, numrul de
personaje, dimensiune, personajul principal și momentele subiectului.
O5: să deducă definiția nuvelei cu ajutorul caracteristicilor recunoscute pe baza fragmentului citat în cinci minute.
O6: să demonstreze încadrarea unui text la prima vedere în tipologia de texte epice cu ajutorul a minimum două argumente în
maximum cinsprezece minute.

Strategii didactice:
•

Metode: conversaţia euristică, exercitiul, metoda descoperirii, problematizarea, explicatia, instructajul.

•

Resusre/ mijloace: manualul clasei a VII-a,tabla, fisele de lucru.

•

EVALUAREA: orală (întărirea răspunsurilor) şi scrisă (fişe de lucru), observaţia sistematică

Bibliografie:
Programa pentru clasa aVII-a
Didactica predarii limbii si literaturii romane de Corneliu Craciun
Culegere de texte clasa a VII-a , Ed. Niculescu
Manual clasa a VII-a , Ed. Didactica si Pedagogica
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SCENARIU DIDACTIC
Momentul lectiei
1. Moment
organizatoric
2. Recapitularea
continuturilor
anteriioare pe baza
unui plan stabilit

Timp
Obiective.
1 min.

2min

3. Verificarea temei
4. Captarea atenției

3 min
O.1
5MIN.

5. Dirijarea învățării
(Tema în clasă)

O.2
O. 3
O.4
10 MIN

6.
Aprecierea ativitatii
elevilor.( obt
performantei)

O.4
O.5
15 MIN

O.6
5 MIN
7. Realizarea feed –
back–ului
8. Asigurarea
retenţiei şi a
transferului
9. Tema pentru acasa

5 MIN
O. 1
O.2
2MIN

2 MIN

Continut esentializat
Se asigura cadrul si atmosfera
Se notează absențele
Profesorul face o scurtă recapitulare a noțiunilor
referitoare genurile literare studiate în care se amintesc
definițiile acestora.
Elevii scriu pe tablă genurile studiate, respectiv liric și
epic si speciile acestora.
Profesorul noteaza titlul lectiei pe tabla și originea
cuvantului nuvelă care provine din franceză (nouvelle) și
înseamnă „noutate”.
Se anunță obiectivele.
Se împart fișele de lucru.
Elevii urmăresc un fragment din ecranizarea operei Două
loturi de I.L. Caragiale .
Se verifica tema.
Elevii rezolvă exercițiul 1 în care li se cere să identifice
caracteristicile genului epic în fragmentul citat.
Pe tabla vor realiza un ciorchine în care sunt trecute
caracteristicile genului recunoscute în opera citată.
Elevii rezolva exercitiile 2 și 3 în care li se cere să
diferențieze trăsăturile speciei față de alte specii,
respectiv schița sau romanul.
Se vor completa în ciorchinele dat pe fodul trăsăturilor
genului epic.
Se recunosc pe baza textului trăsăturile specieicare derivă
din trăsăurile generale ale genului epic. .
Se rezolvă exercițiile de completare de spații punctate în
care elevii deduc definiția nuveleicu ajutorul
caracteristicilor identificate
Se rezolvă exercițiul în care li se cere elevilor sa
demonstreze apartenența fragmentului citat la genul epic.
În acest timp se proiectează un moment reprezentativ din
ecranizarea operei.
Se realizează o recapitulare a caracteristicilor nuvelei

Se asigura interdisciplinaritatea prin vizionarea unei
secvențe din ecranizarea operei.
Manual pag. 212- 1,2
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FIŞĂ DE LUCRU
Încadrare în gen și specie

Două loturi... de
I.L. Caragiale

Autorul se exprima
indirect

Modul de expunere
dominant este
narațiunea

Se realizează la
persoana aIII-a

Implică prezența
unui narator
obiectiv

Se remarcă
prezența
personajelor

Personajul principal
surprins în evoluția
lui

Se remarcă
prezența acțiunii

Număr mediu de
personaje

Acțiune desfășurată
pe un singur
plan/fir narativ

Gravitează în jurul
personajului
principal

1.

Dimensiune
variabilă

Acțiunea dezvoltată
pe momentele
subiectului

Mai mare decât
schița, dar mai mică
decât romanul.

Intriga riguros
construită

Completează spațiile punctate și descoperă astfel definiția nuvelei.

Nuvela este o specie................................., redactată ................................., structurată pe ........... ............... fir narativ, cu un
număr de personaje ............................., având o intrigă riguros construită, accentul fiind pus mai mult
........................................................................... decât pe acțiune și care este situată ca dimensiune între ................ și
.................................. .
2.

Argumentează în 4-5 rânduri că naratorul operei literare Două loturi de Ion Luca Caragiale este unul obiectiv.

3.

Stabilește corespondența
Coloana A
1.

Un episod/ o întâmplare din viața personajului

2.

Număr mediu de personaje

Coloana B
Schița

1
4
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4.

3.

Evoluția personajului principal

4.

Personaje puține

3

5.

Acțiune desfășurată pe mai multe planuri narative

6

6.

Dimensiune medie

7.

Peste 100 de pagini

Nuvela

Romanul

2

5
7

Indică dintre variantele următoare pe acelea care sintetizează portretul moral al lui Lefter Popescu:
este personajul secundar al operei literare Două loturi;
participă la toate momentele acţiunii;
este funcţionarul superior;
este un mic funcţionar, un slujbaş neînsemnat şi sărac al statului;
nu se manifestă violent;
crede că s-ar putea îmbogăţi pe neaşteptate;
nu este suspicios, este tot timpul vesel şi încrezător;
evoluează între speranţă şi disperare.
5. Comentează, în 4-5 rânduri, următorul citat extras din opera literară Două loturi
de Ion Luca Caragiale:
Când a cumpărat biletele, d. Lefter a râs pesimist:
Ţi-ai găsit! Eu şi noroc!
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PROIECT DE PARTENERIAT
,,NATURA-PRIETENA MEA”
PROIECT DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
PROF.ÎNV.PRIMAR, ROTARI CODRUȚA VASILICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MARGINEA

Instituția inițiatoare,

Instituția parteneră,

Școala Gimnazială Nr.3 Marginea

Ocolul Silvic Marginea

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

ARGUMENT
Natura rămâne un nesecat izvor de energii care te întremează: poate ține loc de carte, de profesor sau de sfătuitor, este
permanent sub ochii și la îndemâna noastră, trebuie doar să ne întoarcem ochii către ea și să ne preocupăm să o păstrăm și să
o îmbogățim continuu.
Considerăm că suntem obligați ca dascăli să-i îndrumăm pe elevi în descoperirea tainelor sale, în formarea unui
comportament civilizat față de natură și mediu, în cultivarea unor atitudini și sentimente de respect și dragoste față detot ceea
ce înseamnă și întreține viața pe Pământ.
Prin acest parteneriat vom realiza o cale plăcută spre cunoașterea reciprocă dar și un instrument de completare a educației,
astfel că gândind împreună ne va fi mai ușor să realizăm obiectivele propuse.
SCOPUL
Formarea unei atitudini responsabile și active pentru gestionarea și ocrotirea mediului înconjurător, în vederea menținerii
echilibrului ecologic.
Obiective generale:
➢

Implicarea directă în acțiuni de ocrotire și protejare a naturii;

➢

Stimularea curiozității pentru descifrarea tainelor naturii și dezvoltarea aspectelor emoționale prin atitudini și
comportamente adecvate;

➢

Crearea și dezvoltarea unor relații de colaborare, cooperare și cunoaștere reciprocă între elevii școlilor participante;
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➢

Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter,precum și formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de
ceilalți.

Obiective specifice:
❖ Cultivarea curiozității, a dragostei pentru mediu și a atitudinii de protejare a
acestuia;
❖ Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a
mediului;
❖ Dezvoltarea spiritului de colaborare și de întrajutorare în cadrul unei echipe;
❖ Selectarea și structurarea unor informații despre mediul înconjurător cu valoare formativă adecvate
nivelului de vârstă;
❖ Favorizarea valorificării informațiilor, a lecturilor anterioare și a faptelor de viață ale elevilor;
❖ Formarea capacității de percepere a conținutului de idei și a trăirilor afective transmise de curiozități din
natură;
❖ Rolul omului în menținerea echilibrului ecologic;
❖ Îmbogățirea, activizarea și nuanțarea vocabularului elevilor.
Resurse:
✓

Materiale de specialitate

✓

Financiare: proprii, sponsori, donații

✓

Umane: director, profesori , elevi, părinți, reprezentanți ai comunității locale, specialiști ai
Ocolului Silvic Marginea

✓

Informative: internet, programe, curriculum național

Durata: un an școlar
Grupuri țintă:
•

Elevii claselor pregătitoare-IV;

•

Părinți, localnici, reprezentanți ai comunității locale;

•

Specialiști din cadrul O.S Marginea

Evaluare
❖

-expoziții cu produse realizate de elevi;

❖ - portofolii personale ale elevilor;
❖ -realizarea unui album cu fotografii care să surprindă aspecte semnificative din activitățile desfășurate;
❖ prezentarea selectivă a activităților desfășurate în cadrul comisiilor metodice;
❖ portofoliul activității
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI:
,,De ce să fiu prieten cu natura”
,,Doctorul natură” Plantele medicinale
,,Ziua Pământului” (22 aprilie)
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,,Minunata lume a plantelor”
,,Salvați păsărelele!”
„Natura ne inspiră”
„Rezervații din țara noastră”
„Sunt mai bun, mai înțelept”
ROLURI ALE PARTENERILOR:
Ocolul Silvic Marginea reprezentat prin Șef Ocol Silvic participă la buna desfășurare a proiectului întocmit de
unitatea noastră prin organizarea deplasărilor în pădurile de pe raza Ocolului Silvic Marginea unde se vor desfășura
activitățile prezentate mai sus.
Ocolul Silvic Marginea pune la dispoziție personal specializat în cunoașterea și protecția mediului .
Personalul de teren și muncitorii forestieri îi vor învăța pe elevi modalitatea de plantare a puieților forestieri în parcelele
special amenajate destinate reîmpăduririi.
Se pune la dispoziție personalul specializat în activități de vânătoare pentru vizitarea Complexului de Vânătoare „Codrii
Voivodesei” în care se pot vedea diferite specii de animale sălbatice cum ar fi:mistreți, căpriori, cerbi.
De asemenea Ocolul Silvic Marginea pune la dispoziția școlii materiale de specialitate din biblioteca aflată la sediul ocolului
și specialiști în recunoașterea florei și faunei.
Școala Gimnazială Nr.3 Marginea reprezentată de director școlar și cadrele didactice de la clasele primare se vor
ocupa de buna desfășurare a activităților menționate mai sus,vor organiza colectivele de elevi și vor dirija activitățile teoretice
precum și pe cele din teren, asigură materiale de specialitate pentru elevi în vederea realizării portofoliilor,se ocupă de
realizarea programelor artistice.
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PROIECT EDUCAȚIONAL
Profesor : Verdeș Elena Raluca
Scoala Gimnaziala Sat Tina
Comuna Livezi,Jud.Valcea
ARGUMENTAREA PROIECTULUI
Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de inţelepciune, bunătate, frumos, si iubire, noi, oamenii creştini
trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi.
Fiul Lui Dumnezeu ne spune că El a venit pe pământ nu pentru cei drepţi ci pentru cei păcătoşi deoarece ,, Nu
cei sănătoşi au nevoie de doctor ci cei bolnavi “.
Aceşti copii au şi ei prilejul de a se bucura de Naşterea Domnului aducând slavă Lui Dumnezeu prin
intermediul colindelor asemenea magilor şi păstorilor care au venit la staulul din Betleem să se închine Fiului Lui
Dumnezeu şi să-i aducă daruri .
Cu ajutorul colindelor , aceşti tineri se pot apropia mai mult de Dumnezeu şi de ,, Mireasa “ Fiului Lui
Dumnezeu care este Biserica .
Aceştia trebuie să ştie că din imensa sa dragoste faţă de oameni Dumnezeu nu l-a cruţat nici pe Fiul Său , ci l-a
lăsat să pătimească şi să moară pentru neamul omenesc oferind astfel posibilitatea mântuirii pierdută în urma păcatului
strămoşesc .

SCOPUL:
Cunoaşterea de către copii a învăţăturilor Bisericii , a tradiţiilor religioase si a colindelor prin care aduc slavă Fiului Lui
Dumnezeu , dar şi modul în care Mântuitorul Iisus Hristos l-a împăcat pe om cu Dumnezeu .

OBIECTIVE:
- Cunoaşterea unor sărbători cu o mai mare însemnătate pentru creştini (Crăciun, Sfântul Nicolae, Sfintele
Paşti );
- Cunoasterea unor ritualuri crestine premergatoare marilor sarbatori ;
-Învăţarea de către copii a unui repertoriu de colinde prin care să-i aducă slavă Fiului Lui Dumnezeu ;
- Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios (să-ţi iubeşti aproapele, să faci
fapte bune, să fii cinstit, modest, generos, să nu urăşti , să-L iubesti pe Dumnezeu);
- Educarea atitutdinilor de toleranţă între copiii care aparţin diferitelor culte ;
- Cunoaşterea modului prin care Dumnezeu a oferit posibilitatea mântuirii pentru toţi oamenii .
GRUPUL ŢINTĂ:
-Școlarii din comuna Livezi
DURATA PROIECTULUI:
-decembrie 2021
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CALENDARUL ACTIVITATILOR
LUNA DECEMBRIE
-Întâlnirea partenerilor
-Deplasarea copiilor cu colindul la gospodăriile și bisericile din comuna
ÎNDATORIRILE PARTENERILOR
1.

2.

COORDONATORI
-

Să pregătească copiii pentru susţinerea unui recital de colinde ;

-

Să colinde cu ocazia aproprierii Naşterii domnului în bisericile si gospodariile comunei

PARTENERI
-

Să îndrume copiii care merg cu colinda cu prilejul Naşterii Domnului si să le pregătească daruri

MEDIATIZARE
-

Avizierul Școlilor

-

Avizierul Bisericii

-

Avizierul Asociație Părinților-Livezi
FINALIZAREA PROIECTULUI

-

Diplome pentru participanţii la proiect

-

Album cu fotografii realizate în timpul derulării proiectului

-

Expoziţie de fotografii realizate în timpul derulării proiectului
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PROIECT DE LECŢIE
Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu” Baia Mare
Profesor pentru învăţământul primar Ivaszuk Corina Emilia
Clasa: I B
Aria curriculară: Arte şi Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice
Unitatea de învăţare : Prietenie
Subiectul lecţiei : Zâna Toamna
Tipul lecţiei : formare de priceperi şi deprinderi
Forma de realizare : activitate integrată
Domenii integrate : Arte vizuale și abilități practice
Comunicare în limba română
Muzică și mișcare
Matematică și explorarea mediului
Scopul lecţiei:
 Formare de deprinderi practice; stimularea capacităților cognitive și practic – utilitare; formarea unei atitudini
pozitive şi responsabile faţă de mediul înconjurător;
 Dezvoltarea simţului estetic şi a gustului pentru frumos.
Competenţe specifice:
Arte vizuale și abilități practice
 Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut;
 Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
 Transformarea unui material folosind o tehnică simplă;
 Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă în care se asociază elemente de exprimare vizuală,
muzicală, verbala, kinestezică.
Comunicare în limba română
 Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute.
Muzică și mișcare
 Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm.
Matematică și explorarea mediului
 Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
Obiective operaţionale:
a) Cognitive
Oc1 – să identifice materialele de lucru;
Oc2 – să precizeze etapele de lucru;
Oc3 – să realizeze tabloul lipind toate elementele componente;
Oc4 – să lucreze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru, respectând modelul;
b) Afectiv-atitudinale
Oa1 - vor analiza cu spirit critic şi autocritic atât lucrarea proprie, cât şi lucrările colegilor;
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Oa2 - vor manifesta constant interes faţă de subiectul propus.
c) Psiho-motrice
Opm1 - să mânuiască în mod corespunzător ustensilele de lucru;
Opm2 - să adopte o poziţie corectă în bancă pe parcursul desfăşurării activităţii.
Resurse
1. Strategia didactică:
Metode: conversaţia, explicaţia,observarea , demonstraţia, munca independentă, Turul galeriei, Ciorchinele

a)

b) Mijloace de învăţământ: planşa model, acuarele, pensule, foi imprimate cu Zâna Toamna, frunze, Moş Timp,
ghicitoare
Forme de organizare : frontală, individuală.

c)

2. Umane: 18 elevi;

3. Spaţiale: sala de clasă;

4. Temporale: 45 minute;

5. Bibliografice:
1. Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a IIa), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
Evaluare:
♦ Strategii, metode și instrumente de evaluare: observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, aprecieri
verbale, autoevaluare, Turul galeriei
STRATEGIA DIDACTICĂ
1.

Avanpremiera
- Se pregătesc materialele necesare orei

2. Captarea atenţiei
- Moş Timp vrea să vadă dacă voi cunoaşteţi anotimpurile şi lunile anului şi de aceea vrea să răspundeţi la
următoarea ghicitoare:
Frunzele pe ramuri,/Au îngălbenit,/Plouă, plouă-ntruna,/Cine a sosit?

(Toamna)

3. Actualizarea structurilor anterioare
Împreună cu elevii completez la planşă „Ciorchinele” pentru cuvântul TOAMNA
Activitatea 1
● Activitate integrată M.M.
- solicit elevilor să interpreteze cântecul: „ Acum e toamnă, da!”;
Activitatea 2
● Activitate integrată M.E.M.
-

solicit elevilor să recunoască în imagini anotimpul prezentat de textul cântecului;

-

cer elevilor să prezinte caracteristici ale anotimpului toamna.

-

Cum am marcat sosirea toamnei?

-

Ce sărbatorim în anotimpul toamna?

Dau indicaţii necesare pentru finalizarea lucrării. Adresez elevilor întrebări cu privire la materialele şi tehnicile de
lucru cunoscute.
-

Ce materiale utilizăm la lecţiile AVAP?

-

Prin ce tehnici de lucru am obţinut lucrările la lecţiile AVAP?
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4. Enunţarea temei şi a obiectivelor
Astăzi vom decora/îmbodobi prin amprentare cu frunze rochia Zânei Toamna. Pentru aceasta trebuie:
- să respectaţi ordinea etapelor de lucru;
- să vă străduiţi să realizaţi produse cât mai frumoase;
- să lucraţi cu grijă, curat şi în linişte.
5. Prezentarea noului conţinut
Prezint elevilor planşa model, tehnica de lucru, materialele utilizate.
6. Dirijarea învăţării
- asigur fundal muzical;
-le demonstrez elevilor modul de lucru, fiecare etapă;
- solicit elevilor să înceapă lucrarea, sub atenta mea supraveghere; acord ajutor elevilor care întâmpină dificutăţi.
7. Obţinerea performanţei
- copiii vor avea de adăugat frunze prin amprentare şi în josul paginii, pentru a complete lucrarea, precum prin
amprentare pot adăuga şi câţiva norişori.
8. Feedback-ul
- rog elevii să descrie lucrările altor colegi, precizand câteva elemente folosite;
9. Evaluarea
- în ultimele minute ale orei cu lucrările se va realiza o mică expoziţie, vor apreciate şi evaluate;
- se vor enumera aspectele pozitive, evidenţiindu-se acurateţea, corectitudinea modului de lucru;
- pentru munca lor, elevii vor fi răsplătiţi cu bomboane.
10. Retenţia şi transferul
Îi rog să-mi comunice care este utilitatea picturilor/lucrărilor plastice şi cui am putea noi dărui acestă lucrare
frumoasă.
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LESSON PLAN
Teacher: Laura Popența
School: “George Emil Palade”, Ploiești
Date: 25th February, 2021
Lesson title: “Talent Show!”
A. STUDENTS AND SETTING
Young learners, 3rd grade (ages 9- 10) at an elementary level or A1 according to the Common European Framework of
Languages. ”George Emil Palade” is a public school, where the teacher meets the same students twice a week. English is
practised in 40 minutes each week. There are 34 students in this class.
B. BACKGROUND:
A lesson about the textbook characters‘abilities and skills preceded this one and students are familiarized with the
vocabulary and grammatical structures (musical instruments, the verb can, action verbs: dance, climb, swim etc.) and
have practised them during previous classes. As homework, they had a reading comprehension exercise and reading/
translating the lesson “Talent Show!” that will be the framework for further reading and grammar practice.
In this lesson, students practise talking about their abilities using "can/can’t", focusing on form and pronunciation and
more extended practice on action verbs will be offered to students and drilled during this class, as they will work on these
structures using their course book, digital book and examples. Students use some action verbs, play fun games and
activities, sing a song “What can you do?” and do a worksheet. A variety of functional exercises, games and song help
pupils practise the key language in a memorable and enjoyable way.
C. LEARNING OBJECTIVES/ EXPECTED RESULTS:
Students will apply vocabulary items they have learned previously for this class. They will have to recognise
grammatical patterns and memorize the new ones. They will use the newly acquired grammatical structures and
vocabulary items in the exercises provided in the course book and worksheet. They will be practising listening, reading
and writing skills as they read texts and exercises, repeat new structures, they will produce the sounds, pronunciation and
intonation of the target language. They will use the structures and vocabulary items in the exercises provided in the
textbook/ hand-outs.
D. MATERIALS AND SOURCES:
“What can you do?” song https://www.youtube.com/watch?v=radrRGGe-J0
Games - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant
Can/ can’t worksheet https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-gamesmodals-can-and-cant-worksheet.pdf
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“Fairyland 3 B”, Pupil’s Book and digital book, Jenny Dooley and Virginia Evans, Express Publishing, Uniscan Grup
Educațional
E. PROCEDURES/ TIMING:
Teacher does/says…

Students do/say...

Checks homework and corrects

Read the exercises and correct them if

students’ pronunciation.

necessary.

Timing
5 mins

Praises the students for their
pronunciation and detailed
understanding of the text.
Introduces the learning objectives

Listen to the teacher’s explanation.

9 mins

to students.
As a warm up activity, plays the

Sing the song and mime the actions from

song “What can you do?” and

the song.

encourages everyone to sing along
and do the actions. The song can be
played twice.

Repeat the action verbs and the structure

Reviews the actions in the song:

can/can't. Using the examples/ structure

run, jump, swim, ride a bike, read,

provided by the teacher or textbook, make

sing and models the structure:

sentences and pronounce the words

can/can't for ability. Using the

correctly.

action verbs presented in the song
or in their textbooks, asks students
to make sentences. Helps students
formulating their own correct
sentences.
e.g. I can sing a song.
I can’t swim.
Asks students to work individually

Read the information in the textbook and

to solve exercise 3/page 11 and

solve the exercise, writing the sentences

allows them enough time to

with the appropriate structure can/can’t.

10 mins

complete the task. Checks some
answers across the class.

A student asks a question (e.g. Who can

Asks students to solve ex. 4/page

play the piano?) and those who can

11, reads the task and explains the

perform it, stand up. The other students

instruction. Allows them enough

choose a name and write the answers into

time to complete the task and

their notebooks.

checks their answers.
Distributes a hand-out with

Listen to the examples provided by the

can/can’t exercises. Asks students

teacher.
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to work individually to solve the
exercises and allows them enough
time to complete the task.

Read the sentences, find the activities and

Reads the tasks for exercises and

write them in the correct boxes.

explains the instructions, allows

Find the mistake, underline it and write the

pupils some time to solve the

correct word.

exercises.
Chooses several students to read

Check the answers and correct them, if

the sentences and the activities

necessary.

aloud, helps them with the correct
pronunciation, modelling it if
needed.
To end the lesson, a computer

Put the words into the correct order and

game is played. Elicits the answers

check their answers by using the computer.

4 mins

from the class.
Provides feedback, praises the

Listen to the teacher’s feedback and write

students who have been active

down their homework.

during the activities and assigns
homework.
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PROIECT EDUCATIV
INTERNET-ul un prieten bun
Prof. înv.primar BRATU IRINA - Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” - Slatina
Prof.înv.primar JOIȚA SILVIA MIHAELA - Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” – Slatina
Localitatea Slatina, Județul Olt
REZUMAT:
Folosirea Internetului pe tabletă sau telefon este preocuparea majoră a generației tinere din școlile noastre.
Din dorința de a combina utilul cu plăcutul am decis să derulăm împreună cu partenerii noștri un Proiect educativ prin
care să-i învățăm pe elevi să caute pe Internet curiozități captivante, informații utile pe care le vor valorifica în cadrul
unui Concurs internațional cu tema ”Felinele”. Munca în echipă presupune împărțirea responsabilităților, astfel am
împărțit cei 40 de elevi în 4 echipe de câte 10 elevi fiecare, deci cantitatea de informații era fracționată. Am implementat
metoda activ-participativă ”Mozaicul” pentru ca reușita să fie completă. În rândul elevilor buna-dispoziție și implicarea
au dat dovadă că ceea ce au învățat nu li s-a părut greu, chiar dacă volumul de cunoștințe noi a fost considerabil.
SCOPUL PROIECTULUI:
-

de a promova în rândul elevilor accesarea Internetului în scopuri educative
OBIECTIVELE PROIECTULUI:

-

conștientizarea rolului informațional al Internetului;

-

formarea şi cultivarea interesului de a accesa informații utile pe Internet;

-

îmbogăţirea cunoştinţelor despre feline;

-

accesarea și memorarea informațiilor utile despre feline;

-

participarea activă la realizarea ”Mozaicului”.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sălile media din cele două școli și sălile de clasă
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 08.02.2021 – 26.02.2021
GRUPUL ŢINTĂ:

➢

clasele a IV-a - 44 elevi de la Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” – Slatina
ARGUMENT:
Am ales să derulăm acest Proiect educativ din dorința de a determina elevii noștri să învețe lucruri noi și

interesante despre universul fascinant al felinelor folosind Internetul pe tableta sau telefonul de acasă. Pentru a continua
lecțiile de la geografie cu informații noi și atractive, altele decât cele din manual (referitoare la animalele din România),
ne-am propus să lansăm o provocare: ”căutăm informații despre unsprezece feline”. Am considerat că este potrivit să
folosim ca metodă de bază metoda activ-participativă ”Mozaicul” pentru a nu li se părea elevilor prea mare cantitatea de
informații pe care o aveau de reținut. Lucrând în echipă, totul se împarte și pare mult mai puțin și mai ușor.
MOTTO:

”Internetul este cea mai mare bibliotecă din lume. Doar că toate cărţile sunt pe podea.”

definiţie de John Allen Paulos
ACTIVITĂŢI PROGRAMATE

NR.

ACTIVITATEA

LOC DE
DESFĂŞURARE

CRT.
1.

DATA

„Despre feline”

Sălile de clasă
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➢ Lansarea propunerii de proiect
➢ Elevii urmăresc diferite filmulețe scurte despre fiecare felină
➢ Explicarea pașilor ce trebuie parcurși în realizarea
”Mozaicului”
➢ Stabilireacelor 4 echipe de lucru a câte 11 elevi fiecare
(fiecare elev primește câte un nr. de la 1 la 11)
➢ Distribuirea sarcinilor de lucru:
- fiecare elev cu nr. 1 primește felina leul
- fiecare elev cu nr. 2 primește felina tigrul
- fiecare elev cu nr. 3 primește felina jaguari
- fiecare elev cu nr. 4 primește felina leopardul
- fiecare elev cu nr. 5 primește felina pantera
- fiecare elev cu nr. 6 primește felina pisica marmorată
- fiecare elev cu nr. 7 primește felina manulul
- fiecare elev cu nr. 8 primește felina ocelotul
- fiecare elev cu nr. 9 primește felina râsul
- fiecare elev cu nr. 10 primește felina servalul
- fiecare elev cu nr. 11 primește felina puma
➢

Elevii se vor căuta informații despre felina indicată
accesând Internetul pe tableta sau telefonul de acasă

➢
2.

Timp de lucru o săptămână

,,Ne completăm informațiile”- activităţi pe ateliere de lucru

Amfiteatrul școlii

15 februarie

Sălile de clasă

21 februarie

➢ Elevii se reorganizează în 10 echipe de câte 4 elevi:
- 4 elevi cu nr. 1
- 4 elevi cu nr. 2
- 4 elevi cu nr. 3
- 4 elevi cu nr. 4
- 4 elevi cu nr. 5
- 4 elevi cu nr. 6
- 4 elevi cu nr. 7
- 4 elevi cu nr. 8
- 4 elevi cu nr. 9
- 4 elevi cu nr. 10
- 4 elevi cu nr. 11
➢ Elevii își completează cunoștințele comunicând cu elevii care
au avut de cercetat aceeași felină
➢ Ei stabilesc principalele informații pe care le vor transmite
echipeleor inițiale și întocmesc fișele
➢ Elevii realizează câte un desen cu felina preferată
3.

➢ „Ne informăm grupul”
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➢ Elevii se reorganizează în cele 4 grupe inițiale și fac schimb
de informații
➢ Fiecare elev va expune echipei informațiile reținute în
legătură cu felina despre care s-a informat
➢ Ei vor avea posibilitatea să discute în fiecare pauză despre
feline
➢ Concurs: ”Cel mai atent cercetător”

Amfiteatrul școlii

26 februarie

➢ Expoziția ”FELINELE”
➢ Premierea elevilor
➢ Realizarea Portofoliului proiectului

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:
•

Limbă şi comunicare

•

Educaţie plastică

•

Științe ale naturii

METODE DE EVALUARE:
•

Evaluarea se va realiza prin participarea la Concursul ”Cel mai atent cercetător”

•

Evaluarea se va realiza și prin metode specifice de evaluare:
-

portofoliul proiectului

-

analiza produselor activităţii în cadrul unei expoziţii cu lucrări.

Se vor acorda diplome cu premii elevilor cu punctaje mari, dar și diplome de participare celorlalți elevi.
DISEMINAREA PROIECTULUI:
•

Rezumatul proiectului şi aspecte din timpul derulării vor fi prezentate pe pagina de web a şcolii.
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PROIECT EDUCAŢIONAL
SĂPTĂMÂNA PRIETENIEI
Ediția a III-a
19-23 NOIEMBRIE 2018

prof. Coord. Myrone Mirela Loredana
Liceul Teoretic „Traian” Constanta
ARGUMENT: Toleranţa presupune o comunicare mai bună, respectul şi aprecierea reciprocă. Toleranţa ne face
să ne deschidem inima spre cei care sunt altfel decât noi şi de a-i accepta, întrucât toţi suntem oameni şi ne unesc mai
multe asemănări decât deosebirile care ne separă.
În copilărie învățăm că cel mai câștigat om este cel care are mulți prieteni. Prietenia este pentru orice om unul
dintre cele mai de preț daruri. Prietenia este pe cât de prețioasă, pe atât de fragilă, pentru că așa cum avem grijă de o
floare, la fel și în cazul prieteniei, ea trebuie apărată, cultivată și protejată.
Acest proiect are menirea să promoveze armonia în diferenţele de natură culturală, socială, etnică, religioasă,
diferenţe ale modului de gândire şi reprezintă acea atitudine care promovează drepturile universale ale fiinţei umane şi
ale libertăţilor fundamentale ale acesteia.
➢

Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii
OBIECTIV GENERAL: CONSOLIDAREA UNEI MENTALITĂȚI ORIENTATE CĂTRE IMPLICARE ȘI
ACȚIUNE, CONȘTIENTIZAREA ROLULUI PRIETENIEI ÎN EVOLUȚIA ADOLESCENȚILOR, DEZVOLTAREA
APTITUDINILOR DE TOLERANŢÁ BENEFICE PENTRU SOCIETATEA CONTEMPORANA.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1.

DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC

2.

CULTIVAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR

3.

APROFUNDAREA SENTIMENTELOR SI ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

4.

PROMOVAREA APTITUDINILOR DE TOLERANȚÁ FATA DE SEMENI

5.

CONSOLIDAREA PRIETENIILOR

6.

ELABORAREA UNOR ESEURI, POEZII, PREZENTÁRI POWER-POINT PE TEMA TOLERANŢEI SI
PRIETENIEI;
GRUP ŢINTĂ: 120 elevii ai liceului şi 45 cadre didactice;
DURATA PROIECTULUI: Proiectul se va desfășura în perioada 19 – 23 noiembrie 2018
BENEFICIARII DIRECŢII: elevii Liceului Teoretic” Traian”;
BENEFICIARII INDIRECŢII: profesorii, părinții, comunitatea;

1157

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Resurse:
Umane: elevii claselor gimnaziale si liceale; profesorii diriginții,
Invitati;
Materiale: consumabile, copiator, computer, videoproiector, filme educaţionale, afişe, panou expozitiv, fire de ața;
Rezultate aşteptate:
-formarea unei atitudini pozitive faţă de colegi/adulţi - diminuarea numărului cazurilor de agresivitate din şcoală;
-implicarea societatii în activitatea de promovare a tolerantei si prieteniei ca factor modelator al adolescentului;
- legarea unor prietenii noi și consolidarea celor existente intre tinerii societatii.
Modalităţi de evaluare:
- observarea sistematică a produsele rezultate în urma activităţilor desfăşurate (desene, panou, afişe ,fluturași,
chestionare, ateliere de creație);
- feeed-back din partea elevilor implicați in proiect.
PLAN DE ACTIVITĂȚI:
Luni, 19 noiembrie 2018: ”Prietenul meu cel mai bun”
- Prof. diriginți vor aloca 5 minute din ora dumnealor prieteniei – definirea şi caracterizarea conceptului
prietenie,modalități de consolidare a prieteniei;
- Toate clasele
Marți, 20 noiembrie 2018: ”Prietenia văzuta prin ochi de copil ”
- Dezbatere despre aspectele prieteniei și bunatate între semeni – Invitat, s.a.
Miercuri, 21 noiembrie 2018: ”Mesaj de la prieten către prieten!”
- Cutiuța cu mesaje - Distribuirea intre pauze 12.50 – 13.00; 13.50 – 14.00 a 400 de mesaje deosebite legate de prietenie
si sentimente frumoase faţă de aproapele;
- clasa organizatoare a IX–a B; cls. a X-a C participanți toții elevii L.T.T.;
Joi, 22 noiembrie 2018: ” Despre prietenie...șiraguri de gânduri..”
- Expoziție de desene realizate de elevii claselor gimnaziale
Vineri, 23 noiembrie 2018: ”Brățările prieteniei”
- Atelier de creație participa elevii claselor a V-a A, B, a VI-a A, B, a VII C, elevi voluntari liceu;
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PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE
Prof. Muresan Ramona Mihaela
Clasa a VII-a
Unitatea de învățare: Mulțimea numerelor reale I
Timpul alocat: 11 ore
Competențe specifice:
1.1. Identificarea numerelor aparținând diferitelor submulțimi ale lui R
2.1. Aplicarea regulilor de calcul pentru estimarea și aproximarea numerelor reale
3.1.Utilizarea unor algoritmi și a proprietăților operațiilor în efectuarea unor calcule cu numere reale
4.1.Folosirea terminologiei aferente noțiunii de număr real (semn, modul, opus, invers)
Conținuturi

CS

Activități de învățare

1. Rădăcina pătrată a
unui număr natural,
pătrat perfect

1.1
3.1.

-Identificarea pătratelor unor numere naturale dintr-o enumerare de numere
date 1.1.
- Identificarea, în exemple relevante, a relaţiei între puterea cu
exponent 2 şi rădăcina pătrată a pătratului unui număr natural 1.1.
-Identificarea rădăcinii pătrate din pătratul unui număr natural,
utilizând scrierea sub formă de putere cu exponent 1.1.
-Utilizarea calculatorului pentru verificarea unor calcule 3.1.

2. Estimarea rădăcinii
pătrate dintr-un
număr natural,
rațional pozitiv

2.1
3.1.
4.1.

3.Scoaterea factorilor
de sub radical

1.1.
3.1.

-Încadrarea unui număr real între doi întregi consecutivi, aproximări
2.1.
-Utilizarea calculatorului pentru efectuarea sau verificarea unor
calcule cu numere reale 3.1.
-Identificarea rezultatului corect dintr-o listă de răspunsuri posibile
4.1.
-Identificarea pătratelor unor numere naturale dintr-o enumerare de
numere date 1.1.
-Scoaterea factorilor de sub radical 3.1.

4. Introducerea
factorilor sub radical

3.1
2.1.

-Introducerea factorilor sub radical pentru a compara/ ordona
numere iraționale 3.1
-Compararea numerelor reale utilizând introducerea facorilor sub
radical 2.1.
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Resurse/forme de
organizare a clasei
1h
Activitate frontală și
practică
Texte/enunțuri care conțin
numere reale
Fișa de lucru
Manual/manual electronic

Evaluare

1h
Activitate frontală și
în perechi
Fișa de lucru
Manual/manual electronic

Observare
sistematică
Feedback
profesor

1h
Activitate frontală și
practică
Kahoot
Fișa de lucru sau
manual
1h
Activitate în
cooperare
Kahoot

Observare
sistematică
Feedback
profesor

Observare
sistematică
Feedback
profesor
Observare
sistematică
Feedback
profesor/colegi
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5. Numere iraționale,
mulțimea numerelor
reale,
incluziunile
ℕ⊂ℤ⊂ℚ⊂ℝ
6.Mulțimea numerelor
reale

1.1.
4.1.

1.1.
2.1
4.1.

7.Reprezentarea
numerelor pe axa
numerelor prin
aproximări, modulul
unui număr real

1.1
2.1.

8. Compararea și
ordonarea numerelor
reale

2.1.
3.1.

9.Evaluare(3 ore)

1.1
2.1
3.1
4.1

-Recunoașterea unui număr irațional dintr-o mulțime de numere date 1.1
-Sortarea unor numere naturale , întregi, raționale, iraționale în
funcție de mulțimea căreia aparțin, utilizând terminologia adecvată 4.1

- Identificarea unei forme convenabile de scriere a unui număr real în
funcție de un context dat 1.1
- Scrierea unui număr real în diverse forme 2.1
-Determinarea opusului și a inversului unui număr real 2.1
-Utilizarea terminologiei specifice noțiunii de număr real în descrierea
modului de rezolvare a unui exercițiu/a unei probleme 4.1
-Identificarea unei forme convenabile de scriere a unui numă real în funcție de
un context dat 1.1
-Scrierea unui număr real în diverse forme 2.1.
-Aproximarea unui număr real și reprezentarea acestuia pe axa
numerelor 2.1.
-Determinarea modulului a unui număr real 2.1.
-Compararea numerelor reale utilizând modulul, aproximări,
încadrarea unui număr real între doi întregi consecutivi 2.1
-Introducerea /scoaterea factorilor de sub radical pentru a
compara/ordona numerele iraționale 3.1.
Consolidarea, prin exerciții și probleme, a noțiunilor studiate și a algoritmilor
însușiți (1 oră)
Evaluarea scrisă la finalul unității de învățare (1 oră)
Identificarea și discutarea erorilor de rezolvare (1 oră)

Fișa de lucru sau
manual
1h
Activitate frontală și
practică
Diagrama Știu-Vreau sa
știu-Am învățat
Fișa de lucru sau
manual
1h
Activitate frontală și
practică
Kahoot
Fișa de lucru sau
manual
1h
Activitate în
cooperare
Geogebra
Fișa de lucru sau
manual
1h
Activitate frontală și
practică
Fișa de lucru sau
manual
3h
Activitate prin cooperare
Metoda Cubul - Fișe de
lucru
Test de evaluare
Activitate frontală
Fișe de lucru
remediale/de progres
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Observare
sistematică
Feedback

Observare
sistematică
Feedback

Observare
sistematică
Feedback
profesor/colegi

Observare
sistematică
Feedback

Test sumativ
Feedback
personalizat
Autoevaluare
Inter-evaluare
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PROIECT DIDACTIC
FETTI ROMANA IULIA
Școala Profesională ”Tiberiu Morariu” Salva
ȘCOALA:……………………..
PROFESOR : ………………..
DATA : ……………………….
CLASA: a XI-a
MODUL 4 : FIRMA DE EXERCIȚIU
TITLUL LECŢIEI: Fluxul de activităţi în F.E “BUCURIA COPILARIEI” S.R.L
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor (de exerciţii)
SCOPUL LECŢIEI: Exersarea priceperilor şi deprinderilor de concepere, de
promovare, de vânzare a unui produs turistic, de negociere şi de
comunicare profesională în firma de exerciţiu.
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Firma de exerciţiu/Sala de clasă
RESURSA DE TIMP: 3 ORE
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O.O.1 – Să definească produsul
O.O.2 – Să conceapă produse
O.O.3 – Să promoveze prodususele
O.O.4 – Să efectueze tranzacţii în F.E
O.O.5 – Să utilizeze tehnici de comunicare profesională
O.O.6 – Să analizeze şi să interpreteze rezultatele obţinute

STRATEGII DIDACTICE:
-metode şi procedee didactice: jocul de rol, exerciţiul, observaţia, simularea
-mijloace de învăţământ: laptop-uri, materiale de birotică, materiale
promoţionale
-forme de organizare a învăţării: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate
individuală
-evaluare: chestionare orală, observare curentă, observare sistematică
SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE
ORGANIZAREA CLASEI PENTRU LECŢIE – 1 min.
Asigură liniştea şi ordinea în clasă
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII.
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Se prezintă firma de exerciţiu F.E “ BUCURIA COPILARIEI” S.R.L. Se repartizează elevii pe posturi și
compartimente și se întocmește organigrama. Elevii se familiarizează cu ce au de făcut în firmă, conform fluxului de
activităţi cuprins în fişa postului.

Departamentul Secretariat:
•

Procesarea intrărilor şi ieşirilor de poştă;

•

Stabilirea de contacte noi cu celelalte firme de pe piaţa firmelor de exerciţiu;

•

Folosirea internetului pentru transmiterea raspunsurilor spre mediul extern al firmei, pentru distribuirea emailurilor primite şi căutarea de informaţii;

•

Primirea partenerilor de afaceri şi a persoanelor externe şcolii, cu ocazia unor întâlniri fixate pentru diverse
evenimente;

•

Achiziţionarea şi administrarea materialelor de birou;

•

Administrarea bazei de date de adrese şi actualizarea ei continuă;

•

Utilizarea telefonului şi a faxului;

Departamentul Resurse Umane:
•

Întocmirea dosarelor de personal;

•

Stabilirea numărului de ore săptamânal şi lunar;

•

Completarea contractelor individuale de muncă;

•

Stabilirea nevoilor de instruire / perfecţionare;

•

Administrarea dosarelor de personal;

Departamentul Contabilitate:
•

Prelucrarea documentelor justificative şi înregistrarea acestora în contabilitatea generală a societăţii;

•

Întocmirea registrului de casă;

•

Întocmirea lunară a balanţei de verificare;

•

Efectuarea de analize;

•

Efectuarea plăţilor;
Departamentul Vânzări:

•

Supravegherea încasărilor;

•

Încasarea sumelor pentru care plata s-a făcut prin card de credit;

•

Întocmirea somaţiilor;

•

Redactarea scrisorilor de răspuns la notificările de neconformitate şi pentru mărfurile returnate;

•

Discuţii de vânzări;

•

Actualizarea listei de clienţi;
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Departamentul Marketing:
•

Publicitate pentru vânzări ;

•

Promovarea vânzărilor;

•

Public relations;

•

Vânzări personalizate;

•

Atragerea de clienţi noi.
Profesorul supraveghează şi îndrumă activitatea elevilor. Când este cazul intervine cu observaţii şi

explicaţii.Corectează după caz greşelile elevilor. Dinamizează spiritul de muncă independentă, de iniţiativă şi creativitate
a elevilor.
CONCLUZII ŞI REALIZAREA FEED-BACK-ULUI – 10 min.
Profesorul verifică, analizează, apreciază activitatea desfăşurată. Evidenţiază elevii care s-au remarcat în mod
deosebit.
Face aprecieri generale asupra activităţii întregului colectiv de elevi.
Notează câţiva elevi pe care i-a urmărit pe parcursul lecţiei.
TEMA PENTRU ACASĂ – 1min.
Concepeţi un produs cu imparct asupra copiilor de varsta scolară .
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PROIECT DIDACTIC
CELSIE NASTASIA
Liceul Economic Năsăud
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:...........................................
AN ȘCOLAR: ......................
PROFESOR: ................
DISCIPLINA: Marketing
TITLUL LECȚIEI: Dimensiunile pieței firmei
TIPUL LECȚIEI: Mixtă
CLASA: a XI-a
DURATA LECŢIEI: 1 oră
Competențe specifice:
C1: Să cunoască elevii noțiunile: capacitatea pieței, aria pieței și structura pieței;
C2: Să determine modalitatea de măsurare a capacității pieței;
C3: Să aplice criteriile de segmentare a pieței;
C4: Să înțeleagă importanța indicatorilor de măsurare a pieței.
Competențe pedagogice:
C1: dezvoltarea atenției - concentrare;
C2: dezvoltarea gândirii și a spiritului de observație;
C3: dezvoltarea abilităților de utilizare a limbajului specific.
Strategii didactice:
Mijloace didactice: videoproiector,eseul, fişa de lucru .
Metode de învaţământ: conversaţia, explicaţia, descoperirea dirijată, observaţia individuală, dezbaterea
dirijată, rezolvarea de probleme, abstractizarea.
Moduri de activitate cu elevii: frontal și individual.
Surse bibliografice:
-Capotă, V., Popa, F., Ghinescu, C., Manualul de Marketingul Afacerii, clasa a XI-a , Editura Akademos Art, Bucureşti,
2006
- Cosea, M., colab., Manualul de Economie, clasa a XI-a , Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2001
- Pop, N. Al., Manualul de Marketing, clasa a XI-a , Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2001
Desfăşurarea lecţiei
Etapele

Activitatea

Activitatea

lecţiei

Profesorului

elevilor

Organizarea

- notează în catalog elevii absenţi şi verifică

clasei

dacă sunt condiţii optime pentru desfăşurarea
orei;
- pregăteşte materialul didactic necesar
desfăşurării lecţiei
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Verificarea

Prin chestionare orală:

Se gândesc şi răspund la întrebări:

cunoştinţelor

- Ce reprezintă imaginea unei firme? Cum

- Imaginea reprezintă ansamblul percepțiilor

obținem o imagine bună a firmei?

consumatorilor asupra unui produs,marcă sau

- Ce tipuri de imagini trebuie să aibă în vedere

firmă.

întreprinderea?

- O buna imagine a firmei poate fi obținută

- Care sunt elementele ce compun imaginea

prin mijloace diverse care țin atât de abilitățile

unei firme pe piață?

de promovare ale întreprinzătorului,cât și de

- Care sunt principalii indicatori pe baza cărora

modul în care personalul se prezintă în relația

se stabilește poziția unei firme pe piață?

directă cu clientul.
- Întreprinzătorul trebuie să aibă în vedere
următoarele tipuri de imagini: reală,dobândită
și dorită.
- Elementele care compun imaginea unei firme
pe piață sunt: acțiunile de comunicare ale
firmei, produsele și serviciile oferite, marca,
mesajele și informatiile, experiențele personale
ale consumatorilor.
- Principalii indicatori pe baza cărora se
stabilește poziția firmei pe piață sunt: cota de
piață și cifra de afaceri.

Captarea

- Utilizând comparaţia solicită elevilor să

- Elevii emit ipoteze cu privire la diferite tipuri

atenției şi

identifice diferite tipuri de piețe.

de piețe pe care ei le cunosc.

Anunţarea temei

-Anunţă şi scrie pe tablă titlul lecţiei

- Notează în caiete titlul lecţiei şi urmăresc

şi a obiectivelor

„Dimensiunile pietei firmei” şi prezintă

obiectivele;

reactualizarea
cunoştinţelor

obiectivele pe care elevii trebuie să le cunoască
la terminarea lecţiei;
Dirijarea învăţării

- Punctul de pornire îl constituie determinarea
principalelor dimensiuni ale pieței: capacitatea

- Notează în caiete schema de pe tablă.

pieței, aria pieței, structura pieței.
- După fiecare secvenţă realizează schema la
tablă şi face fixarea parţială a noţiunilor.

- Elevii răspund solicitărilor cerute de către

- Solicită elevilor să realizeze exerciţii de

profesor.

identificare a modalitătilor de măsurare a
capacitații pieței.
- Solicită elevilor să cunoască criteriile de

- Elevii utilizează cunostintele acumulate

segmentare a pieței.

reușind să răspundă cerințelor primite de la
profesor.
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- Insistă asupra terminologiei specifice prin

- Exemplifică în parte, fiecare criteriu de

repetarea termenilor cu un grad de dificultate

segmentare a pieței învățat.

în exprimare.
Obţinerea

- Inventariază principalele informaţii cerând

performanţei

elevilor să dea răspunsuri rapide, clare,

elevilor

concrete.

Evaluarea

- Prin chestionare orală si pe baza unei fișe de

- Răspund la întrebările adresate de profesor și

performanţei

lucru.

completează fișa de lucru primită.

Temă pentru

-Studiu de caz:

- Sunt atenţi la sarcina primită de la profesor

acasă

Determinarea criteriile de segmentare a

- Răspund la întrebări.

şi cer informaţii suplimentare dacă este cazul.

pieței pentru un produs sau serviciu la alegere
și exemplificați.
Rezultatele obţinute le notați în caiete.

FIȘĂ DE LUCRU
Activitatea suplimentară:
Comentați urmatorul fragment:
„ Marketingul are o importanță atât de mare, încat nu poate fi tratat ca o funcție separată. El reprezintă întreaga afacere privită
prin punctul de vedere al rezultatului final, adică prin prisma clientului... Succesul unei afaceri nu este determinat de producător,
ci de client” . (Peter Drucker)
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PROIECT EDUCATIV
INTERNET-ul un prieten bun
Prof. înv.primar BRATU IRINA
Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” - Slatina
Prof.înv.primar JOIȚA SILVIA MIHAELA
Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” – Slatina
Localitatea Slatina, Județul Olt
REZUMAT:
Folosirea Internetului pe tabletă sau telefon este preocuparea majoră a generației tinere din școlile noastre.
Din dorința de a combina utilul cu plăcutul am decis să derulăm împreună cu partenerii noștri un Proiect educativ prin
care să-i învățăm pe elevi să caute pe Internet curiozități captivante, informații utile pe care le vor valorifica în cadrul
unui Concurs internațional cu tema ”Felinele”. Munca în echipă presupune împărțirea responsabilităților, astfel am
împărțit cei 40 de elevi în 4 echipe de câte 10 elevi fiecare, deci cantitatea de informații era fracționată. Am implementat
metoda activ-participativă ”Mozaicul” pentru ca reușita să fie completă. În rândul elevilor buna-dispoziție și implicarea
au dat dovadă că ceea ce au învățat nu li s-a părut greu, chiar dacă volumul de cunoștințe noi a fost considerabil.
SCOPUL PROIECTULUI:
-

de a promova în rândul elevilor accesarea Internetului în scopuri educative
OBIECTIVELE PROIECTULUI:

-

conștientizarea rolului informațional al Internetului;

-

formarea şi cultivarea interesului de a accesa informații utile pe Internet;

-

îmbogăţirea cunoştinţelor despre feline;

-

accesarea și memorarea informațiilor utile despre feline;

-

participarea activă la realizarea ”Mozaicului”.

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sălile media din cele două școli și sălile de clasă
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 08.02.2021 – 26.02.2021
GRUPUL ŢINTĂ:
➢

clasele a IV-a - 44 elevi de laȘcoala Gimnazială ”Nicolae Iorga” – Slatina
ARGUMENT:
Am ales să derulăm acest Proiect educativ din dorința de a determina elevii noștri să învețe lucruri noi și

interesante despre universul fascinant al felinelor folosind Internetul pe tableta sau telefonul de acasă. Pentru a continua
lecțiile de la geografie cu informații noi și atractive, altele decât cele din manual (referitoare la animalele din România),
ne-am propus să lansăm o provocare:”căutăm informații despre unsprezece feline”. Am considerat că este potrivit să
folosim ca metodă de bază metoda activ-participativă ”Mozaicul” pentru a nu li se părea elevilor prea mare cantitatea de
informații pe care o aveau de reținut. Lucrând în echipă, totul se împarte și pare mult mai puțin și mai ușor.
MOTTO:”Internetul este cea mai mare bibliotecă din lume. Doar că toate cărţile sunt pe podea.”
definiţie de John Allen Paulos
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ACTIVITĂŢI PROGRAMATE
NR.

ACTIVITATEA

LOC DE

DATA

DESFĂŞURARE

CRT.
1.

„Despre feline”

Sălile de clasă

8 februarie

Amfiteatrul școlii

15 februarie

➢ Lansarea propunerii de proiect
➢ Elevii urmăresc diferite filmulețe scurte despre fiecare felină
➢ Explicarea pașilor ce trebuie parcurși în realizarea
”Mozaicului”
➢ Stabilireacelor 4 echipe de lucru a câte 11 elevi fiecare
(fiecare elev primește câte un nr. de la 1 la 11)
➢ Distribuirea sarcinilor de lucru:
- fiecare elev cu nr. 1 primește felina leul
- fiecare elev cu nr. 2 primește felina tigrul
- fiecare elev cu nr. 3 primește felina jaguari
- fiecare elev cu nr. 4 primește felina leopardul
- fiecare elev cu nr. 5 primește felina pantera
- fiecare elev cu nr. 6 primește felina pisica marmorată
- fiecare elev cu nr. 7 primește felina manulul
- fiecare elev cu nr. 8 primește felina ocelotul
- fiecare elev cu nr. 9 primește felina râsul
- fiecare elev cu nr. 10 primește felina servalul
- fiecare elev cu nr. 11 primește felinapuma
➢

Elevii se vor căuta informații despre felina indicată
accesând Internetul pe tableta sau telefonul de acasă

➢
2.

Timp de lucru o săptămână

,,Ne completăm informațiile”- activităţi pe ateliere de lucru
➢ Elevii se reorganizează în 10 echipe de câte 4 elevi:
- 4 elevi cu nr. 1
- 4 elevi cu nr. 2
- 4 elevi cu nr. 3
- 4 elevi cu nr. 4
- 4 elevi cu nr. 5
- 4 elevi cu nr. 6
- 4 elevi cu nr. 7
- 4 elevi cu nr. 8
- 4 elevi cu nr. 9
- 4 elevi cu nr. 10
- 4 elevi cu nr. 11
➢ Elevii își completează cunoștințele comunicând cu elevii care
au avut de cercetat aceeași felină
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➢ Ei stabilesc principalele informații pe care le vor transmite
echipeleor inițiale și întocmesc fișele
➢ Elevii realizează câte un desen cu felina preferată
3.

➢ „Ne informăm grupul”

Sălile de clasă

21 februarie

Amfiteatrul școlii

26 februarie

➢ Elevii se reorganizează în cele 4 grupe inițiale și fac schimb de
informații
➢ Fiecare elev va expune echipei informațiile reținute în legătură
cu felina despre care s-a informat
➢ Ei vor avea posibilitatea să discute în fiecare pauză despre
feline
➢ Concurs: ”Cel mai atent cercetător”
➢ Expoziția ”FELINELE”
➢ Premierea elevilor
➢ Realizarea Portofoliului proiectului

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:
•

Limbă şi comunicare

•

Educaţie plastică

•

Științe ale naturii

METODE DE EVALUARE:
•

Evaluarea se va realiza prin participarea la Concursul ”Cel mai atent cercetător”

•

Evaluarea se va realiza și prin metode specifice de evaluare:
-

portofoliul proiectului

-

analiza produselor activităţii în cadrul unei expoziţii cu lucrări.

Se vor acorda diplome cu premii elevilor cu punctaje mari, dar și diplome de participare celorlalți elevi.
DISEMINAREA PROIECTULUI:
•

Rezumatul proiectului şi aspecte din timpul derulării vor fi prezentate pe pagina de web a şcolii.
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PROIECT DIDACTIC
Profesor pentru învățământul preșcolar: Vașnei Gabriela
Școala Gimnazială ,,George Voevidca”
Grădinița cu Program Normal ,,Valea Seacă”
Grupa: nivel I
Data: 19.01.2021
Tema anuală de studiu: ,,Cum a fost/este și va fi aici pe Pământ?”
Tema săptămânii: Prietenii noștri
Subtema: Animale și păsări domestice
Tema activității: În curtea bunicilor
Categoria de activități de învățare: activități liber alese
Tipul activității: consolidarea priceperilor și deprinderilor
ALA 1
•

ARTĂ: ,,Boabe pentru pui” – mototolire și lipire hârtie creponată;

•

CONSTRUCȚII: ,,Ferma de păsări” – construcție plană din bețișoare igienice și chibrituri;

•

ȘTIINȚĂ: ,,Păsări de curte” – puzzle.

Scopul activității: consolidarea deprinderii de a mototoli hârtia creponată și de a lipi, de a îmbina bețișoare și să
reconstituie puzzle – ul dat.
Obiective operaționale:
•

ARTĂ: să mototolească și să lipească atâtea ,,boabe”cât indică cifra de pe fiecare pui;

•

CONSTRUCȚII: să îmbine corespunzător bețișoarele și chibriturile pentru a obține adăpostul pentru păsări;

•

ȘTIINȚĂ: să reconstituie piesele de puzzle pentru a obține imaginea cu păsări domestice.

Strategii didactice:
a.

Metode și procedee: surpriza, observația, conversația, explicația, exercițiul, aprecierea.

b.

Material didactic: hârtie creponată, lipici, fișă, bețișoare igienice, bețe de chibrituri, puzzle, laptop.

c.

Forma de organizare: frontal, individual.

Bibliografie:
✓

Culea, L., Grama, F., Pletea, M., Activitatea integrată în grădiniță”, Editura Didactică Publishing House,
București, 2008.

✓

Curriculum pentru educația timpurie 2019;

✓

Suport didactic pentru aplicarea curriculumului pentru educația timpurie, Editura Delta Cart, Călinești, 2019.
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
crt.

1.

Strategii didactice
Etapele activității

Moment organizatoric

Conținutul științific

Evaluare/
instrumente și

Metode și

Mijloace de

procedee

învățământ

indicatori

Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității.
Pregătirea materialelor necesare pentru fiecare centru de activitate.

2.

Captarea atenției

Copiilor le sunt prezentate materialele primite și în funcție de

Conversația

Plicuri cu materiale

Observarea

culoarea aleasă vor lucra pe centre.

Explicația

didactice

Impactul surprizei

Surpriza
3.

Anunțarea temei și a
obiectivelor

4.

Prezentarea conținutului
și dirijarea învățării

Se prezintă tema și obiectivele activității în termeni accesibili

asupra copiilor

Expunerea

copiilor.
În funcție de culoarea de pe plic, se formează centrele de interes:
-

culoarea albastră - CONSTRUCȚII: ,,Ferma de păsări”
– construcție plană din bețișoare. La acest sector, copiii

Observația

vor uni bețișoarele igienice și bețele de chibrituri pentru a
realiza adăpostul pentru păsări.
-

Bețișoare igienice, bețe
de chibrituri

Conversația

culoarea verde - ARTĂ: ,,Boabe pentru pui”: din hârtie
creponată, copiii vor mototoli și vor lipi ,,boabe” cât

Explicația

Capacitatea copiilor
Hârtie creponată, lipici,

de a se exprima în

fișă

propoziție

indică cifra de pe fiecare pui.
-

culoarea roșu - ȘTIINȚĂ: ,,Păsări de curte”: la acest

Piese de puzzle

sector, copiii vor aranja piesele de puzzle pentru a obține
imaginea model.

Capacitatea copiilor

Se fac exerciții de încălzire a mușchilor mâinii.

de a executa
Laptop
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5.

Obținerea performanței

Se vor urmări copiii să lucreze corect. Copiii lucrează pe fond

exerciții de încălzire

muzical (,,Iarna” de Vivaldi).

a mușchii mâinilor

Toate lucrările vor fi apreciate, vor fi analizate astfel încât să fie

Conversația

Lucrările copiilor

evidențiate performanțele tuturor copiilor.

6.

Evaluarea activității

Capacitatea copiilor
de a se exprima oral

Activitatea se încheie cu audiția cântecului ,,Masă mare” unde
copiii vor face mișcări sugerate de textul cântecului.

Conversația

Apreciez modul de lucru al copiilor și îi evidențiez pe cei care au

Aprecierea

dat răspunsuri corecte în timpul activității.

Laptop

Capacitatea copiilor
de a executa mișcări
sugerate de textul
cântecului
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Proiect de lecţie
Popa Vasilica Iolanda
Scoala Gimnaziala Nr. 24 Galati
Clasa: a VII-a
Obiectul: Chimie
Subiectul: Element chimic. Simbol chimic.
Competenţa specifică vizată:1.3 Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente, substanţe
simple sau compuse şi tarnsformări ale substanţelor.
Scopul: - corelarea simbolului chimic cu denumirea elementului chimic;
-

utilizarea regulilor de notare a simbolurilor elementelor chimice;

-

identificarea semnificațiilor simbolurilor chimice;

-

corelarea noţiunilor dobândite în scopul rezolvării exerciţiilor şi problemelor propuse;

-

denumirea corectă a substanţelor chimice.

Metode de învăţare: conversaţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire dirijată, problematizarea.
Forma de organizare a activităţii elevilor: individual.
Resurse

materiale

utilizate:softuri

educaţionale,wikipedia,manual,

fişa

de

lucru,

culegere

de

probleme,

videoproiector,laptop.
Instrumente utilizate pentru a susţine activitatea: suport vizual, film,link-uri:
https://www.youtube.com/watch?v=jfqF_LqwiVI
https://www.youtube.com/watch?v=WXJTYVH8yQM
https://ro.wikipedia.org/wiki/Element_chimicTop of the Document
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol_chimicTop of the Document
Paşi de desfăşurare a activităţii de învăţare:
1. Profesorul organizează clasa, notează absenţii. Verifică efectuarea temei cu toată clasa.
2.Profesorul

captează

atenţia

elevilor

folosind

un

filmuleţ

de

pe

internet

–

Ce

atomii?https://www.youtube.com/watch?v=jfqF_LqwiVI
Profesorul cere elevilor să răspundă la următoarele întrebări:
g) Ce este atomul?
h) Enumeraţi câteva caracteristici ale atomului!
i)

Din ce este alcătuit atomul?

j)

Din ce este alcătuit nucleul? Dar învelişul electronic?

k) Enumeraţi principalele caracteristici ale protonului, electronului şi neutronului.
l)

Ce este numărul atomic Z? Dar numărul de masă?

Elevii răspund la întrebări.
3. Profesorul anunţă tema lecţiei noi şi obiectivele urmărite. Scrie pe tablă titlul lecţiei.
c)

Profesorul prezintă elevilor definiția elementului chimic:
Elementul chimic reprezintă specia de atomi cu aceeasși sarcină nucleară, adică același număr atomic Z.
Profesorul atrage atenția asupra unicității numărului atomic Z pentru fiecare element chimic.
Prezintă clasificarea substanțelor: Substanțele chimice pot fi de două feluri:
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−

simple atunci când sunt formate din 1 sau mai mulți atomi aparținând aceluiași element chimic; exemple:
hidrogen, oxigen, carbon, etc.

−

compuse atunci când sunt formate din 2 sau mai mulți atomi aparținând unor specii chimice diferite;
exemple: apa, metanul, amoniacul,etc.

d) Profesorul prezintă elevilor definiția simbolului chimic:
Simbolul chimic reprezintă notarea convențională a unui element chimic cu ajutorul unei litere sau grup de litere.
Prezintă elevilor câteva simboluri chimice: H, O, C, N, Al, Mg, Au. Cere elevilor să precizeze numărul de litere
din simbolul chimic.
Prezintă elevilor alte simboluri și denumirea elementelor:
Simbol chimic

Denumire element chimic

C

Carbon

Ca

Calciu

Cr

Crom

Co

Cobalt

Ce

Ceriu

Cl

Clor

Cu

Cupru

Cm

Curium

Cd

Cadmiu

Cs

Cesiu

Cere elevilor să analizeze modul de scriere a simbolurilor în funcție de denumirea elementelor.
Prezintă elevilor regulile de notate a elementelor chimice cu ajutorul simbolurilor chimice:
−

prima literă a simbolului chimic este întotdeauna majusculă(literă mare);

−

a doua literă a simbolului chimic, dacă există, este întotdeauna minusculă(literă mică);

−

prima literă a simbolului chimic este întotdeauna prima literă a denumirii elementului chimic;

−

a doua literă a simbolului chimic, dacă există, este întotdeauna o literă din interiorul denumirii
elementului.

Excepții:
−

Potasiu – Kalium – K

−

Fosfor – Phosphorum – P

−

Azot – Nitrogen – N

−

Mercur – Hidrargirum – Hg

−

Sodiu – Natrium - Na

d) Profesorul prezintă elevilor semnificațiile simbolului chimic:Simbolul chimic are 2 semnificații:
-

calitativă – se referă la elementul chimic corespunzător;

-

cantitativă – numărul de atomi din acel element chimic. Ex: 5C – 5 atomi de carbon; 8S – 8 atomi
de sulf.

4. Profesorul îndrumă elevii în rezolvarea unor exerciții.
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Elevii rezolvă exerciţiul în caiete şi apoi la tablă sub îndrumarea profesorului:
Profesorul cere elevilor să precizeze ce anume s-a urmărit la fiecare exerciţiu. Elevii identifică obiectivele urmărite
şi formulează concluziile.
Profesorul face aprecieri asupra desfăşurării lecţiei şi notează elevii care s-au evidenţiat prin răspunsurile date.
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PROIECT DE ACTIVITATE
EDUCATOARE ȚUGUI DOINA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “VALEA SEACĂ,,
GRUPA: mare
TEMA ANUALA DE STUDIU-,, Cine şi cum organizează o activitate?”
TEMA SAPTAMANII-În lumea științelor
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: ,,Călătorie in lumea lui Gusty”
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITAȚII INTEGRATE
ADE-DLC-,,Sarea în bucate,,de Petre Ispirescu-lectura educatoarei
-DȘ -,,Ghicește gustul,,-joc senzorial
TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare si consolidare
DURATA: 40 mim
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Largirea sferei de cunoaștere, reprezentări referitoare la gustul unor alimente prin stimularea comunicării si exersarea unor
deprinderi de investigare și experimentare în contexte ludice si practic-aplicative.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
•

să asculte cu atenţie textul poveştii;

•

să identifice personajele din povestea ”Sarea în bucate”, pe baza textului audiat;

•

să recunoasca alimentele care dau gustul dulce,sărat măncarurilor,

•

să dizolve zaharul,sarea si sarea de lămâie in apa,

•

să respecte regulile impuse pe parcursul desfășurarii experimentelor,

•

să recunoască gustul de dulce,sărat,acru,

•

să manifeste in timpul activitații atitudini de cooperare si inițiativa.

STRATEGII DIDACTICE:
•

Metode: conversaţia, explicaţia,expunerea, dialogul dirijat, exerciţiul, descoperirea, instructajul
experimental,aprecierea.

•

Materiale şi mijloace:carte cu imagini din poveste,video proiector, recipiente cu sare,zahăr,miere de albine,sare de
lămâie,pahare cu apa,paie colorate,alimente sărate,nesărate,dulci, recompense ,calculator.

•

Forme de organizare-frontal si individual.

MODALITAȚI DE EVALUARE-evaluare orală,evaluare practică.

BIBLIOGRAFIE:
1.Curriculum pentru învăţământul preşcolar,MECT,2008
2.Ezechil,I.Paişi Lăzărescu, M.- Laborator preşcolar-Ghid metodologic,Editura V&I Integral, Bucureşti 2001
3.Experimente amuzante pentru copii,Editura Flamingo GD.
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4.Culea L.,Sesovici A.,Grama F.,2008,Activitatea integrată din gradinița-ghid pentru cadrele didactice din invățămantul
preșcolar,Editura Didactica Publishing House.
SCENARIUL ACTIVITĂȚII
Copiii sunt asezați in semicerc pe pernuțe.Educatoarea la prezintă o bagheta magică,o carte mare de povești si o masuță
cu surprize pregătite pentru ei în derularea activității.
Educatoarea anunța tema activitații și îi anunță că vor face si unele experimente.
Conținutul poveștii este redat cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale,propozițiile vor fi scurte si clare,fiind fragmentată,în
vederea observării,gustării unor alimente dulci si sărate.
Povestea va fi citita concomitent cu imaginile prezentate pe perete.
Se vor prezenta mai multe variante de zăhar(pudră,tos,cubic,brun),miere de albine (lichida si solidă),sare
(fină,mare,albă,roz).
In momentul cand povestea se întrerupe pentru a observa zahărul,copiii gusta variantele de zahaă.La fel se procedeaza
cu mierea de albine ,se întrerupe povestea și copiii observă si gustă. Se procedeaza la fel si cu sarea.
La finalul poveștii copiii știu că sarea dă gust mancarii iar zahărul si mierea de albine sunt folosite pentru îndulcirea
prăjiturilor.Copiii vor gusta cateva alimente sărate(biscuiți sărați,păine cu sare /fara sare,etc) și cateva dulci
(bomobonele,bucățele de chec,etc)si vor motiva care alimente le plac mai mult.
Pe un fond muzical copiii se deplaseaza în șir indian spre masuțe pentru a realiza unele experimente.Recunosc
instrumentele de lucru și sunt anuntați ca vor realiza licori magice.Paharele au etichete colorate rosu,galben și
albastru.Educatoarea explica copiilor ce au de facut,vor trage in față primul pahar cu apă ,cel rosu,vor rasturna primul
recipient cu pulbere magică în pahar și vor învarti cu un pai până se dizolva.Copiii vor gusta licoarea magica și vor ghici
gustul și anume dulce.Așa se va proceda și cu urmatoarele pahare galben si albastru unde vor dizolva în apa praful
magic și vor ghici gustul de sărat si acru.
Activitatea se va incheia cu căntecul,,Culorile,,.
Se vor face aprecieri asupra desfașurarii activitații și se vor aprecia copiii pentru participarea lor la activitate.
La ieșirea din grupă, copiii vor primi recompense dulci și sărate.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
Eveniment
Conţinutul ştiinţific
Crt.
didactic

Strategii didactice
Metode
si
preocedee

1.

Moment
organizatoric

-asigurarea unui climat educaţional
favorabil, în concordanţă cu tema
zilei.

1177

Mijloace
didactice

Evaluare
Indicatori şi
instrumente

-functionarea
amenajarii
spatiului
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2.

3.

4.

5.

Captarea atenţiei

Anunţarea temei
şi a obiectivelor
Prezentare
continutului si
dirijarea învăţării

Obţinerea
performanţei

Preşcolarii sunt așezati pe pernuţe
unde îi asteapta o baghetă magică si o
carte mare de poveşti şi câteva
surprize pregătite pentru ei. –
elemente care sugerează desfăşurarea
activităţii de povestire
Tema si obiectivele se anunță
direct,utilizand un limbaj adecvat
copiilor.
Copiii așezati pe pernuţe în
semicerc, ascultă cu atenţie textul
poveştii urmărind ilustraţiile
concomitent cu derularea poveştii.
Povestea se va prezenta sub forma
unor propoziții clare,povestite
expresiv,stimuland interesul pentru
activitate.
Povestirea va fi întrerupta în
momentul cand se va prezenta
zahărul,apoi mierea de albine și apoi
sarea.Se va prezenta mai multe
variante de zahăr,sare,miere.
La sfarșitul povestirii copiii vor
deduce ca zahărul si mierea sunt
dulci iar sarea are un rol important în
a da gust mancării,fără ea măncarea
nu are gust.Vor gusta prăjituri
sarate,dulci,pâîne cu/fara sare,.etc.

Copiii se vor aseza la măsuțe și li se
va propune un joc,,Ghiceste
gustul,,unde vor dizolva în apă
zahăr,sare,sare de lămâie.
Li se va explica pașii care ii au de
urmat vor pune primul recipient cu
praf magic in primul pahar marcat cu
rosu ,vor învarti cu paiul pana se
dizolva, apoi vor gusta lichidul și vor
recunoaste gustul.Vor proceda la fel
și cu celelalte pahare (galben si
albastru) unde vor dizolva sarea de
bucatarie si sarea de lămâie.
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observarea

decorul din sala
de grupă

expunerea
povestirea

Textul
povestirii
Calculator
videoproiector

conversatia

Observarea
comportamentului
nonverbal
Audierea textului

explicaţia
Evaluare orala
conversația

Exprimarea
corecta si
pronuntarea
corecta a
sunetelor
Degustare de
alimente

expunerea

explicația

Pahare cu apa
Recipiente cu
sare ,
zahar,sare
lamaie
Paie plastic

Identificarea si
denumirea
materialelor de
lucru

Proba practica
exercițiul
Recunoasterea
gustului
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6.

Încheierea
activtăţii

Activitatea se va incheia cu
repetarea cântecului ,,Culorile,,
Se vor face aprecieri asupra
comportamentului copiilor şi modul
lor de participare la activitate.Vor
primi recompense.
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exercițiul
calculator
aprecierea

Interpretarea
cantecului
Aprecieri pozitive
cu privire la
comportamentul
copiilor.
Reompense.
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LESSON PLAN
Ivanciu Catalina
Scoala Gimnaziala Rancaciov
Dragomiresti, Sat Rancaciov, Com. Dragomiresti, Jud Dambovita
Grade: 5th
Level: Intermediate
Number of students:
Topic: revising vocabulary
Time: 50 min
Type of lesson: - vocabulary revision
Skills involved: reading, speaking, listening, writing
Classroom management: conversation, pair work, individual work, explanation
Assumption: - students are now familiar with the concept of limericks poems and the specific vocabulary related to the
structure of the poem
Aims: - to practice the specific vocabulary
- to practice reading and pronunciation
Preparation: Beforehand, the teacher has to prepare the materials necessary for the class: • video-projector
– questions similar to Kahoot
• worksheets with the texts
• assessment worksheets
• dictionaries
Class Management: student – student, teacher – student, interaction
Activity 1 – Warm up
Time: 7’
Procedure: The teacher enters the classroom, greets the students and checks attendance. The Students great the teacher.
The teacher checks the homework for that day, which was about completing the assessment worksheets with words that
rhyme, in order to complete the limerick. The teacher asks several students to read their work aloud and asks their
colleagues to communicate their opinions and feelings on their peers work. Some students may laugh because the result
of their classmates’ work are really funny, some might find them uninteresting.
https://www.youtube.com/watch?v=LjHORRHXtyI
Activity 2 - to revise and reinforce knowledge about limericks
- to revise and reinforce specific vocabulary
Time: 8’
Aids: Video- projector, Power-Point presentation
Procedure: The teacher tells students that the next activity is done to see what they remember and what they learn about
limericks from the previous lesson and that for this task they will work in pairs. The teacher will pair students differently
than the previous class. The teacher will use the video-projector to present a Power point with questions about limericks,
limericks characteristics, specific vocabulary and general information on the subject.
Activity 3 - to revise and reinforce knowledge about limericks
- to revise and reinforce specific vocabulary
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Time: 15’
Aids: Worksheets, whiteboard
Procedure: The teacher gives each pair pieces of paper which contains the lines form two new limericks. The teacher
asks students to work together and put the lines in order. The first team that finishes and reads their results to the class,
wins a gold smiley face.
The teacher asks them to pay attention of the rhyme scheme (AABBA) of the limerick poem and she will answer
students’ questions on any unknown words.
For examples: What is a lark or a wren. The teacher will write the words on the whiteboard and the students will copy
them in their notebooks after they finish their task.
Activity 4 - to revise and reinforce knowledge about limericks
- to revise and reinforce specific vocabulary
Time: 15’
Procedure: The teachers hands out worksheets with different exercises on vocabulary and limericks.
For examples: Put the words in the correct order,
Complete the blanks with the correct word from the box,
Match the words from Column A with their correct synonym/antonym in Column B.
The teacher asks students to work in pairs. The students will read their answer at the end and the teacher will correct the
possible mistakes by asking the help of their colleagues.
Activity 5 - give feedback on students’ performance and to give homework
Time: 5’
Procedure: The teacher praise and rewards students work with golden smiley faces and splits them into five groups that
are to make a project on limericks in the form of a poster. The teacher gives them instructions on how to do it and answer
any possible questions. The teacher let them know that their work will be filed in their personal portofolio.
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Proiect didactic online
Profesor învățământ primar Popa Constantina
Școala Gimnazială Luncoiu de Jos, județul Hunedoara
Disciplina: Dezvoltare personală
Clasa: a II-a
Unitatea de învățare: Grădina cu emoții
Competențe specifice:
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
Domeniul de conținut: Dezvoltare emoțională și socială
Subdomeniul: Trăire și manifestare emoțională, starea de bine
Conținut: Da, cred în mine
Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, observația, exerciţiul, învătarea prin descoperire, jocul didactic, învățarea
asistată de calculator
Resurse materiale: benzi desenate, fișa ,,Floare mânuțelor”, laptop, carioci, emoticoane
Resurse temporale: 30 de minute
Forme de organizare: individual, frontal și pe grupe
Metode și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor pe baza unei grile de observare, interevaluare, autoevaluare.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Captarea atenției:
● Le spun elevilor că aseară, înainte de culcare, am citit un articol despre un copil foarte nemulțumit de sine și, de aceea,
foarte nefericit.
● Aștept reacțiile/întrebările elevilor, pentru clarificare.
●De asemenea, îi întreb dacă ei sunt uneori triști și de ce.
● Îi anunț că vor face și ei cunoștință cu acest copil. Pentru aceasta, le trimit următorul link cu o banda desenată
https://Pixton.com/bd:3ivgz7gz
● Le solicit elevilor să privească cu atenție personajul principal, să îi observe expresia feței, să identifice locurile unde se
află și să își imagineze din ce cauză se simte trist.
● Îi organizez pe elevi în șase grupe, respectiv 6 camere online corespunzătoare celor 6 imagini și le cer să creeze alte
situații pentru fiecare bandă desenată, însă care să ilustreze o stare de spirit pozitivă.
● Fiecare grupă își desemnează un reprezentant care prezintă situația.
● La whiteboard se află fișa ,,Floarea mânuțelor”, simbol al imaginii pozitive despre sine. Împreună vom completa fiecare
palmă cu câte o situație care îi face să se simtă mulțumiți sau mândri de ei înșiși. Exemple de posibile completări: ,,Când
o ajut pe bunica”, ,,Când primesc laude”, ,,Când fac o faptă bună”, ,,Când îngrijesc un animal”, ,,Când iau un FB”, etc.

1182

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

● Propun elevilor să urmărim împreună un video motivațional ,,Încrederea și stima de sine, un dar pe care poți să ți-l faci”
https://biteable.com/watch/ncrederea-i-stima-de-sine-un-dar-pe-care-poi-s-2162741
● Elevii sunt solicitați să recunoască momentele din film și să evidențieze acțiunile care îi fac să se simtă mândri de ei
înșiși.
● Se propune jocul ,,Mâna pe cap, degetul pe nas!”
Copiii vor pune mâna pe cap când sunt numite acțiuni care îi fac să se simtă mulțumiți de ei și degetul pe nas în caz contrar.
● Se fac aprecieri globale și individuale cu caracter motivant privind participarea elevilor la desfășurarea lecției. Se oferă
recompensă emoticoane online – fețe vesele.
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PROIECT DIDACTIC
Prof.înv.primar: Petrache Dorina-Florentina
Școală Gimnazială Nr.96, București
Clasa: a IV-a C
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplină: Matematică
Unitate tematică : Organizarea şi reprezentarea datelor. Probleme
Subiectul : Probleme care se rezolvă prin cele patru operaţii
Tipul lecţiei: consolidare
Competenţe specifice:
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse;
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 – 1 000 000.
Obiective operaţionale:
Pe parcursul și la finalul lecției elevii vor fi capabili:
O1 - să identifice operațiile sugerate de teminologia matematică pe baza cunoștințelor anterioare. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev va identifica cel puțin două
operații sugerate de terminologie.
O2 - să rezolve probleme cu cele patru operații pe baza cunoștințelor anterioare și a explicațiilor învățătoarei. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev va formula patru
judecăți din șase.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicația, observația, exercițiul, problematizare
Forme de organizare: frontal, individual
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare orală
Resurse:
Resurse materiale: Jamboard, Meet platformă, Classroom, Wordwall
Temporale: 40 de minute
Spațiale: online
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Umane: 27 elevi

Bibliografie:
•

Programa pentru disciplina Matematică, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2.12.2014

•

Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Manual pentru liceele pedagogice clasele I-IV, Ioan Neacșu, Mihail Roșu, EDP,

•

Elemente de matematică pentru profesorii din învățământul primar, Mihail Roșu, Editura Aramis, 2016

•

123 de probleme pentru învățământul primar, Mihail Roșu, Editura Litera, 2015

București,1988

DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Elementele de conținut

Momentele
lecţiei

1.Moment

Modalităţi de

Strategii didactice

Se asigură condiţiile optime pentru buna desfăşurare a lecţiei. (conectarea pe Meet)

Metode

Material

Forme de

didactice

didactic

organizare

Conversaţia

evaluare

Observare
sistematică

organizatoric
2.Verificarea

Verificarea temei cantitativ și calitativ s-a realizat pe Classroom în ziua anterioară, elevii

Conversația

temei

primind feedback individual. Prezint aspectele principale pe care le-am observat în urma

Explicația

Frontal

Observarea
sistemică

verificării temelor.

Aprecieri
frontale

3.Captarea

Le voi comunica elevilor faptul că am primit pe mail o scrisoare care se adresează

Conversația

Scrisoarea în

atenţiei

elevilor clasei a IV-a C. Le citesc scrisoarea:

Explicaţia

format Word

Dragi copii,
Eu sunt Mihai. Mă pregătesc de ani de zile pentru o călătorie în Cosmos. Pentru a putea
pleca trebuie să trec anumite probe. Astăzi, am nevoie de ajutorul vostru pentru a trece
cu bine toate probele! Vă rog, calculaţi cu atenţie, citiţi enunţurile problemelor de mai
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multe ori, rezolvaţi corect, apoi verificaţi ceea ce aţi scris! Doar aşa voi ajunge pe
Marte!
Vă mulţumesc, copii! Mult succes!
Se va porni de la scrisoare primită și se va anunța subiectul lecției „Probleme care se

4.Anunţarea

Conversația

Tabla

Observare

rezolvă prin cele patru operaţii”.

virtuală

sistematică

obiectivelor

Se notează titlul pe tabla virtuală.

Jamboard

5.Actualizarea

Se va realiza cu ajutorul unui joc în aplicația Wordwall:

Conversația

achizițiilor

https://wordwall.net/resource/7501432/matematica

Explicaţia

temei

şi

a

însușite

Exercițiul

anterior

Calculul mintal

Wordwall

Aprecieri verbale

6.Dirijarea

Prezint conținutul problemelor şi le vom rezolva pe rând:

Conversaţia

Tabla

Observare

învăţării

1.Mihai a realizat 250 de simulări pentru plecarea în spaţiu.

Explicaţia

virtuală

sistematică

Colega lui, Maria, a realizat de 2 de ori mai multe simulări.

Problematizarea

Jamboard

Mircea, căpitanul echipei, a făcut tot atâtea simulări, cât au

Aprecieri verbale

făcut cei doi colegi ai săi, la un loc.
Câte simulări a realizat Mircea, căpitanul echipei?

Evaluare orală

2.La realizarea costumelor de astronaut ale echipajului cu care
va porni Mihai în spaţiu au muncit 1290 de bărbaţi, iar femei de 3 de ori mai puţine.
Câţi bărbaţi şi câte femei au muncit pentru realizarea costumelor?
Voi insista să verbalizeze fiecare pas făcut şi să respecte etapele rezolvării problemei:
- Citirea textului;
- Repetarea lui;
-Stabilirea relaţiilor dintre datele problemei: ce cunoaştem, ce se cere, cum putem afla;
analiza problemei;
-Întocmirea planului de rezolvare, stabilirea şi rezolvarea operaţiilor matematice;
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- Rezolvarea;
7.Obţinerea

Elevii vor completa datele problemei din schema dată și o vor rezolva sub formă de

Conversaţia

Tabla

Aprecieri verbale

performanţei

exercițiu. (Anexa 1)

Explicaţia

virtuală

Evaluare orală

3. Pentru a putea pleca în aventură, Mihai şi echipajul au nevoie de provizii. Au fost

Problematizarea

Jamboard

cumpărate 300 de conserve cu 27 lei/buc., 600 de batoane cu 14 lei/buc. şi 700 sticle de

WhatsApp

apă cu 4 lei/buc.
Cât au costat toate proviziile?
6.Încheierea

Se fac aprecieri globale și individuale cu caracter motivant privind participarea elevilor

lecției

la desfășurarea lecției.

Conversaţia

Aprecieri verbale

Anexa 1
Observă schema, completează problema, apoi rezolvă printr-un exercițiu.

Prețul proviziilor

Prețul conservelor

? lei

27 lei

300
Numărul
conservelor

Prețul unei
conserve

Prețul batoanelor
600
Numărul
batoanelor

? lei

? lei

Prețul sticlelor de apa

14 lei

700

Prețul unui
baton

Numărul
sticlelor

? lei

4 lei

Prețul unei
sticle

Pentru a putea pleca în aventura Mihai şi echipajul au nevoie de provizii. Au fost cumpărate ...... de conserve cu ...... lei/buc., ...... de batoane cu .... lei/bu. și ...... sticle
de apă cu ...... lei/buc. Cât au costat toate proviziile?
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PROIECT EDUCAȚIONAL
“CĂLĂTORIE PE MELEAGURILE SATULUI ROMÂNESC”
PROF. PUPĂZĂ AURELIA,
GRĂDINIȚA CU P.P. “OTILIA CAZIMIR”, GALAȚI
ARGUMENT
Propun acest proiect în ideea implicării şi sensibilizării preșcolarilor și părinților față de identitatea locală. El
vine ca urmare a mai multor acțiuni desfășurate la diferite muzee, activități de olărit cu alte generații și acțiuni cu
“bunicii” Fundației “Familia” din Galați.
Astfel, mi-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în contextul actual socio-cultural.
Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, doresc să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în
inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm. Copiii încep să înțeleagă specificul poporului
din care fac parte, aspirațiile lui, idealurile de ieri și azi, care sunt oglindite în obiceiurile locurilor și creațiile
meșteșugarilor, le insuflăm respectul pentru tradițiile noastre și dorința de a duce mai departe tot ceea ce ne reprezintă ca
națiune.
Acest proiect educaţional evidenţiează valorile, tradiţiile şi obiceiurile româneşti, prin care cultivăm de la cea
mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român.
Tradiţiile unei localități sunt cele care contează în păstrarea identităţii acesteia.
Toate acestea, precum și faptul că se observă o îndepărtare a tinerilor de la tradițiile populare ne face să insistăm
pe cunoașterea de la cea mai fragedă vârstă a obiceiurilor “bunicilor” de demult. Timpul și evenimentele lumii moderne
nu trebuie să determine uitarea tradițiilor românești, care constituie valori inegalabile și incontestabile ale poporului
nostru. Cunoașterea de către copii a frumuseții portului popular, a obiceiurilor are ca finalitate sădirea în sufletele lor a
mândriei că sunt români.
Varietatea şi frumuseţea valorilor culturale româneşti trebuie făcute cunoscute, iar copiii, care sunt mesagerii
noştri în viitor, o vor face datorită nouă.
SCOPUL PROIECTULUI
Stimularea curiozităţii şi interesului faţă de tradiţiile şi obiceiurile româneşti precum și păstrarea și transmiterea
tradițiilor locale.
COMPETENȚELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
-

transmirerea, valorificarea și conservarea valorilor morale și artistice ale comunității locale;

-

stimularea talentului și creativității;

-

cultivarea artei interpretative;

-

cunoașterea și satisfacerea nevoilor culturale ale comunității locale.

OBIECTIVE:
A. Privind copiii implicați în proiect
O.1. Îmbogǎţirea cunoştinţelor copiilor referitoare la folclor, tradiții și obiceiuri locale;
O.2. Dezvoltarea capacității de dialog, a toleranței și respectului față de valorile culturale prin acţiuni morale desfăşurate
atât în grădiniţă cât şi în afara acesteia;
O.3. Manifestarea imaginației creatoare în confectionarea diferitelor măști, obiecte de artizanat, și port romanesc;
O.4. Dezvoltarea competențelor de comunicare bazată pe limbajul artístico- plastic;
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O.5. Promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale.
B. Privind cadrele didactice
O.1. Promovarea educației nonformale și interdisciplinare;
O.2. Antrenarea cadrelor didactice în organizarea unei șezători cu participarea copiilor din unitate și a partenerilor
proiectului încurajând și sprijinind schimburile de experiență și de bune practici;
O.3. Amenajarea unei expoziţii cu lucrările copiilor la Casa Corpului Didactic;
O.4. Crearea unui mediu educațional care să favorizeze accesul la cultură;
O.5. Realizarea unor prezentǎri, sub diferite forme a satului bunicilor;
O.6. Crearea oportunității de a schimba idei și impresii, de a împărtăși din propria experiență și de a prelua noutăți;
C. Privind părinții și ceilalți parteneri educaționali
O.1. Conștientizarea partenerilor educaționali cu privire la rolul pe care îl au în formarea copiilor din perspectiva relației
cu valorile obiceiurilor și tradițiilor românești;
O.2. Educarea unor atitudini pozitive față de noile metode de educație ale grădiniței;
O.3. Creșterea implicării în activitățile educative promovate la nivelul grădiniţei.
REZULTATE AȘTEPTATE:
❖

Îmbunăţăţirea cooperării între partenerii educaţionali;

❖

Dezvoltarea sentimentelor de apartenență ale preșcolarilor;

❖

Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ;

❖

Stimularea interesului copiilor pentru cunoaşterea tradițiilor și obiceiurilor românești;

❖

Implicarea copiilor în activităţi tradiționale şi conştientizarea faptului că tradițiile și obiceiurile “bunicilor

noștri” ne reprezintă;
❖

Formarea unor abilităţi de lucru în echipă;

❖

Dezvoltarea sentimentelor de mândrie pentru rădăcinile şi valorile poporului român.

GRUPUL ȚINTĂ: 97 de copii din Grădiniţa cu p.p. “Otilia Cazimir”, 10 cadre didactice
BENEFICIARI DIRECŢI - copiii grădiniţei “Otilia Cazimir”, copiii școlii partenere, copiii Fundației “Familia” și
bunicii Fundației de Sprijin a Vârstnicilor, Galați
BENEFICIARI INDIRECȚI: Părinţii, cadrele didactice, comunitatea locală
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: anul școlar 2019-2020
LOCUL DE DESFĂȘURARE: grădiniță, Fundația “Familia”, Fundația de Sprijin a Vârstnicilor, muzeul tradițional de
la Odaia Manolache, atelierul AVA, pădurea Gârboavele, CCD-Galați, sediile diverșilor parteneri educaționali
PROIECTUL URMĂREȘTE:
Participarea activă în vederea obţinerii performanţelor tuturor beneficiarilor;
Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
Realizarea unei expoziţii la CCD, Galați cu obiecte tradiționale;
Realizarea unor activități care să stimuleze curiozitatea și interesul față de tradițiile și obiceiurile tradiționale;
Organizarea unei șezători în Pădurea Gârboavele la “Muzeul Satului” și vizitarea muzeului tradițional de la Odaia
Manolache;
Inițierea copiilor în activități de olărit în cadrul atelierului “AVA”;
Realizarea unui moment artistic cu colinde tradiționale pentru colindarea partenerilor educaționali;
Manifestarea sentimentului de apartenență la valorile morale și artistice ale comunității locale.
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DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR:
Proiectul propus invită prin activităţile sale toate cadrele didactice şi copiii să conştientizeze necesitatea
cunoaşterii tradițiilor și obiceiurilor “bunicilor noștri”, să se prindă în acest miraj al tradițiilor moştenite din moșistrămoși.
În desfăşurarea acestui proiect se vor implica toţi copiii şi profesorii Grădiniţei “Otilia Cazimir”, copiii
Fundației “Familia” și elevii Școlii gimnaziale “Sfântul Nicolae”, Vânători. Activităţile vizează schimbul de bune
practici, precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu. Profesorii vor
provoca părinţii să participe la acțiuni culinare prin respectarea unor rețete tradiționale și la organizarea unei ieșiri cu
bunicii din Centrul “Familia” printre casele tradiționale ale Muzeului țărănesc din Pădurea Gârboavele.
Se vor realiza ateliere de olărit, momente artistice cu colindarea partenerilor educaționali, vizitarea muzeului
tradițional de la Odaia Manolache, activități practice, etc
La finalul activităţii se va face o diseminare a proiectului pentru realizarea impactului proiectului
IMPACTUL ASUPRA GRĂDINIȚEI ȘI A COMUNITĂȚII:
Îmbunăţăţirea cooperării între partenerii educaţionali;
Dezvoltarea sentimentelor de apartenență la valorile culturale tradiționale;
Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ.
RESURSE MATERIALE: ingrediente pentru produse culinare tradiționale, soft educațional “Piticlic în satul bunicilor”,
ii tradiţionale, afiş de prezentare, aparat foto, diplome, materiale pentru activităţi practice, fotografii, costume populare,
boxă muzicală, etc
PARTENERI: Casa Corpului Didactic , Școala gimnazială “Sfântul Nicolae”- Vânători, Acces Vizual Art, Fundația de
Sprijin a Vârstnicilor, Fundația “Familia”, părinţi, invitaţi speciali, participanţi din alte instituții educative
SURSE DE FINANŢARE: sponsorizări
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, explicaţia,
brainstorming, turul galeriei.
EVALUARE:
Indicatori calitativi:
- Calitatea activităţilor realizate ca produs de echipă;
- Dezvoltarea comunicării între partenerii educaţionali direcţi şi indirecţi;
- Implicarea echilibrată a tuturor membrilor echipei în realizarea sarcinilor ce le revin.
MODALITĂŢI DE MONITORIZARE/EVALUARE ŞI DISEMINARE:
Echipa de lucru împreună cu preșcolarii vor realiza expoziţia cu obiecte tradiționale la CCD, Galați iar în cadrul
atelierului culinar vor face diferite produse după rețete tradiționale. De Crăciun și în luna mai, se vor organiza momente
artistice care să cuprindă obiceiuri și tradiții din zonă.Toate acțiunile proiectului vor fi fotografiate și se va realiza un cd
al proiectului.
Diseminarea se va realiza prin intermediul presei judeţene şi pe reţelele de socializare. Participanţii vor fi
evidenţiaţi prin oferirea unor diplome de merit.
În urma acţiunii se vor aplica chestionare cadrelor didactice şi părinţilor şi se va realiza un raport final.
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PROIECT LECȚIE
BARB PUȘA ELENA
Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil” Deva

Clasa: a XI-a A
Modulul: Administrarea firmei – Firmă de Exercițiu
Data: 10.04.2021
Programa aprobată prin OMEC nr. 3500/29.03.2018
Unitatea de învățare: Procesul de planificare și evaluare în întreprindere
Titlul lecției: Planul de afaceri – instrument al dezvoltării strategice
Tipul lecției : Lecție de formare de priceperi şi deprinderi
Timp: 50 de minute
Scopul lecției: formarea de priceperi și deprinderi intelectuale privind capacitatea de lucru a elevilor în cadrul grupului având ca finalitate realizării
unui plan de afaceri.
Motivația: Lecția este foarte importantă, întrucât presupune cunoașterea pașilor în realizarea unui plan de afaceri; de asemenea, se va urmării
stimularea spiritului antreprenorial al elevilor.
Cunoștințe
7.1.12.Descrierea procesului de planificare și evaluare a activității.
7.1.13.Caracterizarea elementelor specifice statisticii în activitatea economică: mărimile medii, indicii statistici și reprezentările grafice.
Abilități
7.2.10.Planificarea și evaluarea activității în funcție de resursele materiale, informaționale, financiare și umane.
7.2.11.Calcularea mărimilor medii, a indicilor și indicatorilor statistici și reprezentarea grafică.
7.2.12.Interpretarea datelor și indicatorilor statistici.
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Atitudini
7.3.8.Implicarea activă în activitatea de planificare și evaluare
7.3.9.Emiterea unor ipoteze privind datele și indicatorii statistici.
Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 – să recunoască principalele elemente componente ale planului de afaceri;
O2 – să completeze fiecare element/capitol al planului de afaceri;
O3 – să coreleze conținutul planului de afaceri cu specificul activității firmei;
Competențe pedagogice:
Dezvoltarea atenției concentrate;
Dezvoltarea gândirii şi a spiritului de observație;
Utilizarea limbajului economic.
Condiții prealabile:
• Cunoașterea unor noțiuni despre planul de afaceri.
• Resurse procedurale: conversația, expunerea, simularea, observarea, munca independentă, studiu de caz, joc de rol.
• Resurse materiale: calculator, laptop, telefon Documentele în format electronic: documentele firmei de exercițiu, Plan de afaceri.
Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, individuală, activitate pe grupe.
Evaluare: Dovezi privind însușirea noilor cunoștințe:
a. de conținut: rezolvarea sarcinilor de lucru, punerea în practică a cunoștințelor însușite privind planul de afaceri.
b. de utilizare a operațiilor gândirii: realizarea de conexiuni şi paralelisme, realizarea activităților practice, argumentarea unor afirmații, sintetizarea
informațiilor.
Locul desfăşurării: online
1. Bibliografie:
 Valentina Capotă, Mirela Dinescu, Daniela Paraschiv – Planificare operațională - Manual pentru clasa a XI-a, Editura Akademos Art, 2007
 Suzana Ilie, Cătălina Popovici, Rodica Albu – Planificare operațională – Manual pentru clasa a XI-a, Editura Oscar Print, 2016
 Orțan Florica., (coordonator), Pedagogie și elemente de psihologie, Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2014
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Activitatea elevilor

Strategie didactica

Mijloace de
învăță-mânt

Forme de
organizare a
activității

Secvența
organizatorică (3
min)

-

Actualizarea
cunoștințelor
(3 min)

O1

Precizarea temei și
a obiectivelor
activității (2 min)

Demonstrarea de
către profesor a
modului in care
trebuie să
procedeze elevii în
activitatea
independenta şi de
grup
(10 min)

Activitatea profesorului

-face prezența elevilor şi se
organizează elevii în
compartimentele firmei de
exercițiu, pentru activitatea ce
urmează să se desfășoare.
-solicită elevilor să deschidă adresa
de gmail a firmei de exercițiu,
unde pot găsi mai multe
documente cu titlul Plan de afaceri.

-elevii de serviciu prezintă absenții
- își însușesc observațiile primite.

Conversația

Catalog

Frontală

-

- sunt atenți la precizările
profesorului;
- respectă instrucțiunile acestuia.

Conversația
Explica-ția

Calculator

Individual
ă Frontală

Observar
e curentă
Evaluare
orala

-prezintă titlul ,, Planul de afaceri –
instrument al dezvoltării
strategice” și caracteristicile
formative ale lecției.
-prezintă obiectivele lecției.
-prezintă elevilor planul de afaceri
prin intermediul calculatorului.
-arată elevilor un model și cum
poate fi el completat.
-analizează fiecare element/capitol
în parte și implică elevii în discuții.
-solicită elevii să facă corelații cu
materialele deja utilizate pe
parcursul activității firmei de
exercițiu
-face recomandări asupra modului
în care se poate completa fiecare
element component al planului de
afaceri.

-sunt atenți la explicațiile
profesorului
-își însușesc informațiile.

Conversația

Laptop
calculator
Video
proiector

Frontală
Individual
ă și pe
grupe

-

-ascultă și devin interesați
-urmăresc atent explicațiile
profesorului;
-își notează pe foi informațiile noi.
-răspund la solicitările
profesorului.

Conversația
Expunerea
Simu-larea
Observarea
Studiu de
caz

Laptop
calculator
Video
proiector
Coli/caiet
Documentele în
format
electronic:
documentele
firmei de
exercițiu,
Plan de
afaceri

Frontală
Individual
ă și pe
grupe

Observare
curentă
Aplica-ții
practiCe

Obiective

Evenimentele
instruirii.
Conținuturi/
Timp

Metode de
Evalua-re
învățământ

SCENARIU DIDACTIC

O1
O2
O3
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Antrenarea elevilor
în realizarea
activității și
Realizarea
independentă a
lucrării de
către fiecare elev
(25 min)

O1
O2
O3

-profesorul prezintă faptul că
activitatea următoare se va realiza
în compartimentele firmei, fiecare
compartiment având de completat
câte un capitol din planul de
afaceri
-solicită elevilor să realizeze
materialul solicitat în contextul
firmei de exercițiu;

-constituie grupele de elevi pentru
realizarea / analiza planului de
afaceri;
-managerii de compartiment/șefii
de birou, vor delega sarcini în
cadrul echipei pentru fiecare
membru al acesteia;
-realizează în grup cerințele
folosindu-se de materialele
prezentate de profesor, planurile de
afaceri, și materialele specifice
compartimentului;
-își vor însuși cunoștințele privind
realizarea unui plan de afaceri;

Conversația
Expune-rea
Simularea
Observarea
Joc de rol
Studiu de
caz
Muncă
independentă

Laptop
calculator
Video
proiector
Documentele în
format
electronic:
documentele
firmei de
exercițiu,
Plan de
afaceri

Individuala
Frontală
Pe grupe

Observare
curenta
Evaluare orală

Aprecierea
performanțelor
Elevilor și precizări
privind modul de
continuare a
activității
(7 min)

O1
O2
O3

-solicită grupelor să trimită pe
gmail, materialul completat;
- formulează aprecieri, observații și
recomandări pentru activitatea
prestată pe parcursul lecției.
-notează elevii care au
răspuns/participat
(argumentează nota acordată)

-fiecare compartiment/birou
prezintă materialul realizat;
-se fac completări/corectări, acolo
unde este cazul;
-managerul general și managerii
formulează aprecieri, observații
pentru activitatea prestată pe
parcursul lecției de către colegii
lor.

Conversația Expunerea
Simu-larea
Observarea

Documentele în
format
electronic:
documentele
firmei de
exercițiu,
Plan de
afaceri
Calculator
Video
proiector

Individual
ă Frontală
Grupe

Observare
curentă
Evaluare orală
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Proiectul unității de învățare
Prof. PANE MELANIA
Disciplina: Informatică și TIC
Clasa a VII-a
Unitatea de învățare: Limbaj de programare
Timpul alocat: 7 ore
Conținuturi

Competențe

Activități de învățare

specifice

Resurse/ Forme de organizare a clasei

Evaluare

Prezentarea mediului de programare CodeBlocks și a
facilităților acestuia.
Prezentarea limbajului de programare C++
Structura unui program scris în C++

Facilități ale mediului de dezvoltare pentru un

Vocabularul limbajului C++

limbaj de programare: editare, rulare și
depanare

1.4.

Structura programelor

2.1.

Vocabularul limbajului

Prezentarea tipurilor de operatori: aritmetici, relaționali
și logici.
Prezentarea tipurilor de date numerice: întregi și reale.
Rularea linie cu linie a unei surse existente pentru

Date numerice

urmărirea valorilor variabilelor din program, respectiv
pentru identificarea erorilor de implementare sau de

Timp alocat: 1 oră
Locație:
fizic: laboratorul de informatică cu acces la

Evaluare

Internet și videoproiector

curentă

online: platforma Google Classrom

formativă:

Activitate: frontală

aplicații

Material didactic:

practice

CodeBlocks, pbinfo.ro, fișă de lucru

proiectare a algoritmului.
Scrierea unor programe, depanarea și rularea acestora.
Exerciții de fixare a cunoștințelor.
2.1.
Operații de citire și afișare a datelor

2.2.

Identificarea datelor de intrare și ieșire pentru o problemă
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Conținuturi
Instrucțiuni/comenzi pentru implementarea în

Competențe

Activități de învățare

specifice
3.3

limbaj de programare a structurii liniare

Resurse/ Forme de organizare a clasei

Evaluare

Prezentarea instrucțiunilor de citire și afișare a datelor:

fizic: laboratorul de informatică cu acces la

cin și cout.

Internet și videoproiector

Aplicații

Identificarea operațiilor necesare pentru rezolvarea

online: platforma Google Classrom

practice

problemei prin analiza elementelor structurale

Activitate: frontală

Identificarea unui algoritm de rezolvare a unei probleme

Material didactic:

alese

CodeBlocks, pbinfo.ro, fișă de lucru

Rezolvarea unor probleme simple pentru exersarea
scrierii programelor (calculul vitezei de deplasare a unui
mobil în mișcare rectilinie și uniformă; determinarea
concentrației unei soluții chimice, a ariei și perimetrului
unui pătrat, triunghi, trapez).

Timp alocat: 2 ore

2.1.
Instrucțiuni/comenzi pentru implementarea în

2.2.

limbaj de programare a structurii alternative

3.3

Instrucțiuni/comenzi pentru implementarea în limbaj de
programare a structurii alternative.
Probleme rezolvate cu ajutorul instrucțiunii if.

Locație:

Observare

fizic: laboratorul de informatică cu acces la

sistematică

Internet și videoproiector
online: platforma Google Classrom

Aplicații

Activitate: frontală

practice

Material didactic:
CodeBlocks, pbinfo.ro, fișă de lucru
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Conținuturi

Competențe

Activități de învățare

specifice

Resurse/ Forme de organizare a clasei

Instrucțiuni/comenzi pentru implementarea în

2.1.

Timp alocat: 1 ore

limbaj de programare a structurii alternative

2.2.

Locație:

3.3

fizic: laboratorul de informatică cu acces la
Aplicatii instructiunea if

Internet și videoproiector
online: platforma Google Classrom
Activitate: frontală
Material didactic:

Evaluare

Observare
sistematică
Aplicații
practice

CodeBlocks, pbinfo.ro, fișă de lucru
Timp alocat: 1 oră
Locație:

1.2.

fizic: laboratorul de informatică

2.1.
Evaluare sumativă

2.2.

Descrierea unor algoritmi și evaluarea acestora.

3.3

online: platforma Google Classrom
Activitate: frontală
Material didactic:
CodeBlocks, pbinfo.ro
Fișă de evaluare sumativă

Competenţe specifice
1.4 Utilizarea unui mediu de programare pentru implementarea algoritmilor
2.1. Analizarea enunțului unei probleme simple în vederea rezolvării ei printr-un algoritm
2.2 Construirea unor algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative, repetitive în scopul rezolvării unor probleme
3.3. Implementarea algoritmilor într-un mediu de programare în scopul rezolvării creative a unor probleme având caracter aplicativ
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII OPȚIONALE “DETECTIVII DE EMOȚII”
NIVEL 1- GRUPA MICĂ
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BUCUR NICOLETA

Săptămâna

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂŢILOR
SEMESTRUL I
Denumirea activității
Competența dezvoltată

S1.

„Ami ne învață despre reguli”

➢

Respectarea regulilor

S2.

„Să exersăm regulile împreună cu Ami”

➢

Respectarea regulilor

S3.

„Ami ne învață să fim responsabili”

➢

Respectarea regulilor

S4.

„Harta emoțiilor”

➢

Conștientizarea emoțiilor

➢

Exprimarea emoțiilor

➢

Etichetarea emoțiilor

➢

Conștientizarea emoțiilor

➢

Exprimarea emoțiilor

➢

Etichetarea emoțiilor

➢

Conștientizarea emoțiilor

➢

Exprimarea emoțiilor

➢

Etichetarea emoțiilor

S5.

S6.

„Cutiile fermecare cu emoții”

„Cum mă simt azi...? „

S7.

„Ce mi se întâmplă când mă simt...?”

➢

Conștientizarea emoțiilor

S8.

„Cum te-ai simții dacă..?”

➢
➢

Etichetarea emoțiilor
Recunoașterea emoțiilor

S9.

„Același-diferit”

➢
➢

Etichetarea corectă a emoțiilor
Rezolvarea de probleme

S10.

„Și-Sau-Altceva”

➢

Rezolvarea de probleme

S11.

„Înainte-după”

➢

Rezolvarea de probleme

S12.

„Bruno și Bruni au nevoie de ajutor”

➢

Rezolvarea de probleme

S13.

„Acum sau mai târziu?”

➢

Rezolvarea de probleme, toleranța la frustrare

S14.

„A avea sau a nu avea o problemă”

➢

Rezolvarea de probleme, recunoașterea și
etichetarea corectă a emoțiilor
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂŢILOR
SEMESTRUL II
Săptămâna
S1.

S2.

S3.

Denumirea activității

Competența dezvoltată
➢

Rezolvarea de probleme

➢

Recunoaşterea şi etichetarea corectã a emoţiilor

➢

Rezolvarea de probleme

➢

Identificarea etichetelor verbale ale emoţiilor

➢

Rezolvarea de problem

➢

Rezolvarea de probleme

➢

Toleranţã la frustrare

➢

Reglarea emoţionala

➢

Cooperarea în joc

➢

Comportamente prosociale

„Alfi, Pufi şi Puşu ne învaţã sã rezolvãm

➢

Cooperarea în joc

problemele dintre prieteni”

➢

Rezolvarea de probleme

➢

Toleranţã la frustrare

„Orice problemã are mai multe soluţii”

„Pãlãria magicã pentru soluţii”

„O greşealã recunoscutã este pe jumãtate
iertatã”

S4.

S5.

S6.

„Pãlãria magicã- soluţii de rezervã”

„Curcubeul”

S7.

„Obiectul misterios”

➢

Cooperarea în joc

S8.

„Sã ne gândim la emoţiile celorlalţi”

➢

Recunoaşterea şi etichetarea corectã a emoţiilor
proprii şi ale celorlalţi

S9.

„Detectivul de emoţii”

➢

Recunoaşterea şi etichetarea corectã a emoţiilor
proprii şi ale celorlalţi

S10.

S11.

S12.

S13.

S14.

➢

Identificarea consecinţelor emoţiilor

➢

Recunoaşterea emoţiilor

➢

Etichetarea corectã a emoţiilor

➢

Exprimarea emoţiilor proprii

➢

Recunoaşterea emoţiilor

„Bruno și Bruni ne învaţã cum sã ne

➢

Reglarea emoţionalã

exprimãm emoţiile”

➢

Recunoaşterea emoţiilor

„Povestea Broscuţei Ṭestoase”

➢

Reglarea emoţionalã

➢

Recunoaşterea emoţiilor

„Broscuţa Ṭestoasã ne învaţã cum sã fim

➢

Reglarea emoţionalã

super broscuţe?

➢

Recunoaşterea emoţiilor

„Ce-ar fi dacã...?”

„Oglinda fermecatã”
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CUPLAJE
Angela Carlan
Liceul Tehnologic de Transporturi Municipiul Ploiesti, judetul Prahova
Definitie: Cuplajele sunt organe de maşini ce asigurǎ legǎtura permanentǎ sau intermitentǎ necesarǎ
transmiterii mişcǎrii de rotaţie de la un arbore la altul sau de la un organ de maşinǎ la altul, fǎrǎ a se modifica valoarea şi
sensul momentului de torsiune
Cerinţe tehnologice:
•

Sǎ aibǎ capacitate de transmitere totalǎ a momentului de rǎsucire.

•

Sǎ nu genereze solicitǎri suplimentare.

•

Sǎ compenseze eventualele devieri unghiulare, radiale sau axiale dintre arbori.

•

Sǎ atenueze şocurile şi oscilaţiile.

•

Sǎ fie interschimbabile.

•

Sǎ fie fiabile şi mentenabile.

•

Sǎ aibǎ greutate şi dimensiuni reduse.

Rol funcţional
•

Transmitere de mişcare respective moment de rǎsucire.

•

Comandǎ a mişcǎrii.

•

Limitare de sarcinǎ.

•

Protecţie împotriva vibraţiilor şi socurilor.

•

Compensarea erorilor de execuţie şi montaj.

•

Limitare maximalǎ sau minimalǎ de turaţie.

•

Transmiterea mişcǎrii într-un singur sens.

Clasificare:
•

Permanente.

•

Intermitente.

Materiale
Materiale metalice şi nemetalice în funcţie de varianta constructivǎ aleasǎ.
CUPLAJE PERMANENTE
Definitie: Cuplajele permanente sunt cele la care întreruperea mişcǎrii între cei doi arbori nu poate fi fǎcutǎ
decat prin oprirea maşinilor şi demontarea cuplajelor
Variante constructive:
1.Fixe:
▪

cu manşon

▪

cu flanse

Rol: asambleazǎ rigid arbori strict coaxiali

Cuplaj cu manson dintr-o bucata
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Cuplaj cu flansa

2. Mobile
Rol: transmit miscarea de rotaţie între arbori
a cǎror poziţie relativǎ este în general variabilǎ
2.1 Cu elemente intermediare rigide
Cuplaj axial cu gheare cu manşon de
centrare
Rol: preia abateri de lungime a arborilor
produse de variaţia de temperaturǎ
Cuplaj radial Oldham
Rol:

Cuplaj cu gheare

- preia abateri axiale şi radiale ( maşini –
unelte, pompe de ungere)
- Transmit sarcini mari şi foarte marila
diferite mecanisme
Cuplaje unghiulare (cuplaj cardanic)
Rol: transmit mişcarea între arbori concurenţi
cu poziţie relative variabilǎ.
Utilizǎri:
- maşini – unelte,

Cuplaj cu gheare Oldha

- autovehicule,
- maşini de ridicat şi transportat,
- laminoare
Cuplaj dinţat
Rol: - preia abateri axiale, transversale ale
arborilor cuplaţi
- capacitate de transmitere a momentelor de
Cuplaj cardanic

torsiune mari la viteze mari de rotaţie
Utilizari: în constructia de maşini grele
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2.2 Cu elemente intermediare elestice
Rol:

capacitate deosebitǎ de a amortizare

a şocurilor şi oscilaţiilor de torsiune
Cuplaj cu arcuri barǎ
Cuplaj cu arcuri barǎ de torsiune
Cuplaj cu arcuri elicoidale
Cuplaj cu bolţuri şi manşoane de cauciuc
Cuplaj cu elemente elestice
Cuplaj cu arcuri dispuse radial
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PROIECT DIDACTIC
PROFESOR PÎRTAC DANIELA
GRĂDINIȚA MĂRȚIȘOR, București, sect.4
DATA: 10.02.2021
GRUPA: Mare 3
TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
PROIECT TEMATIC: „LUMEA ANIMALELOR”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Animalele domestice/ sălbatice de la noi din țară”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale / Domeniul Științe - Activitate matematică
TEMA: „Cu animalele ne jucam, mate învățăm!”
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștinte, priceperi și deprinderi
COMPETENŢĂ GENERALĂ: Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură,
întrebuinţând un vocabular adecvat;
COMPETENŢE SPECIFICE pe parcursul lectiei, toti copiii vor trebui sa…
➢

să constituie mulţimi după criteriul formei așezând cifra corespunzătoare numărului de elemente, grupei date;

➢

să numere conștient crescător si descrescător în concentrul 1-6;

➢

să raporteze cantitatea la număr, cifră și invers;

➢

să stabilească vecinii numerelor date;

➢

să recunoască poziţia unui obiect într-un şir, utilizând numeralul ordinal;

➢

să verbalizeze acțiunile efectuate, utilizând un limbaj matematic adecvat.

COMPETENŢE ADIACENTE
1.

să manifeste interes şi spirit de echipă şi competiţie;

2.

să manevreze corect mijloacele de învăţământ (jetoane, marker, cifre etc.) şi instrumentele de lucru.

SARCINA DIDACTICĂ:
-

Numărarea și aranjarea elementelor unei mulțimi pe tabla magnetică realizând raportarea numărului la cantitate
și cifră.

REGULILE JOCULUI:
-

Copiii respectă regulile jocului, precizările educatoarei în rezolvarea sarcinilor date;

-

Copiii vor rezolva sarcinile date( vor alcătui grupele de elemente, vor recunoaște cifrele, vor face corespondența
între număr și cantitate, vor pune pe panou tot atâtea elemente câte arată cifra; vor sări de câte ori le arată cifra,
vor arunca cubul);

-

Răspunsurile corecte vor fi aplaudate și vor aduce un măr recompensă. Câștigă echipa care adună cele mai multe
mere.

ELEMENTE DE JOC:
-

Surpriza, mânuirea materialului, întrecerea, așteptarea rândului, închiderea/ deschiderea ochilor, aplauze,
încurajări.
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STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, munca în echipă, metoda cubului, piramidei.
MATERIAL DIDACTIC: jetoane cu cifre magnetice, tablă magnetică, mulțimi de obiecte( animale sălbatice/domestice de la noi din țară) magnetice, cubul, piramida
cu animale, tren cu cifre, scrisoarea, animale cu buline.
FORME DE ORGANIZARE: individual, pe grupuri, frontal
FORMA DE EVALUARE: verificare orală, aprecieri verbale, proba practică.

RESURSE :
UMANE : copiii grupei mari
TEMPORALE : 30 minute
SPAŢIALE : sala de grupă
BIBLIOGRAFICE :
➢

„Curriculum pentru educație timpurie”, Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019

➢

Antonovici, Ștefania, „Matematica în grădiniță”9ghid pentru educatoare), E.D.P., București, 2016

➢

Oprea, Crenguța Lăcrămioara, „Strategii didactice interactive”, E.D.P., 2009

➢

Preda, Viorica, „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas Educațional, Bucureşti, 2005

➢

Preda, Viorica, „Educatia pentru știință în grădiniță”, Ed. Compania, București, 2003

➢

*Ghid de bune practici privind educaţia timpurie a copiilor de la 3la 6/7 ani”, Bucureşti, 2008

SCENARIUL DIDACTIC
STRATEGII DIDACTICE

EVENIMENTUL

CONŢINUTUL ŞTIINȚIFIC ȘI SARCINI DE

DIDACTIC

ÎNVĂȚARE

1.Momentul

Se asigura condiții optime pentru desfășurarea activității:

organizatoric

-

Aerisirea sălii de grupă;

-

Aranjarea mobilierului;
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-

Distribuirea materialelor.

Introducerea în activitate se va face prin prezentarea
2. Captarea atenţiei

Expunerea

-scrisoarea

-frontală

elementului surpriză de la Îngrijitorul Andrei: un coșuleț în

- observarea
comportamentului

care se află o scrisoare, împreună cu plicurile cu sarcinile de
rezolvat. Voi citi scrisoare de la Îngrijitorul Andrei.
Azi vom desfășura la activitatea matematică jocul „Cu
2. Enunțarea temei şi

animalele ne jucăm, mate invățăm!” Va trebui sa fiți foarte

a obiectivelor

atenți, să îndepliniți sarcinile date și anume:

Conversaţia

-cifre

-frontală

comportamentului

- vom număra în ordine crescătoare și descrescătoare;
- vom recunoaște cifrele și le vom asocia grupei
corespunzătoare;
- vom descoperi locul fiecărui număr în șirul natural și vecinii
acestuia;
- vom hrăni animăluțele cu tot atâta hrană cât a specificat
Îngrijitorul Andrei
3.
jocului

Explicarea

Pentru desfășurarea jocului matematic copiii vor fi împărțiți

Explicaţia

în două echipe: echipa pisicuțelor și echipa ursuleților. Vor
avea coronițele cu simbolul grupei date din timpul

-jetoane cu

-frontală

animale
Conversația

activităților liber-alese de dimineață. Voi specifica

domestice/
sălbatice

următoarele: trebuie să fie foarte atenți, să răspundă corect și
coechipierii să se ajute la nevoie, iar pentru cei care vor ieși
învingători sunt pregătite surprize.
a) Explicarea jocului

-pe grupe

Fiecare copil din cele două grupe va rezolva câte o sarcina

Explicaţia

primită în plic, pentru fiecare răspuns corect echipa va fi

Conversația

recompensata cu un măr. Va câștiga grupa care reușește să
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obțină un număr cât mai mare de mere. Fiecare sarcina
rezolvată îl ajută pe îngrijitor să adune animalele ca să le
aducă înapoi la căsuța lor.
Se explică regulile:
- fiecare probă este scrisă într-un plic;
- copilul numit din fiecare echipă va rezolva corect sarcina de
pe bileţel;
- în urma rezolvării corecte a probei, îngrijitorul se apropie cu
un pas de aducerea fiecărui animal la căsuța lui.
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4.Desfășurarea jocului

Jocul de probă

-jetoane

-observarea

Se va desfășura un joc de probă cu un copil de la fiecare

animale

comportamentului

echipă, pentru a verifica daca au fost înțelese regulile jocului.

-cifre

SARCINA: Numără elementele și așază cifra
corespunzătoare pe tablă!
Executarea jocului de către copii
Tabla magnetică va fi împărțită în două: fiecare grupa va avea
un tren cu 6 vagoane, în fiecare vagon vor fi așezate câte o
grupă de animăluțe( domestice sau sălbatice, în funcție de

- pe grupe

apartenență). Acestea vor fi folosite în rezolvarea sarcinilor
date.

Sarcina 1
- Cifre amestecate, recunoaște-le pe toate!
- fiecare grupă va avea un set de cifre de la 1-6,

Exerciţiul

reprezentanții desemnați de mine vor recunoaște cifrele, le
vor așeza crescător si descrescător.
- voi amesteca locul unei cifre în șirul numeric, reprezentanții
grupei urmând a observa greșeala(pot fi ajutați de
coechipieri).

Sarcina 2
Animalele am grupat, scara numerică am format!
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- copiii desemnați din fiecare grupă vor așeza la cifra așezată
de către mine, tot atâtea animale cât arată cifra;
- folosirea expresiei „mulțimii cu …elemente îi corespunde
cifra…”

Sarcina 3
Vecinii să îi cunoaștem!
- Copiii desemnați din fiecare grupă vor avea de numit:
- Spune care este vecinul mai mic cu o unitate decât 5/6;
- Spune care este vecinul mai mare cu o unitate decât 4/5;

Sarcina 4
Al câtelea animal a plecat, la revedere nu și-a luat!
-

Primul, al treilea, al cincilea(impare)

-

Al doilea, al patrulea, al șaselea( pare)

Sarcina 5
Animalele le hrănim, hrana noi o numărăm!
- fiecare grupă va avea o piramida( cu 6 trepte). Fiecărui rând
îi va corespunde un animal și va avea un cub cu cifre de la 16. Vor veni în perechi de cqte doi: unul arunca zarul, celălalt
așază în piramidă, pe rândul desemnat, tot atâta hrană cât
arată cifra ieșită pe cub.

-aprecieri verbale
-

- „mâncărica” o va lua dintr-un coș așezat la îndemână.

ida
-

Complicarea jocului
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Fiecare grupă va avea o planșă cu un tren desenat, cu 3
vagoane. Copiii vor avea de rezolvat, împreună, următoarele
sarcini:
-

Să atașeze pe vagoane cifrele pare( o grupă) și
impare( cealaltă grupă)

-

Să atașeze în vagonul care indică numărul cel mai
mare, tot atâtea animale

-

Să pună tot atâta hrană cât arată cifra ascunsă în
locomotivă(recunoscută prima dată)

-

Să numere celelalte elemente desenate pe planșă și
să scrie cifra corespunzătoare( flori, nori, ferma,
copaci, păsări).

6. Realizarea feed-

1)Voi avea pregătite 6 căsuțe din polistiren. Fiecare căsuță va

Conversația

-căsuță cu

backului şi obţinerea

avea desenată pe acoperiș o cifră, de la 1-6.

Explicația

cifre

performanţei

-jetoane cu
Copiii vor avea sub scaune un jeton cu un animal domestic/
sălbatic. Fiecare va avea desenat pe el, buline( de la 1-6).
Fiecare copil va număra și va recunoaște câte buline are
animalul lui, urmând ca fiecare să îl aducă si să îl pună la
căsuța potrivită.
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Exercițiul

animale

-pe grupe

-limbaj nonverbal

- aprecieri verbale
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2) Voi avea o paletă cu cifre de la 1-6: copiii vor trebui să

-paleta cu

sară de atâtea ori cât arată cifra de pe paletă.

cifre

Răspunsurile corecte vor fi aplaudate și recompensate cu fețe
zâmbitoare.
7. Evaluarea

Se vor face aprecieri verbale și se vor număra recompensele

Conversația

- mere

-frontal

-aprecieri verbale

-frontal

-aprecieri verbale

adunate. Câștigă grupa care a adunat mai multe mere.
„V-aţi gândit, v-aţi consultat
Şi răspunsuri bune-aţi dat,
Dar timpul s-a terminat.
Câte puncte-aţi câştigat?
Hai să numărăm în cor
Şi să stabilim un scor.
Să rostim cu voce tare
Echipa câştigătoare.”
8.Încheierea

Se va propune copiilor să joace și acasă cu frații lor acest joc.

activității

Vom interpreta Iepurașul ȚUP.
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PROIECT DE ACTIVITATE
(desfășurată în mediul on-line)
CADRU DIDACTIC: OPREA MARINA
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița Panseluța
NIVELUL/ GRUPA : Nivel II / Grupa mare
SUBTEMA : ,,Să ne amintim...!”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul limbă și comunicare (DLC)
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Prietenii Cenușăresei”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Evaluare de cunoștințe
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Evaluarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale; educarea unei exprimări verbale corecte din punct de
vedere fonetic, lexical, sintactic;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul activității, toți copiii vor fi capabili :
O1- să formuleze propoziții simple și dezvoltate, pe baza imaginilor prezentate de către educatoare;
O2- să despartă în silabe cuvinte, precizând numărul silabelor;
O3- să alcătuiască întrebări pe baza imaginii prezentate;
O4- să identifice sunetul inițial al cuvântului care denumește imaginea.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: explicația, conversația, problematizarea, exercițiul, jocul, Piramida, Explozia stelară ;
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Material didactic: laptop, tableta, telefon, aplicația chatter pix, power point, aplicația wordwall, mesaj de la Zâna Poveștilor, bagheta magică;
Durată : 30 minute;
Forme de organizare: individual;
Modalitatea de desfășurare : on-line, sincron, pe platforma Google Meet
SARCINA DIDACTICĂ:
-

Formularea de propoziții simple și dezvoltate;

-

Despărțirea cuvintelor în silabe și precizarea numărului de silabe a cuvintelor date;

-

Alcătuirea de propoziții interogative;

-

Identificarea sunetului inițial al cuvântului care denumește imaginea.

REGULI DE JOC:
➢

Copilul desemnat de educatoare va formula o propoziție pe baza imaginii prezentate;

➢

Educatoarea spune o ghicitoare, numește un copil care va da răspunsul, acesta va despărți în silabe cuvântul respectiv, precizând numărul silabelor; dacă oferă un răspuns corect
poate să numească un alt coleg pentru a rezolva aceeași sarcină;

➢

Căte un copil va alcătui o propoziție interogativă pe baza unei imagini, cu ajutorul cuvintelor: ,,Cine?”, ,,Unde?”, ,,Când?”, ,,Ce?”, ,,De ce?”;

➢

Copilul numit va preciza sunetul inițial al cuvântului sugerat de imaginea indicată de săgeată;

➢

La fiecare probă încheiată cu succes, copiii recuperează o cheie;

➢

Vor răspunde copiii solicitați de către educatoare;

➢

Toate răspunsurile corecte vor fi aplaudate.
ELEMENTE DE JOC:
- surpriza
- bagheta fermecată
- recitativul educatoarei ,,Bagheta la drum pornește și la …. se oprește!”;
-aplauze
- aprecieri verbale;
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BIBLIOGRAFIE:
- Revista ,, Draga mea educatoare'' -Editura Diamant -nr.1-2013
- Revista Învățământului Preșcolar nr.1-2/2013 si nr 3-4/2014 ;
- Ghid Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020, Educație timpurie nivel preșcolar, Editura Didactică și Pedagogică S.A.
- ,,Curriculum pentru educație timpurie, 2019;
Ob.
Evenimentul didactic

oper.

Strategii didactice

Conținutul științific

Mijloace didactice

Metode

Părinții preșcolarilor accesează codul de întâlnire online pe platforma
1. Moment organizatoric

Google Classroom
Se asigură pregătirea materialului didactic de către părinți
Se va realiza prin mesajul Zânei Poveștilor, care îi roagă pe copii să o

2. Captarea atenției

ajute pe Cenușăreasa să găsească cheile de la castel deoarece mama sa

Aplicația Chatter pix

cea vitregă i-a încuiat ușile și a ascuns cheile, iar Cenușăreasa nu mai

Material power point

Conversația

poate merge la balul organizat de prinț.
Se anunță titlul jocului, ”Prietenii Cenușăresei”.
Obiectivele vor fi prezentate într-un mod accesibil copiilor, precizându-se
3. Anunțarea temei și a

faptul că pentru a găsi cheile, copiii vor trece prin patru probe: formulare

obiectivelor propuse

de propoziții, despărțirea cuvintelor în silabe, alcătuirea de propoziții

Material power point

Explicația

interogative cu ajutorul cuvintelor: ,,Cine?”, ,,Unde?”, ,,Când?’’, ,,Ce?’’,
,,De ce?’’, identificarea sunetului inițial al cuvântului.
1. Explicarea regulilor jocului :
Se prezintă copiilor sarcina didactică și regulile jocului .

4. Dirijarea învățării

Educatoarea prezintă un joc interactiv wordwall. Cu ajutorul baghetei
O1

și a cuvintelor magice, ,,Bagheta la drum pornește și la…. se oprește”, un
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copil va fi numit să alcătuiască o propoziție pe baza imaginii alese de
aplicație.
Fiecare răspuns corect va fi aplaudat, iar fiecare sarcină (probă)
rezolvată corect va avea ca premiu o cheie.
Exercițiu
2. Jocul de probă

Aprecierea
exprimării corecte

Se efectuează jocul de probă pentru verificarea însușirii regulilor de

Jocul

către copii.
3. Desfășurarea propriu-zisă

Conversația

Individuală

Se trece la executarea propriu-zisă a jocului, urmărindu-se
respectarea regulilor acestuia și implicarea unui număr cât mai mare de

Problematizarea

copii
Exercițiul
Varianta I

Individuală

Material power point
Jocul

Se prezintă copiilor o piramidă, înconjurată de imagini.
Educatoarea va spune o ghicitoare. Un copil numit de educatoare va

Explicația

ghici răspunsul, va despărți în silabe cuvântul respectiv, precizând
O2

numărul silabelor, apoi va îndruma educatoarea să așeze imaginea în

Problematizarea

spațiile corespunzătoare de pe panou. (Metoda Piramida).
Pe rândul din dreptul cifrei 1, unde este un singur dreptunghi, se așază

Exercițiul

un cuvânt monosilabic, pe rândul din dreptul cifrei 2, unde sunt două
dreptunghiuri, se vor așeza două cuvinte alcătuite din câte două silabe,
iar pe rândul din dreptul cifrei 3, unde sunt trei dreptunghiuri, se vor
așeza trei cuvinte alcătuite din câte trei silabe.
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Copilul care oferă un răspuns corect poate să numească un coleg pentru a
rezolva aceeași sarcină.

Varianta II

Material power point
Individuală

Se prezintă copiilor o stea în centrul căreia se află o imagine. Pe fiecare
vărf al stelei se află câte o stea mai mică pe care sunt scrise următoarele
O3

cuvinte: ,,Cine?”, ,,Unde?”, ,,Când?”, ,,Ce?”, ,,De ce?”

Aprecieri verbale

Copiii vor avea ca sarcină să alcătuiască întrebări pe baza imaginii și cu

Explozia stelară

ajutorul cuvintelor de pe steluțe.
Complicarea jocului
Pentru complicarea jocului, educatoare propune o ultimă probă. Se
6. Obținerea
performanței

O4

prezintă copiilor un joc interactiv wordwall.
Educatoarea învârte roata și va numi un copil care să denumească
imaginea indicată de săgeată. Copilul va denumi imaginea și va

Material power point

Explicația

Aplicația wordwall

Problematizarea
Exercițiul

Individuală

Aprecieri verbale

recunoaște sunetul inițial al cuvântului respectiv.

Se va realiza prin adresarea unor întrebări referitoare la jocul
desfășurat. Se vor face aprecieri generale privind rezolvarea sarcinilor
7. Evaluarea activității

jocului, a comportamentului copiilor în timpul acestuia și se va verifica
dacă toate cheile au fost găsite.

Conversația

Individuală

Aprecieri verbale
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Se va realiza prin mesajul de mulțumire al Zânei Poveștilor, aceasta
8. Încheierea activității

exprimându-și bucuria că Cenușăreasa a reușit să descuie ușile castelului,
fiind ajutată de copii.
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Programă de opțional
Autor: Grozăvescu Nadia- Sorina
Şcoala Gimnazială Gheorghe Magheru-Caracal
●

Durata: 1 an

●

Clasa: a II a

●

Nr. ore pe săptămână: 1 oră

Micii bucătari
- opţional integrat –

Argument
“Când arta va deveni un bun comun ca lumina Soarelui – atunci vom fi făcut încă un pas, şi poate cel mai important, spre adevărata civilizaţie.”
Nicolae Tonitza
Vârsta şcolarităţii mici se caracterizează printr-o curiozitate crescută, manifestată deseori şi în dorinţa de a participa activ la treburile casnice. Dornici să descopere
universul din bucătărie, copiii nesupravegheaţi pot da naştere la adevărate „mici tragedii”. Apare deci necesitatea însuşirii unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime de
utilizare a materialelor şi uneltelor specifice.Știm, de asemenea, că mulți dintre copii rămân mult timp singuri acasă și consider că aceste cunoștințe îi vor ajuta să se descurce
și singuri la nevoie.Disciplina opţională “ Micul bucătar” se adresează elevilor de clasa a II-a şi implică în abordarea sa mai multe arii curriculare: Om şi societate, Arte,
Tehnologii, Consiliere şi orientare.
Punera în practică a opţionalului “ Micul bucătar” o considerăm necesară pornind de la ideea că numai din partea unor copii sănătoşi se poate obţine un randament
şcolar optim şi mai târziu o bună pregătire profesională şi socială. Acest opţional este axat pe mai multe arii curriculare, iar activitățile de învățare se vor desfășura individual
şi pe grupe.
De ce “Micul bucătar”?
●

- Oferă posibilitatea de a-i responsabiliza pe elevi în direcţia participării efective, după puterile lor, la rezolvarea anumitor sarcini gospodăreşti.

●

- Învăţând de mici regulile elementare ale unei alimentaţii sănătoase vor descoperi că “este mai uşor să previi decăt să vindeci o boală”.

●

- Activitatea se poate desfăşura în sala de clasă, cu o minimă dotare şi este accesibilă particularităţilor de vârstă ale elevilor de clasa a II-a.
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●

- Activităţile se desfăşoară într-o atmosferă degajată, dezvoltând spiritul de echipă, şi au un pronunţat caracter educativ.

●

-Activităţile practice desfăşurate de către elevi contribuie la formarea deprinderilor de conduită civilizată
A. Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
Competenţe specifice

Activităţi de învăţare

1.Înțelegerea și prezentarea avantajelor unei alimentații sănătoase

-Discuții dirijate cu privire la alimentația corectă
-Citirea etichetelor diferitelor alimente
-Explicarea informațiilor de pe ambalajele produselor
alimentare
-Identificarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor
-Discuții dirijate despre igiena personală și igiena
alimentației
-Întâlnire cu medicul nutriționist
-Joc de rol
- Exerciții de recunoaștere a vaselor, a tacâmurilor,

2. Recunoașterea și utilizarea în operații simple a unor ustensile, vase,

aparatelor folosite la bucătărie

dispozitive și aparate folosite în bucătărie, a tacâmurilor și modul lor

- Exerciții de formulare a definițiilor după careuri

de aranjare la masă

date
-Rebusuri școlare
- Exerciții de aranjare a tacâmurilor
- Discuții dirijate pe tema folosirii corecte a
tacâmurilor
- Expoziții tematic
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-Activități de decorare a mesei pentru diferite
3. Decorarea unei mese și aprecierea unor produse culinare după

ocazii

(sărbători religioase, vizite, zile onomastice)

criterii diferite (miros, gust, culoare)

- Activități practice de preparare a unor produse
simple, lucrând individual, perechi sau în grup
- Activități practice de realizare a unor
ornamente

(ghirlande, suporturi de lumânări, etc)

-Întâlnire cu un bucătar profesionist
-Degustarea produselor executate după criterii date
și aprecierea lor
-Expoziție cu produse realizate
- Activităţi în grup cu împărţirea sarcinilor pentru realizarea
4.Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu partenerul

(pregătirea ustensilelor, curățarea lor, dozarea ingredientelor,

/partenerii din echipă, cu regulile și obținerea produsului finit

etc)în funcţie de îndemânare-perechi/echipă
-Discutarea costului de realizare a unui produs şi a normelor
de igienă și securitate la locul de muncă;
- Identificarea regulilor pentru prepararea produsului după
o rețetă(ex:bomboane Rafaello)
- Exerciţii de decorare a produselor utilizând soluţii ieftine;
-Exersarea codului de conduită în bucătărie( normele
muncii)și igienă( modalități de purtare corectă a
vestimentației de bucătar)
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B.

Conţinuturile învăţării

1. Caracteristicile grupelor de alimente.
-

carnea şi derivatele ei;

-

laptele şi produsele lactate;

-

ouă;

-

legume ,fructe;

-

cereale

2. Bucătăria.
-

vase şi ustensile;

-

igiena în bucătărie;

3. Prepararea unor alimente:
-

gustări pentru copii;

-

salate de fructe sau legume;

-

sucuri;

-

budinci;

-

milk-shake-uri;

-

sandwich-uri;

-

hot-dog;

-

hamburgeri;

-

biscuiţi;

-

cornuri şi cornuleţe;

-

fursecuri cu diferite forme;

4.Ornamente pentru mese festive.
-

serveţele, aranjarea lor;

-

brăduleţul:

-

ghirlande;
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-

suport lumânări;

5.Bune maniere
-

aranjarea şi decorarea mesei festive;

-

folosirea corectă a tacâmurilor

-

comunicarea nonverbală prin intermediul tacâmurilor
C. Metode:
- explicația;
- conversația;
- demonstrația;
- exercițiul;
D. Modalităţi şi instrumente de evaluare
- degustarea și aprecierea de către colegi a produselor preparate;
- diplome;
- Turul galeriei;
- fotografii;
- realizarea unei mici Cărți de bucate cu rețete adecvate copiilor
E. Resurse materiale
- tocătoare de lemn;
- cuțite;
- castroane și oale de dimensiuni mici;
- tăvi;
- sucitoare;
- linguri de lemn și de metal;
- șervețele, șorțuri, mănuși, bonete, halate;
- cuptor cu microunde, electric, mixer, blender.
-videoproiector, laptop;
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-cărți cu rețete culinare

F. Bibliografie
- Marin, Sanda, Carte de bucate, Editura Humanitas, București, 2007;
- 71 rețete de salate : http://www.girlshare.ro/32972524.2
- Rețete-diverse-Practice:http://www.girlshare.ro/4013098.
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PROIECT DIDACTIC
Profesor: Diaconu Ioana
Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu ,Târgoviște
Aria curriculară: Arte
Obiectul: Educaţie Plastică
Clasa: a VIII-a B
Unitatea de învăţare: Arhitecturi
Tema plastică: Reprezentarea în perspectivă a corpurilor geometrice
Subiectul: Cubul
Tipul lecţiei: predare-învăţare (formare de priceperi şi deprinderi)
Scopul – Însuşirea noţiunilor legate de perspectivă, dezvoltarea gândirii divergente
Competenţe generale:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic.
Competenţe specifice:
1.1 Reprezentarea după natură a aspectului exterior şi structura interioară a formelor;
1.2.exerciţii de măsurare, proporţionare, paginare şi
de raportare la întreg a obiectelor;
1.3. exerciţii de valoraţie în creion sau în cărbune;
1.4.exerciţii de observare şi de reprezentare a
deformărilor aparente, în funcţie de linia de orizont,
de poziţia desenatorului şi de punctul de fugă;
Competenţe operaţionale vizate:
C1 - să cunoască termenul de perspectivă ;
C2 - să realizeze un corp geometric pornind de la un singur puct de fugă;
C3 - să obţină pe planşa de lucru un corp geometric pornind din doua puncte de fugă
C4 - să exerseze deprinderi de comunicare şi colaborare cu profesorul şi colegii;
C5 - să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de studiul educaţiei plastice.
III. Resurse procedurale:
Umane: profesor, elevi.
Materiale didactice: manual, caiet. materiale specifice orelor de educaţie plastică .
IV. Metode de învăţare:
Metode didactice tradiţionale:

Tipuri de învăţare:

M1 - Conversaţia

T1 - Cognitivă

M2 - Dialogul dirijat

T2 - Creativă

M3 - Exerciţiul

T3 - Afectivă

M4 - Activitate independentă

T4 - Psihomotorie
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M5 - Evaluarea
Metode de învăţare interactive:
M 6 - Turul galeriei
V. Moduri de activitate cu elevii:
Frontal: pentru reactualizarea cunoştinţelor, explicarea cerinţelor, discutarea rezultatelor activităţii;
Individual: la prezentarea rezultatelor activităţii.
VI. Forme de organizare:
- a conţinuturilor: integratoare, interdisciplinară;
- a activităţii: frontală, individuală.
VII. Metode de evaluare: continuă, valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat elevilor, planşa realizată,
nota.
VIII. Dificultăţi anticipate: ritmul lent al elevilor, necesitatea explicaţiilor suplimentare, neîndeplinirea tuturor activităţilor
planificate datorate modului de predare.
IX. Principii didactice:
- principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
- principiul integrării teoriei cu practica
- principiul participării şi învăţării active.
X. Resurse bibliografice specifice disciplinei:
- Manual pentru clasa a VIII-a de Educaţie Plastică, Editura Litera, Bucureşti, 2020;
- Curriculum Naţional, Programa şcolară pentru clasa a VII-a, Bucureşti, 2009.
Durata: 45 minute
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
SECVENŢELE
LECŢIEI

1.

COMPETENŢE COMPETENŢE
SPECIFICE
OPERAŢIONALE

CONŢINUTUL

LECŢIEI

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Asigurarea unui climat favorabil pentru
buna desfăşurare a lecţiei.

Pregătesc materialele şi aşteaptă
în linişte începerea lecţiei.

STRATEGII

DIDACTICE

Metode
şi
procedee

Mijloace de
învăţământ

EVALUARE
A

C4
să exerseze
deprinderi de
comunicare şi
colaborare
cu profesorul şi
colegii

Moment
organizatoric

C5

2.
Reactualizarea
cunoştinţelor ancoră

3.
Captarea atenţiei
şi

să-şi dezvolte o
atitudine pozitivă faţă
de
studiul educaţiei
plastice
C1
să cunoască termenul
de perspectivă, să o
identifice în
compoziţii plastice

Verific prezenţa, ţinuta elevilor şi
esteticul clasei.
Îndrum elevii în activităţi de pregătire a
materialelor necesare şi de stabilire a
ordinii şi disciplinei.

- Pentru ce oră va-ţi pregătit acum?
Profesorul iniţiază reactualizarea
cunoştinţelor asimilate anterior privind
modalităţile de reprezentare a
spaţialităţii învăţate până în acest
moment la educaţie plastică,
solicitându-le elevilor identificarea
concretă a acestora.
- Ce este perspectiva?.
- Cum se numeşte acest tip de
perspectivă?
- De ce este ea diferită?

- Pentru ora de educaţie plastică.

Astăzi vom proiecta un cub la un
singur punct de fugă și la două puncte
de fugă, iar la sfârşitul orei vom
vizualiza lucrările, după care aş dori să

Elevii notează în caiete titlul
lecţiei.
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- Încercarea de a reprezenta
elemente tridimensionale pe o
suprafaţă bidimensională.
-Elevii urmăresc imaginile
prezentate şi sunt atenţi la
indicaţiile profesorului.

Ascultă explicaţiile.

M1
Conversaţia
T3
Afectivă

M1
Conversaţia
M2
Dialogul dirijat
T1
Cognitivă
T3
Afectivă

M1
Conversaţia
M2
Explicaţia
M3

Catalogul
Materiale
necesare
activităţii
specifice educaţiei
plastice
caiet, manual.

Frontală
şi
individuală

Frontală
şi
individuală

Frontală
şi
individuală
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anunţarea
obiectivelor temei
plastice

vă exprimaţi opinia în ce priveşte
soluţia găsită de colegul vostru şi să
propuneţi eventual o altă soluţie, după
care veţi fi notaţi.

4.
Etapa de creaţie
şi de formare a
priceperilor şi
deprinderilor

C2,C 3 - să
realizeze un
corp geometric
pornind de la un
singur puct de
fugă/
doua puncte de
fugă

5.
Etapa de analiză
şi evaluare

C3
să obţină pe planşa de
lucru perspectiva
aeriană sau liniară
C5

C4
să exerseze
deprinderi de
comunicare şi
colaborare
cu profesorul şi
colegii

observare şi de
reprezentare a
deformărilor
funcţie de linia
de orizont,
de poziţia
desenatorului şi
de punctul de
fugă

Elevii urmează sfaturile
profesorului şi procedează
întocmai realizând pe foaie
elemente reprezentate în
perspectivă.

să-şi dezvolte o
atitudine pozitivă faţă
de studiul educaţiei
plastice

C 4.exerciţii de

aparente, în

Explic elevilor că realizarea
perspectivei dintr-un punct/doua puncte
de fugă presupune o atenție deosebită
și îi rog pe elevi să mă urmărească în
timp ce eu am să le realizez pe tableta
grafică cubul

C5
să-şi dezvolte o
atitudine pozitivă faţă
de
studiul educaţiei
plastice

- Cum se numeşte lecţia pe care am
aplicat-o în planşa de lucru?
Indentific elevii care au reuşit să
finalizeze lucrările lor generez o șeruire
a ecranului şi provoc câţiva elevi să
facă un tur al galeriei pentru a
identifica diferitele tipuri de
perspective folosite şi eventual a
propune alte soluţii rezolvării temei
date.
Se fac aprecieri asupra modului de
lucru al tuturor elevilor.
Se coordonează activitatea de încheiere
a orei.
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- Perspectiva liniară sau aeriană.
Evaluează şi îşi autoevaluează
lucrările.
Îşi strâng materialele şi fac
curăţenie în jurul lor.

Observaţia
M4
T1
Cognitivă
T4 Psihomotorie
T3
Afectivă
M1
Conversaţia
M4
Exerciţul
M4
Activitate
independentă
T2
Creativă

M5
Evaluarea
M6
Turul galeriei
T3
Afectivă
T4 Psihomotorie

Materiale
specifice orelor de
educaţie plastică

Frontală
şi
individuală

Frontală
şi
individuală
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6.
Încheierea
lecţiei/aprecieri
şi recomandări

C5
să-şi dezvolte o
atitudine pozitivă faţă
de studiul educaţiei
plastice.

Închei cu aprecieri la adreas elevilor!
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Elevii îşi strâng lucrurile şi fac
curăţenie în jurul lor.

M1
Conversaţia
T3
Afectivă

Frontală
şi
individuală
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PROIECT DE LECŢIE

Şcoala Gimnazială nr.1 Băneasa
Învățător: Covrig Rodica
Data: 03.03.2021
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Educație civică
Unitatea de învățare: Comportamente moral – civice
Subiectul: Comportamentul în locuri publice
Tipul lecţiei: predare - învățare
Competenţe specifice:
1.3. Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți oameni
2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană
Obiective operaţionale:
O2 – să definească termenii de comportament și loc public folosind cuvinte proprii;
O3 – să exemplifice reguli/comportamente moral-civice specifice locurilor publice;
O1 – să răspundă corect la întrebările date, raportându-se la propria experiență de viață;
O5 – să precizeze soluții adecvate unei situații problemă , argumentând alegerile făcute.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, ciorchinele , studiul de caz;
Mijloace didactice: fișe de lucru, planșe , videoproiector , laptop ;
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, în echipe.
Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecierea verbală, autoevaluarea,
evaluarea colegilor, analiza produselor activităţii
Resurse bibliografice:
➢
➢

Programă şcolară pentru clasa a IV-a - 2014
„Educație civică – clasa a IV-a” (manual) Dumitra Radu, Gherghina Andrei,

Editura Aramis, 2016
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Nr
crt

Secvenţele
lecţiei

O
b
op
.

Activitatea elevilor
Activitatea învățătorului

Strategii didactice
Metode şi
procedee

Material
didactic

Forme de
organizar
e

1.

Moment
organizatoric

Voi pregăti materialele pentru lecție.

2.

Verificarea
cunoștințelor

Voi cere elevilor să prezinte câteva reguli de comportament
pe care le respectă în școală.

Elevii prezintă regulile
esențiale.

conversația

caiete
manual

frontal

Vizionează piesa cu
atenție.
Elevii își spun părerea
argumentând răspunsul
dat.

laptop

frontal

Captarea atenției

Voi prezenta un fragment video din piesa ,,Domnul Goe "
de I.L.Caragiale .Voi întreba copiii dacă sunt de acord cu
comportamentul personajului principal din piesă. ( 2:38)

conversaţia

3.

Voi anunţa titlul lecţiei ,,Comportamentul în locuri publice
” și voi prezenta obiectivele operaţionale pe înţelesul
elevilor.
Se notează data şi titlul lecţiei.

Elevii notează în caiete.

Cu ajutorul elevilor se definesc cei doi termeni din titlul
lecției: comportament și loc public .
Comportamentul reprezintă modalitatea de a acționa și
reacționa prin fapte și prin vorbe, în anumite împrejurări.
Voi cere copiilor să precizeze care sunt locurile publice
după părerea lor ?

Elevii notează în caiete.

4.

Anunţarea temei şi a
obiectivelor

5.

Dirijarea învăţării

O1

O1

Evaluare

Elevii se pregătesc
pentru lecție.
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dezbaterea
explicația

conversaţia

conversaţia
Răspunsuri posibile :
,,Locurile publice sunt:
mijloacele de transport
,strada

aprecieri
verbale

explicația

frontal

frontal

observarea
sistematică
a elevilor

observarea
sistematică
a elevilor
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O2
O3

O2

O4

6.

Obținerea
performanței

Propun elevilor să completeze ciorchinele cu regulile de
comportament pe care le cunosc ei pentru unul din locurile
publice stabilite anterior –la alegere. (Anexa 1)

Își completează
ciorchinele cu alte
răspunsuri .

Voi prezenta un PPT în care sunt înserate și imagini din
activitățile noastre extrașcolare și vom stabili regulile ce
trebuie respectate în locuri publice –pe stradă,în mijloacele
de transport , în sălile de teatru/cinema.

Elevii vor prezenta din
experiența lor ceea ce
au învățat și au aplicat
în activitățile lor.

Voi prezenta o situație de viață (studiu de caz), pentru
fiecare rând de bănci .Elevii trebuie să găsească soluții,
argumentând alegerea făcută..

Voi face aprecieri asupra participării la lecție.

aprecieri
verbale
individual

Cer elevilor să-și prezinte răspunsurile și să completeze cu
alte reguli care nu se regăsesc în ciorchinele lor și pe care
le-au auzit la alți colegi.

1 – Ești la bibliotecă în sala de lectură. Este
liniște.Fiecare persoană stă pe scaun și citește. Vine un
grup de copii,se așază la o masă și încep să facă gălăgie .
Cum vei proceda ? Argumentează alegerea făcută.
2. Ești la teatru.În timpul spectacolului telefonul unui
coleg de lângă tine sună. Acesta începe să vorbească la
telefon.
Cum vei proceda ? Argumentează alegerea făcută.

7.

,sala de teatru/
cinema,muzee,șa

ciorchinele

conversația

Elevii argumentează pe
caiete răspunsul dat
apoi prezintă oral ideile
scrise în caiete.

fișe de
lucru

imagini

analiza
produselor
activității

laptop
videoproi
ector

studiul de caz

evaluare

Evaluare
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ANEXA 1
Completează spațiile cu reguli de bază pe care le respecți înntr-unloc public la alegere .
………………………………..

Reguli în familie
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PROIECT DIDACTIC

Prof. TUDOR MIHAELA
COLEGIUL ECONOMIC ”M. KOGĂLNICEANU” FOCȘANI
Disciplina: Contabilitate generala
Clasa: X
Unitatea de învăţare: Bilanţul şi dubla înregistrare
Titlul lecţiei: Bilanţul contabil. Tipuri de modificări bilanţiere – aplicaţii
Tipul lecţiei: Formarea şi consolidarea de priceperi şi deprinderi
Durata: 50 min
Loc de desfăşurare: Sala de curs
Obiectiv cadru: - realizarea de aplicaţii utilizând bilanţul
Obiective de referinţă: - explicarea structurii bilanţului, echilibru bilanţier, tipuri de
modificări bilanţiere
- să urmărească etapele de realizare a unei aplicaţii
Obiective cognitive : -

Obiective afective: -

să utilizeze corect definiţiile referitoare la bilanţ
-

să ordoneze elementele patrimoniale în bilanţ

-

să explice tipurile de modificări bilanţiere

să aleagă corect elementele patrimoniale de activ şi pasiv
-

să stabilească modificările posturilor bilanţiere

-

să aprecieze corect soluţiile oferite de colegi

-

să se implice cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei

Obiectivele psihomotorii: - să - şi formeze deprinderi de lucru specifice temei de studiu
-

să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi
problematizare

Obiectivele operaţionale : - să definească noţiunile de bilanţ , activ, pasiv
-

să ordoneze şi să grupeze elementele patrimoniale de activ şi
pasiv

-

să stabilească ecuaţia bilanţieră

-

să elaboreze bilanţul contabil

Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, problematizarea, exemplificarea,
studiul de caz
Material didactic: fişe de lucru, tabla, suport de curs, cărţi de specialitate
DESFĂŞURAREA LECŢIEI.
▪

Moment organizatoric
➢

Pregătirea lecţiei: - întocmirea proiectului didactic
- pregătirea setului de întrebări
- pregătirea aplicaţiei
- pregătirea temei
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➢

Organizarea şi pregătirea clasei: - verificarea prezenţei

➢

Captarea atenţiei: - anunţarea subiectului pentru tema respectivă
- anunţarea obiectivelor urmărite
- anunţarea modului de desfăşurare a activităţii

➢
▪

Reactualizarea cunoştinţelor:

Se realizează un set de întrebări referitoare la „ Bilanţ şi dubla reprezentare pentru consolidarea cunoştinţelor
astfel:
a)

Ce este bilanţul?

b) Ce cuprinde bilanţul contabil ?
c)

Ce este activul şi pasivul patrimonial ?

d) Care sunt funcţiile bilanţului ?
e)
▪

Cum se poate reprezenta bilanţul contabil şi care sunt ecuaţiile care reflectă dubla reprezentare?

Pentru fixarea cunoştinţelor elevii primesc o fişă de lucru cu următorul conţinut:

La 1.01.2007 S.C.” Comat” S.A. dispune de următoarele elemente patrimoniale:
Capital social

4500

Bilete la ordin emise

260

Disponibil în contul bancar

2950

Obligaţii fată de bancă pe 6 luni

350

Titluri de participare

380

Materii prime

140

Rezerve din evaluare

250

Aparate de măsură ( 3 buc)

1500

Obligaţii din executări de lucrări

420

Salarii de plătit

900

TVA de recuperat

150

Mijloc de transport

1800

Semifabricate facturare terţilor

450

Impozit pe profit

500

Contribuţia personalului la asigurările

220

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

110

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

280

Cheltuieli de constituire

170

Abonamente achitate anticipat

60

Chirii încasate în avans

150

Numerar în caserie

1200

Profit nerepartizat

950

Trate acceptate

240

Creditori

150

sociale de sănătate

În semestrul I, 2007 au loc următoarele operaţii economico – financiare :
1) Se achiziţionează conform factură o instalaţie de lucru în valoare de 1600 lei.
2) Se emite o cambie în valoare de 250 lei pentru contravaloarea lucrărilor de execuţie de terţi
3) Se recepţionează conform factură mărfuri de 500 lei şi materiale de ambalat de 140 lei
4) Se ridică de la bancă conform cec de numerar suma de 500 lei pentru plata salariilor
5) Se virează 50% din impozitul pe profit pe baza ordinului de plată
6)La inventariere se constată plus un aparat de măsură evaluat la 1500 lei
7) Se acceptă o trată în valoare de 450 lei pentru contravaloarea semifabricatelor livrate
8) Se achită conform extras de cont contravaloarea unui bilet la ordin în valoare de 400 lei
9) Se plăteşte un avans chenzinal de 700 lei , conform listă de avans chenzinal
10) Se repartizează profitul nerepartizat pentru majorarea capitalului social cu 500 lei şi pentru acordarea de dividende
acţionarilor în valoare de 450 lei.
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11) Se deschide un acreditiv de 350 lei conform extrasului de cont
12) Se achiziţionează timbre poştale de 50 lei conform chitanţă
Se cere: a) să se întocmească bilanţul iniţial
b) să se efectueze modificările bilanţiere generate de operaţiile
economico – financiare şi să se precizeze tipul de modificări bilanţiere
▪

Concluzii: se vor face aprecieri individuale şi colective asuprea activităţii desfăşurate

▪

Tema pentru acasă: să se întocmească bilanţul final pentru aplicaţia dată
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PROIECT DE LECŢIE
Profesor Ştefan Diana-Maria
Colegiul Tehnic “Grigore Cobălcescu” Moineşti
I. Partea introductivă
Clasa: a XII-a
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Aplicaţii ale integralei definite
Tipul lecţiei: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Competenţe generale:
•

Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite

•

Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual cuprinse în enunţuri matematice

•

Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

•

Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare
a acestora

•

Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă în scopul găsirii de strategii pentru
optimizarea soluţiilor

•

Modelarea matematică a unor contexte problematice, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii
Competenţe specifice:
Determinarea ariei unei suprafeţe plane şi a volumului unui corp, folosind calculul integral şi compararea rezultatelor cu
cele obţinute prin aplicarea unor formule cunoscute din geometrie
Aplicarea calculului diferenţial sau integral în probleme practice
Competenţe derivate:

C1. Să definească subgraficul unei funcţii şi corpul de rotaţie determinat de o funcţie
C2. Să cunoască formulele de calcul pentru aria subgraficului unei funcţii şi volumul unui corp de rotaţie determinat de o
funcţie
C3. Să ştie formulele integralelor nedefinite ale unor funcţii elementare şi compuse
C4. Să cunoască proprietăţile integralei definite
C5. Să aplice metodele de calcul al integralei definite (metoda de integrare prin părţi, metoda de integrare prin schimbare de
variabilă)
C6. Să calculeze integralele definite ale unor funcţii raţionale
C7. Să rezolve corect problemele propuse
C8. Să utilizeze limbajul matematic adecvat
Strategii didactice:
Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, algoritmizarea, problematizarea
Mijloace de învăţământ: fişa de lucru, caietele elevilor, tabla
Forme de organizare: activitate frontală, individuală
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Resurse:
•

umane: clasa de elevi

•

temporale: 50 de minute

•

bibliografice:

o

oficiale: Programe şcolare pentru clasa a XII-a (nr. 5959/22.12.2006)

o

ştiinţifice:

–

Burtea, M., Burtea, G., Matematică M2 – Manual pentru clasa a XII-a, Editura Carminis, Piteşti, 2007

–

Burtea, M., Burtea G., Matematică M2 – Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa
a XII-a, Editura Campion, Bucureşti, 2009

–

Mureşan, M., Resiga, R., Magdaş, C.M., Ghid de pregătire Bacalaureat – 2015, Editura Delfin, Bucureşti, 2014

o

didactice:

–

Ardelean, L., Secelean, N., Didactica matematicii, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2007
II. Scenariul didactic

Nr.
crt.

C.D.

1

Strategie didactică

Etapele

Conţinuturi

lecţiei

Metode

Captarea

Pregătesc

atenţiei (2′)

prezenţa elevilor. Asigur condiţiile necesare

Mijloace

Forme de

Evaluare

organizare

materialul didactic şi verific

desfăşurării lecţiei.
2

Anunţarea

Scriu pe tablă titlul lecţiei: “Aplicaţii ale

scopului şi a

integralei definite – recapitulare”. Anunţ

obiectivelor

performanţele aşteptate de la elevi la finalul

(2′)

lecţiei:

rezolvarea

exerciţiilor

tabla

activitate
frontală

propuse,

utilizând noţiunile studiate în cadrul acestui
capitol.
3

C1-

Realizarea

Adresez întrebări din lecţiile precedente:

conversaţia,

fişa de

activitate

Apreciez

C8

propriu-zisă

Ce reprezintă subgraficul unei funcţii continue

explicaţia,

lucru,

frontală,

răspunsurile

exerciţiul,

tabla

individuală

elevilor,

a
recapitulării
(40′)

f : a, b → R+ ?
Care este formula de calcul pentru aria
subgraficului funcţiei f ?

f : a, b → R+ ?

Care este formula de calcul pentru volumul
corpului de rotaţie determinat de funcţia f ?
Ȋmpart elevilor fişele de lucru şi propun
rezolvarea următoarelor exerciţii:
1. Calculaţi aria suprafeţei plane determinate
de

graficul

funcţiei

corectez,

rea,

completez

problemati-

Ce reprezintă corpul de rotaţie determinat de
o funcţie continuă

algoritmiza-

f : (0,+ ) → R ,
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f (x ) = 2 x + 1 +
ecuaţii

1
, axa Ox şi dreptele de
x

x = 1 şi x = 2 .

2. Se consideră funcţiile:

f n (x ) =

f n : 0,1 → R ,

1
,n N .
x +4
n

Calculaţi aria suprafeţei plane cuprinse între
graficul funcţiei

h : 0,1 → R ,

h(x ) = x 2  f 3 (x ) şi axa Ox .
3. Se consideră funcţiile:

(

)

f , g : (0,+) → R, f (x ) = x ln x 2 + 1 ,

g (x ) = x 2 ln x .
a) Arătaţi că funcţia g este o primitivă a
funcţiei f ;
b) Calculaţi aria suprafeţei plane cuprinse
între graficul funcţiei g , axa
de ecuaţii

Ox şi dreptele

x = 1 şi x = e .

4. Determinaţi

m  R+ , astfel încât volumul

corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei
a graficului funcţiei

Ox

f : 2,2 + m → R ,

f (x ) = 2 x − 3 să fie egal cu 2 .
5. Se consideră funcţia:
x −1

1 + e , x  1
.
f : R → R, f ( x ) = 

3
x
−
x
,
x

1


a) Arătaţi că f admite primitive pe R ;
b) Calculaţi aria suprafeţei plane determinate
de graficul funcţiei f , axa
ecuaţii

Ox şi dreptele de

x = −1 şi x = 0 ;

c) Pentru

x  1,2 , determinaţi volumul

corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei
a graficului funcţiei f .
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4

5

conversaţia

Aprecierea

Apreciez modul de implicare a elevilor în

activităţii

desfăşurarea lecţiei, fac recomandări şi notări

elevilor (4′)

în caietul profesorului.

Transferul

Temă pentru acasă: exerciţiile nerezolvate

explicaţia,

fişa de

activitate

(2′)

din fişa de lucru

conversaţia

lucru

frontală
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LESSON PLAN
PUSCAS ANA
Liceul Teoretic ,,Joseph Haltrich''
Sighişoara, Mureş County
Date: 26 th May 2015

Timing: 50 minutes

Grade: 11th C

Unit 11 : Conditionals

No. of students: 27

Lesson 4: Mixed Conditionals

Level: upper-intermediate

Type of lesson: Lesson of fixation of knowledge and of
developing skills and abilities/ Lesson of reinforcement

Aims: (teacher’s)
1.

To re-activate Ss.’ knowledge on all types of conditionals.

2.

To enable students to identify each conditional type.

3.

To reinforce Ss.’ knowledge and skills when referring to the rules of conditionals and making them realise the
importance of using them correctly.

4.

To enable students to practise team work, speaking, listening/watching and reading skills on the topic.

5.

To implement group project work on conditionals.

Objectives/Specific competences: (students’)
At the end of the lesson the students will be able:
1.

to re-activate their knowledge and identify the type of conditionals.

2.

to distinguish between different conditional types.

3.

to use conditionals properly.

4.

to practise team work, speaking, listening/watching and writing skills on the topic.

Skills: Listening/watching, reading, speaking
Teaching techniques/Methods/Learning activities:
Explanation , presentation, class discussion, practice, brainstorming, Q&A, production, project work, OHP
Class organization: Frontal work, pair work, individual work, interaction:T-SS, SS-T, S-S
Aids/Materials: BB/chalk, notebooks, pencils, laptop, OHP, worksheets
Students’ problems:
- mixing the conditionals; - the students’ difficulty in identifying the right type of conditionals
Assumptions:
- the students’ interest in enriching their knowledge on the topic - the students’ familiarity with all conditionals
- the students’ active involvement in the lesson.
Evaluation:
- oral examination; - constant observation; - formative evaluation/feedback; - home assignment

Bibliography:
1.

Dooley, Jenny, and Virginia Evans. GRAMMARWAY 4. Berkshire : Express Publishing, 1999

2.

Foley, Mark- Hall, Diane. MyGrammarLab: Pearson Education Limited, 2012
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Stages of

Activities

lesson

T- Ss.

1.

Aims for activities

- T. greets Ss. and checks the

- to start the lesson in a

Beginning

presence in class.

proper manner;

the lesson

- Ss. tell the T. the names of the Ss.

- to check who is

who are absent.

present in class;

- T. asks Ss. to prepare their home

- to establish a

assignments.

connection with the

Aids

Time

class register
pen

1 min.

Ss. role-play

10

previous lesson;
2.
Warm up

- T. asks the Ss. to present their

- to get the Ss. in the

homework, which is a short play.

mood for the lesson;

- Ss. were asked to imagine

- to re-activate Ss.’

dialogues between the most

knowledge on the

beautiful princess in the world who

topic;

wants to marry the prince who

- to check Ss.’ progress

offers her a gift she likes best or

at the written

does smth. to impress her greatly.(

assignment;

using second conditional: 'What

- to elicit Ss.’ answers;

min.

would you give me if I married
you?' ;I would.... if you married
me.' etc.)
-The princess finally chooses
someone.
3.
Presentation

- T. tells Ss. that they are going to

- to introduce the Ss. in

practise more on conditionals, using

the atmosphere of the

mixed ones.

new lesson;

BB

10

- First, the T. writes the title: Mixed

- to practise listening

NB

min.

Conditionals on the BB and Ss. do

and writing skills;

the same in their NB.

- to provide Ss. enough

- T. writes on the BB

time to solve the task;

a few examples and Ss. have to

- to make sure Ss.

identify the conditional types.

know what to do;

- Ss. watch a presentation on DVD
with some explanations and
examples of mixed conditionals.
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4.
Practice

- T. hands out some worksheets

- to further practise on

-Ss. have to choose the right form

the topic;.

of the conditionals.

- to check Ss.'

-In turns, Ss read their answers.

knowledge.

- T. plays the DVD with the

- to enlarge and

exercise, so that Ss. can see if they

organise Ss.’

were right.

knowledge referring to

- Ss. are asked again to rephrase

conditional types using

some sentences, using conditionals.

modern technology;

-Ss. work in pairs and then in turns,

- to allow Ss. to

they give their answers.

practise pair work;

-T. plays the DVD and Ss. check

- to check the Ss.’

their answers again.

acquisition and provide

DVD
worksheets

15

pencils

min.

feedback for the
activity;
5.
Production

- T. plays the DVD with other

- to provide ss. with the

exercises where Ss. have to choose

chance of doing extra

the right option or complete the

work on the topic.

blanks.

- to practise using their

- Ss. work in pairs and T. moves

knowledge;

around checking their progress.

- to help Ss. practise

- T. moves through the class

more using modern

watching the Ss.’ progress and

technology and

guiding them in English.

checking themselves

- T. allows Ss. some time to

immediately with the

complete the task.

provided answers at the

-Ss. work in pairs and then in turns,

end.

DVD
NB

14

pencils

min.

they read the two exercises,
supervised by T. who corrects them
if necessary.
6.

- T. writes the home assignment on

- to provide further

Ending the

the BB and Ss. write in their NB.

practice on the topic;

lesson

- Ss. have to solve exercises with

- to practise

mixed conditionals.

conditionals and check

- T. thanks Ss. for the lesson and

the Ss. acquisition;

greets them.

- to end the lesson in an
appropriate way;
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
„VIAȚA ÎN ARMONIE CU NATURA”
PROF. VIDA ANDREA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOSIF MOLDOVAN” ARAD

INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROIECT:
•

Școala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad

•

Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului
DENUMIREA PROIECTULUI: „VIAȚA ÎN ARMONIE CU NATURA”
DURATA PROIECTULUI: Anul școlar 2019-2020
ARGUMENT
”Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă, este nevoie de o schimbare de atitudine.” (Albert Einstein)
Educaţia ecologică este o educaţie prin şi pentru valori, care poate dobândi forme concrete de realizare, la diferite

nivele de şcolaritate, livrând conţinuturi informaţionale în modalitate transdisciplinară, în context formal sau nonformal.
Cunoaşterea naturii stimulează potenţialul creativ al copilului, intuiţia şi imaginaţia acestuia.
Proiectul de parteneriat educațional ,,Viața în armonie cu natura’’ îşi propune să înlesnească şi să aprofundeze
înţelegerea şi cunoaşterea naturii prin participarea activă şi conştientă a elevilor la descoperirea şi redescoperirea
fenomenelor şi proceselor naturale în funcţie de experienţa lor de viaţă, de nevoile reale de cunoaştere.
Obiectivele acestui proiect vizează dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii
mediului înconjurător, cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici şi formarea unor
atitudini pozitive prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de
îngrijire şi ocrotire a acestuia.
Ne aflăm într-un moment al istoriei în care trebuie să orientăm acţiunile noastre, meditând în mai mare măsură la
repercursiunile asupra mediului. Aprofundând cunoştinţele elevilor şi chiar şi pe ale noastre, ale cadrelor didactice, şi
acţionând cu mai multă înţelepciune, putem asigura pentru noi înşine şi pentru posteritate condiţii de viaţă mai bune întrun mediu înconjurător mai bine adaptat la nevoile şi aspiraţiile umanităţii. Apărarea şi îmbunătăţirea mediului
înconjurător, pentru generaţiile prezente şi viitoare au devenit un obiectiv primordial al oamenilor, o sarcină a cărei
realizare va trebui să fie coordonată şi armonizată cu realizarea obiectivelor fundamentale, stabilite deja, de pace şi
dezvoltare economică şi socială în întreaga lume.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
➢

Formarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător;

➢

Cunoașterea factorilor de poluare şi a efectelor acestora asupra mediului înconjurător;

➢

Observarea unor atitudini, comportamente ale oamenilor ce duc la poluarea mediului
înconjurător;

➢

Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.

GRUPUL ŢINTĂ:
➢

elevii și cadrele didactice din unitatea de învățământ
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RESURSE UMANE:
➢

elevi, cadre didactice, echipa de conducere, părinţi, specialişti-colaboratori.

RESURSE MATERIALE:
➢

cărţi, reviste, panouri informative;

➢

pliante, articole din ziare, albume;

➢

panouri pentru expoziţie;

RESURSE FINANCIARE:
➢

autofinanţare, sponsorizări.

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
Nr.crt.
1.

Modalităţi de realizare

Activitatea
„Natura, prietena
mea”

Data

- identificarea plantelor, animalelor şi

Responsabil/Participanţi

Octombrie

Diriginţii/elevii

Noiembrie

Diriginţii/elevii

Decembrie

Diriginţii/elevii claselor

mediul lor de viaţă din curtea școlii;
- păstrarea curăţeniei în faţa școlii, parcuri,
păduri;
-participarea la proiecte cu temă ecologică.

2.

Să iubim animalele!
-joc didactic

- prezentarea unor filmulețe care redau
clasificarea animanelor;
- realizarea de ghicitori de către elevi;
- găsirea răspunsului corect;
- expunerea unor prezentări PPT

3.

”Podoabe de Crăciun”
-confecționare de
obiecte decorative din
materiale reciclabile

-expoziție de obiecte realizate din materiale

Părinții

reciclabile;
-paradă de costume realizate din materiale

Echipa de conducere

reciclabile;
-realizarea unui Târg de Crăciun, unde să fie
valorificate cele mai frumoase obiecte.

4.

”Micii ecologiști vă
sfătuiesc”
-confecționarea de
stegulețe cu mesaje
ecologice

-prezentarea unor materiale educative;

Ianuarie

-expunerea unor prezentări PPT

Februarie

Diriginţii/elevii

-promovarea și diseminarea exemplelor de
bună practică;
-realizarea

unor

mesaje

ecologice

și

expunerea pe stegulețe;
- expoziție de afișe, de desene cu temă
ecologică.
5.

,, Micii grădinari!“

- experimentarea elementelor legate de

Martie

condiţiile de viaţă ale plantelor ;

Aprilie

- plantarea unor arbuști și flori în curtea
școlii, precum și îngrijirea lor;
- activități de ecologizare;
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- schimb de vizite între elevii unităților
școlare.
6.

S.O.S. NATURA!

- exerciții de identificare privind importanţa

-concurs de desen

naturii;

Mai

Diriginţii/elevii
Specialiști

- realizarea unor desene care să cuprindă

Parcul Natural Lunca

cunoştinţele şi deprinderile privind poluarea,

Mureșului

efectele poluării mediului;
- identificarea factorilor poluanţi ai aerului,
solului și apei;
- identificarea comportamentelor pozitive şi
negative ale omului în relaţia cu mediul;
-discuţii

privind

însuşirea

unor

valori

fundamentale despre natură;
- realizarea unei expoziții de afișe, desene
cu temă ecologică
7.

,, Avem nevoie de aer”

-observarea inspiraţiei şi expiraţiei;

Iunie

-discuţii despre răspândirea aerului în jurul
nostru și cunoaşterea compoziţiei aerului;
-realizarea unui desen despre cea mai
importantă sursă de aer curat;
- prezentarea unor filmulețe prin care poate
fi evidențiat importanța oxigenului pentru
organism.

EVALUAREA PROIECTULUI:
➢

Chestionare;

➢

Expoziţie cu lucrări de artă plastică ale elevilor;
➢

Afişe, pliante executate de elevi.

REZULTATE AȘTEPTATE:
➢

Formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic al elevilor;

➢

Implicarea activă a elevilor în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului înconjurător;

➢

Întărirea parteneriatului şcoală - comunitate locală.

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE:
➢

Gradul de implicare și de participare al elevilor și al cadrelor didactice;

➢

Chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice;

➢

Numărul de activități cu temă ecologică desfășurate la nivel de școală.

IMPACTUL PROIECTULUI
➢

Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate;

➢

Implicarea activă a elevilor în organizarea activităţilor ecologice;
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➢

Relaţionarea elevilor și a cadrelor didactice cu comunitatea locală în problemele actuale privind mediul
înconjurător,

➢

Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă mediul înconjurător.
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Proiect didactic
Profesor înv. primar : Criste Cristina Ioana
Clasa Pregătitoare
Aria curriculară: Arte şi Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice
Unitatea de învăţare: ” În lumea necuvântătoarelor’’
Subiectul lecției: Pinguinul- Colaj - lucrare individuală
Tipul lecţiei: Formare de noi priceperi și deprinderi
Activități integrate: Arte vizuale și abilități practive
Matematică și explorarea mediului
Scopul: formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată, precum și dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele şi materialele adecvate adoptând o
poziţie corectă în timpul lucrului.
Obiective operaţionale:
O1: Să observe imaginile prezentate despre pinguini
O2: Să observe modelul (produsul finit) și să desprindă prin observații, caracteristicile acestuia;
O3: Să identifice materialele de lucru specifice;
O4: Să respecte etapele propuse în realizarea produsului finit;
O5: Să utilizeze după indicațiile date materialele adecvate, respectând caracteristicile fiecărora;
O6: Să evalueze sau să autoevalueze(după caz) lucrările realizate.
Strategia didactică:
Resurse procedurale: explicaţia, conversaţia, demonstaţia, observația, expunerea, munca independentă, evaluarea/autoevaluarea lucrărilor;
Resurse materiale: Prezentare Power Point, laptop, videoproiector, model demonstrativ, foi cartonate, foarfecă, lipici, vată,
Forme de organizare: frontal, individual.
Durata: 35 de minute + 10 minute activitate recreativă
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Bibliografie:
•

Ministerul Educaţiei Naţionale, Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice, clasa Pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, Bucureşti, 2013

•

Mihăescu, Mirela şi colectivul, Metode activ-participative aplicate ȋn ȋnvăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010;

Strategii didactice
Etapele lecţiei

Activitatea învăţătoarei

Obiective
operaţi-

Resurse

Resurse materiale

Forme de organizare

procedurale

onale
1.Moment organizatoric

Se creează atmosfera necesară desfăşurării eficiente a

Frontal

lecţiei, pregătirea materialelor didactice.
Se verifică materiale de lucru.
2.Captarea atenţiei

Se va prezenta un PPT pe care vor fi diferite imagini
cu pingini și câteva informații despre viața acestora.

O1

Conversaţia

Videoproiector,

Observația

laptop

Frontal

Expunerea
3.Anunţarea temei și a

Se anunță tema lecției: „Pinguinul” dar și învățarea

obiectivelor

unei

noi

tehnici

de

lucru-tehnică

mixtă(

O2

Conversaţia

Frontal

lipire,decupare,decorare). Obiectivele se comunică
într-o manieră accesibilă elevilor.
4.Dirijarea învăţării

▪

Conversaţia

Prezentarea modelului

Se prezintă lucrarea model. Se va realiza descrierea

▪

Explicaţia

Identificarea materialului didactic necesar

Frontal

Vată

O2

acesteia cu ajutorul elevilor.

Carton albastru
Hârtie

glasată

neagră

și

portocalie
O3
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Se va cere elevilor să precizeze, orientându-se după

Foarfecă

pinguinul-model,

Lipici

materialele

necesare

pentru

realizarea lucrării (hârtie cartonată, vată, hârtie
colorată, carioci, creioane, lipici).
Explic și demonstrez tehnica de lucru mixtă adaptată
la lucrarea noastră, precizând etapele de lucru:

Individual
Frontal

Voi anunta etapele de lucru:
Demonstaţia
1.Pinguinul se decupează pe forma dată;
2. Pinguinul se lipește pe o foaie cartonată albastră;
O4
3. Se realizează biluțele din vată, apoi se inserează cu
ajutărul lipiciului pe pinguin;
4. Se personalizează pinguinul cu nas și ochi, iar cine
dorește îi poate desena și o caciulă să-l apere de frig;
5.Compoziția finală și analiza modului de realizare a
O5

sarcinii.
Înainte de a se trece la realizarea propriu-zisă a
lucrării, se vor efectua exerciţii pentru încălzirea
musculaturii mici a mâinilor (morişca, închidem şi
deschidem pumnii, cântăm la pian, la vioară, plouă,
batem din palme).
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Vom începe la realizarea lucrării respectând etapele de
lucru.
Elevii vor fi supravegheați și ajutați, primind
indicațiile corespunzătoare acolo unde este cazul.
Se va interveni atunci când elevii au nevoie de sprijin.
5.Asigurarea feed-back-

Se analizează lucrarea

ului

calităţi precum:

realizată. Vor fi apreciate

Conversaţia

Individual

O6

•corectitudine

Frontal

•acurateţe
•finisarea lucrării

Evaluarea

•aspectul îngrijit

lucrărilor

Se evidenţiază rolul lucrării. Elevii spun cum s-au

autoevaluarea

și

simtit pe parcursul realizării întregii lucrări.
Realizez, împreună cu elevii, o expoziţie cu produsele
lor realizându-se la final Turul galeriei.
6.Încheierea activităţii

La sfârşitul orei fac aprecieri individuale şi colective
asupra modului de desfăşurare a lecţiei şi de participare
al elevilor. Se scot în evidenţă aspectele pozitive ale
lecţiei.
Vom face ordine pe bancuțe, apoi ne vom pregăti
pentru casă.
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Utiliser les courts-métrages dans la classe de FLE
Prof. Ana-Mirela Băncilă
Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Oneşti
École: C.T.Asachi
Discipline: Langue française
Professeur: M.B.
Date : 23 février
Classe : Xème
Niveau: A2-B1 (intermédiaire)
Compétences visées : Comprendre un court-métrage et s’exprimer à l’oral et par écrit sur son contenu
Thème : Exprimer les préférences
Type de leçon: leçon d’acquisition de connaissances
Objectifs:
Généraux : - comprendre les informations d’un document vidéo
-

énoncer un jugement de valeur

Communicatifs : - exprimer les préférences et nuancer les préférences
- anticiper le thème du film
- résumer un court-métrage à l’oral et à l’écrit
Socio-culturels : - éducation aux médias par la découverte d’un court-métrage européen
Opérationnels : - identifier les moyens d’exprimer les préférences
-

comprendre un court-métrage muet

Durée : 50 minutes
Organisation de l’activité : frontale, individuelle, par groupes, par paires
Support : smartphone/laptop/PC, la plateforme Google, mentimeter.com, quizz, fiches de travail, youtube.com /

le

court-métrage Oktapodi (http://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2HXU)

Déroulement

ÉTAPE/

DÉROULEMENT

DURÉE

RÔLE DU

ACTIVITÉ DES

ORGANISATION

MATÉRI

PROFESSEUR

ÉLÈVES

DE LA CLASSE

EL
UTILISÉ

Mise en

Présentation des

Salut, conversation

Salut. Écoute active

route /

compétences et des

situationnelle.

de la consigne

2min

objectifs

Explicitation de la

donnée. Organisation

consigne ainsi que du

de la classe

Grand groupe

détail des objectifs.
Le contrôle

Je demande aux élèves

Un ou plusieurs

Individuel

du devoir

quel a été leur devoir. On

élèves répondent

Grand groupe
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et la

fait le contrôle qualitatif et

oralement, les autres

vérificatio

quantitatif du devoir (1, 2,

corrigent leur devoir,

n de

3 sur la fiche de travail)

s’il est nécessaire.

l’acquis
antérieur/
5 min
Compé

Exprimer ses goûts et

Je commence une petite

Les élèves répondent

tence

ses préférences en

conversation sur les

aux questions.

lexicale-

matière des films

préférences en ce qui

Ils notent les

concerne les films. Je pose

nouvelles

quelques questions pour

informations.

/ 5 min

introduire l’acte de
langage :
-Quels films préférezvous?
-Est-ce que vous avez un
acteur ou une actrice
préféré/e?
-Quels acteurs et actrices
français connaissez-vous?
-Avez-vous un film
français préféré?
-Vous regardez des films
sans sous-titres?
Je demande aux élèves de
marquer les informations
données sur le jugement
positif (j’adore, c’est
excellent, c’est super,
j’aime vraiment beaucoup,
j’aime bien, je préfère, ça
me plaît, c’est pas mal,
etc.) et sur le jugement
négatif (j’ai horreur de, je
ne supporte pas, je déteste,
je n’aime pas du tout, ça
ne me plaît pas, ce n’est
pas très bien, c’est
mauvais, c’est sans intérêt,
etc.)
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Je m’assure de la
compréhension des
informations.

Compré

Je présente l’affiche du

Je demande aux élèves de

Les élèves formulent

Grand groupe

youtube.

hension

film Oktapodi, puis on

regarder l’affiche et de

des réponses.

individuel

com

orale

visionne le film.

faire des suppositions sur

Les uns répondent

google

globale /

le déroulement du film, le

oralement, les autres

drive

10 min.

lieu de l’action, le thème.

corrigent, s’il est

Cette activité a pour but

nécessaire.

de préparer les apprenants

Ils notent les

à la réception du document

nouvelles

et à la découverte du sujet.

informations.

Après qu’on regarde pour
la première fois la vidéo, je
fais quelques remarques: il
s’agit d’un court métrage
qui a reçu une récompense
en 2009, il est muet donc
facile de le comprendre,
j’essaie de trouver
ensemble la définition
d’un court-métrage, etc.
Je donne le link pour les
fiches de travail et
demande aux élèves de
résoudre les exercices 4 et
5.
Compré

Comprendre le court-

On rediffuse le film.

Les élèves doivent

Grand groupe

youtube.

hension

métrage

Je veille à la

regarder les images et

individuel

com

détaillée /

compréhension correcte. Je

répondre aux

15 min

guide les élèves et les

exercices sur la fiche

google

corrige. Je demande aux

de travail.

drive

élèves de faire les
corrections nécessaires.
Devoir

Mettre en commun un

Devoir – Imaginer un

Ils notent le devoir.

Grand groupe

Évaluation

dialogue rédigé en

dialogue entre les deux

Ils font des

Individuel

/ 3 min

autonomie.

poulpes du film Oktapodi.

remarques
individuelles.
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J’évalue l’activité des
élèves par des remarques
ou par des notes.
Je demande aussi aux
élèves d’évaluer leur
activité.
Appréciations finales sur
la leçon.
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PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. primar: Bondor Camelia Adriana
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TEODOR MURĂȘANU"
LOCALITATEA TURDA, JUDETUL CLUJ
Clasa: pregătitoare
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematica: Povestea apei
Subiectul lecţiei: Sunetul s. Litera s, S de tipar
Discipline integrate: Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilități practice
Tipul lecţiei: predare- învățare- evaluare
COMPETENTE SPECIFICE:
Comunicare în limba română:
1.3. Identificarea silabelor şi /sau final dintr-un cuvant, a silabelor si a cuvintelor din propozitii rostite clar si rar;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
4.1. Trasarea elementelor grafice si a contururilor literelor, folosind resurse variate
Dezvoltare personală
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiar
Arte vizuale și abilități practice:
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1: Să identifice literele ,,s” și ,,S” dintr-un cuvânt;
O2: Să identifice poziţia sunetului ,,s” , despărţind cuvintele în silabe;
O3: Să recunoască cuvinte care conțin sunetul s;
O4: Să reprezinte grafic cuvintele, silabele și sunetele;
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O5: Să scrie litere și cuvinte pe contur dat;
O6: Sa citeasca cuvinte care contin litera s;
O7: Sa rezolve un puzzle din 5 piese.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversația , explicația, observația, exercițiul, povestirea , munca independentă.
Mijloace de invatamant: laptop, fișe de lucru, planșă cu litera ,,s”, puzzle, auxiliar, tablă interactivă, lipici, creioane colorate, carioci.
Forme de organizare: frontal, individual.
RESURSE TEMPORALE: 35 minute + 15 minute activităţi în completare
BIBLIOGRAFIE:
- MEN- Programa şcolară pentru disciplina “Comunicare în limba română” aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
- www.didactic.ro
MOMENTELE

CONȚINUT ȘTIINȚIFIC

STRATEGII DIDACTICE

LECȚIEI

1.Moment organizatoric

Pregătirea materialelor necesare pentru buna desfășurare a lecției.

Metode și

Mijloace de

Forme de

procedee

învățământ

organizare

Conversația

Frontal

~1 min

Capacitatea de
organizare

2. Verificarea

Se reamintesc literele învățate.

cunostintelor

Joc - exercitiu: „Denumește, modelează”.

~5 min

EVALUARE

Conversația

Literele învățate

Individual

Capacitatea de a
recunoaște literele

Pe tabla interactivă, voi arăta elevilor câteva litere învățare
anterior. (literele mari şi mici de tipar). Elevii vor denumi litera și

Explicația

Sârmă pentru

Jocul

modelaj

Povestirea

Povestea ,, ,,La

Frontal

învățate

Frontal

Observarea

o vor modela din sârmă. Apoi vor da exemple de cuvinte care
conțin sunetul respectiv.
3.Captarea atenţiei
~3 min

Se citește povestea ,,La săniuș”
Elevii sunt întrebați dacă văd în clasă o sanie? Da! Îi voi anunța că

săniuș”

comportamentului

este sania celor doi copii din poveste.

De Ion

elevilor

Agârbiceanu
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4.Anunţarea temei
~1 min
5.Dirijarea învăţării
~20 min

Anunț elevii că azi în cadrul orei de comunicare în limba

Explicația

Frontal

Capacitatea de

romană vom învăța sunetul s și literele s și S de tipar. Vom învăța

receptare a unui

litera și sunetul pentru că nu putem scrie sau vorbi fără acestea.

mesaj oral

METODA FONETICĂ, ANALITICO- SINTETICĂ

Conversația

Capacitatea de a
găsi cuvinte ce

Etape:
– Se pun întrebări referitoare la conținutul textului: Despre ce
anotimp este vorba în poveste? Ce ni se spune despre sat și

conțin sunetul,,s”
Exerciţiul

Frontal

ulițele lui? De ce par casele mici? Unde doresc sa meargă
Vasilică și Niculăiță? Cum se așează pe sanie? Ce peripeții au
avut loc la săniuș? Când ajung acasă? Cum s-a numit povestea?
Se evidențiază câteva cuvinte din text care încep cu sunetul s și
elevii vor numi sunetul. Care este titul povestirii: „La sanius”

Planșă cu litera
Explicația

S

Ce au cei doi băieți: Băieții au o sanie. (se alege propoziția pentru

Capacitatea de a
Exercițiul

a se face analiza fonetica, analitico- sintetica)

identifica litera

- stabilirea locului cuvintelor în propoziţie şi separarea cuvântului

,,s”

în care se află sunetul nou;
-despărţirea cuvântului în silabe şi descoperirea sunetelor ce

Frontal

compun fiecare silabă;
- separarea sunetului nou;
- exemplificări de cuvinte care conţin sunetul nou aflat în poziţii
diferite (pronunţia sunetului nou);
-jocuri pentru descoperirea sunetului nou în diferite cuvinte;

Munca

- intuirea literei de tipar corespunzătoare sunetului (litera este

independentă

semnul scris al sunetului);

Caietul auxiliar
Individual

-se prezintă planșa cu litera s și S de tipar. Elevii repertă în cor
litera, intuiesc părțile componente

Exerciţiul
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- scrierea literei pe tablă cu explicarea fiecărei mişcări a mâinii;

Tabla

- elevii desenează litera în aer, cu degetul pe bancă.

interactivă

- exerciţii pregătitoare pentru scriere;
Se vor rezolva exercițiile din auxiliar.
5. Obţinerea

Exercițiu – joc:,,Detectivul de litere”

Explicația

performanţei

Elevii vor primi o fișă cu litere amestecate și în diferite poziții și

Conversația

vor încercui numai litera s și S.

Exerciţiul

Pe o fisa elevii vor colora doar imaginile a caror denumire contin

Munca

sunetul s.

independentă

Elevii vor avea de rezolvat puzzelul literei S, apoi vor colora

Munca

imiginea obținută.

independentă

7. Incheierea activităţii

Se vor face aprecieri generale și individuale asupra participării

Explicatia

~1 min

elevilor la lecţie, precum şi asupra comportamentului lor pe

~4 min
6. Evaluarea
~5 min
7. Activitate recreativă/
în completare

Fișă de lucru

Individual

identifica litera ,,s
Fișă de lucru

Individual

Puzzle

Individual

~10 min

parcursul orei.
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Proiect de lecție
Prof. înv. primar Călin Cecilia- Veronica
Liceul Teoretic ”Pavel Dan”, Câmpia Turzii
Jud. Cluj
Disciplina: Geografie
Clasa a IV-a
Unitatea de învățare: Locuri din jurul meu
Domenii integrate:
·

Comunicare în limba română

·

Matematică

·

Joc și mișcare

Subiectul lecției: Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale. Mijloace de orientare
Competența specifică vizată:
3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice
Activități de învățare
- identificarea poziției obiectelor pe planul clasei, planul școlii și al localității.
- exprimarea poziției obiectelor identificate, cu ajutorul punctelor cardinale sau prin raportare reciprocă;
Competențe specifice:
•

Limba și literatura română

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil;
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale;
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit.
•

Matematică

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări;
5.2. Organizarea datelor în tabele şi reprezentarea lor grafică,
•

Joc și mișcare

1.2. Valorificarea deprinderilor motrice de bază în condițiile unor proiecte cu caracter integrat;
2.1. Asumarea responsabilității în îndeplinirea rolurilor individuale repartizate în cadrul grupului, în activitățile de joc și
mișcare.
Obiective operaționale:
O1 – să completeze cadranele prin rezolvarea sarcinilor de lucru;
O 2 – să realizeze un desen respectând indicațiile date;
O 3 - să stabilească punctele cardinale conform cerințelor date;
O 4 – să se orienteze în spațiu utilizând busola;
O 5 – să respecte regulile jocului.
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METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, exercițiul, problematizarea, Cadranele și jocul didactic;
MATERIALE ȘI MIJLOACE: laptop, videoproiector, planșe, fișe de lucru, busolă, telefoane;
FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, în perechi, pe grupe;
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri verbale, autoevaluare.
Descrierea activității de învățare:
În această oră se urmărește ca toţi elevii să știe ce este orizontul și linia orizontului, care sunt punctele cardinale
și intercardinale, să poată determina și specifica punctele cardinale pentru anumite lucruri/obiecte din mediul înconjurător.
Captarea atenției elevilor se realizează prin povestea Micului cercetaș, care s-a pierdut prin pădure și a găsit
drumul spre tabără cu ajutorul punctelor cardinale și prin prezentarea unei planșe cu punctele cardinale, făcând legătura
între planșă și poveste.
Dirijarea învățării
Prezint un material despre orizontul local, punctele cardinale și mijloacele de orientare accesând link-ul
https://wordwall.net/resource/3693371/2-punctele-cardinale-mijloace-de-orientare. Noțiunile de ,,orizont” și ,,linia
orizontului” se introduce pe baza observării dirijate, privind pe ferestrele clasei și apoi, ieșind în curtea școlii Discut cu
elevii despre cât de important este ca oamenii să aibă la îndemână instrumente și depinderi de a se orienta. Ne întoarcem
în timp, pe vremea când tehnologia nu era atât de avansată și discutăm despre mijloace de a găsi direcția, având la
îndemână busola și elementele naturii: Soarele, Steaua Polară, mușchiul copacilor, etc.
După vizionarea filmulețului și unele discuții purtate cu elevii, aceștia din urmă se împart în 8 grupe: Nordul,
Sudul, Vestul, Estul, Nord- Vestul, Sud-Vestul, Nord-Estul, Sud-Estul și au sarcina de a completa cadranele pe baza
informațiilor primite La final se prezintă ceea ce s-a scris.
Ce este orizontul? Dar linia orizontului?

Enumeră cinci mijloace de orientare.

Scrie care sunt punctele cardinale și ce

Desenează roza vânturilor.

semnifică fiecare în funcție de poziția Soarelui.
Activitatea continuă în perechi, iar sarcina este de a realiza un desen rescpectând indicațiile date. Fiți atenti la
indicaţii şi desenați traseul:
Plecați din C 8!
Mişcați-vă 4 cãsuţe spre est!
Mergeți spre nord 6 cãsuţe!
Luați-o spre vest încã 3 cãsuţe!
Acum spre sud, 2 cãsuţe!
Duceți-vă cãtre vest 3 cãsuţe!
Mergeți spre sud 4 cãsute!
Unde ați ajuns?
Următoarele activități se vor desfășura în aer
liber:
1.

Elevii își descarcă pe telefon aplicația Compass și cu ajutorul ei se orientează și descoperă punctele cardinale.
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.compass&hl=ro

2.

Jocul didactic: Împărate, împărate, cât e ceasul în cetate?

1259

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

La început învățătorul joacă rolul împăratului, dar pe măsură ce copiii se familiarizează cu regulile jocului și cu
modul de desfășurare, rolul va fi atribuit unui copil.
Elevii vor pune întrebarea: Împărate, împărate, cât e ceasul în cetate?
Comenzile împăratului pot fi:
• Două mămăligi ( două sărituri învârtite) spre nord, trei pași de uriaș spre vest;
• Cinci pași de pitic spre est, doi pași de pește ( două sărituri în față) spre nord;
• Șapte pași de furnică (se pune un picior în fața celuilat) spre sud, patru pași de uriaș spre est;
Colectivul clasei este împărțit în două grupe: cei care execute mișcările și observatorii. Aceștia din urmă, înarmați
cu busole, urmăresc dacă ceilalți jucători respectă direcțiile indicate. Câștigă cel care ajunge primul la împărat.
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PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. primar Poenar Florela
Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva
CLASA : Pregătitoare
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA : Matematică și explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „ La gura sobei”
TEMA LECȚIEI: Prezența apei în natură. Adunarea și scăderea cu 1-3 unități în concentrul 1-10.
TIPUL LECŢIEI : consolidare
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:
MEM
1.4 Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată;
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularități;
5.2 Rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare sau scădere cu 1-5 unități în concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor;
AVAP
2.5 Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu;
MM
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text;
CLR
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
SCOPUL LECȚIEI : consolidarea cunoștințelor referitoare la adunarea și scăderea cu 1-3 elemente în concentrul 0-10;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
•

să efectueze exerciții de adăugare a 1-3 elemente la o mulțime de obiecte, fiecare operație fiind însoțită de numărarea obiectelor;

•

să efectueze exerciții de extragere a 1-3 elemente la o mulțime de obiecte, fiecare operație fiind însoțită de numărarea obiectelor;

•

să rezolve probleme în care numerele sunt date obiectual;
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RESURSE PROCEDURALE: conversația, exercițiul, explicația, joc didactic,
RESURSE MATERIALE: videoproiector, laptop, tablă albă magnetică, magneți, markere colorate, flipchart, jetoane cu cifre, jetoane cu imagini, , material mărunt: , PPTpoezie, cântec și poveste, fișe de lucru, creioane colorate, carton colorat, foi laminate;
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grup;
RESURSE TEMPORALE: 35 de minute activități de învățare + 10 minute activități recreative
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observare sistematică a comportamentului elevilor, evaluare scrisă, evaluare orală, aprecieri verbale, probă practică, recompense
BIBLIOGRAFIE:
*„ Matematică și explorarea mediului” - auxiliar pentru clasa pregătitoare, Editura Joy, Bucureşti, 2014;
* Mihaela Neagu, Mioara Mocanu „Metodica predării matematicii în ciclul primar”, Editura Polirom , Bucureşti, 2007;
*Programa școlară pentru disciplina Matematică și Explorarea Mediului – clasa pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului, Nr. 3418 ̸ 19.03. 2013.
Momentele lecției

Conţinutul instructiv-educativ

Strategii didactice
Metode şi
procedee

1.Moment

Pregătirea materialelor necesare desfășurării lecției.

organizatoric

Asigurarea cadrului organizatoric necesar desfășurării în

1’

condiții optime a lecției.

2.Captarea atenţiei

Captarea atenției elevilor se realizează cu ajutorul unei

1’

poezii despre apă. (Anexa 1).

Mijloace didactice

conversația

conversaţia

Evaluare
Forme de
organizare
frontal

PPT

–

poezie,

frontal

videoproiector,

sistematică

laptop

3.Anunţarea temei

Se anunță tema și obiectivele lecției.

şi a obiectivelor

Astăzi la ora de MEM vom afla și alte lucruri despre apă, iar

frontal

2’

picăturile de poaie și fulgii de zăpadă ne vin astăzi în ajutor

explicația

ca să rezolvăm adunări și scăderi cu numere până la 10.
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4.Consolidarea

a)Reactualizarea cunoștințelor.

cunoștințelor
25’

Cum se formează picăturile de ploaie? Dar fulgii de

conversația de

fișa de lucru

zăpadă?

verificare

creioane colorate

Fișa „Strop cu strop, apa este peste tot”. (Anexa 2).

explicatia

Voi prezenta PPT-ul „Povestea unei picături de apă”.

exercițiul

individual

orală

individual

probă scrisă

laptop,
videoproiector

frontal

b)Consolidarea propriu-zisă

Elevii vor rezolva exerciții de adunare și scădere cu 1-3

tablă magnetică,

elemente și vor compune probleme pe baza imaginilor de

flipchart

pe flipchart (fulgi, picături de ploaie, oameni de zăpadă)

exercițiul

(ANEXA 3).

jetoane fulgi

frontal

aprecieri verbale

jetoane picături de
apă, jetoane cu

Joc - Găsește operațiile corecte!

oameni de zăpadă

Elevii sunt împărțiți în patru grupe. Fiecare grupă primește
o foaie laminată cu un nor și mai multe picături de ploaie
pe care sunt scrise operații de adunare și scădere. Elevii

foi laminate cu

trebuie să găsească toate operațiile de adunare și scădere

nori și picături de

care au ca rezultat: 5, 6, 7 și 8. Un reprezentant din fiecare

explicația

grupă va merge la tablă și va expune lucrarea.

apă

probă practică
pe grupe

aprecieri verbale
recompense
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5. Evaluare

Elevii efectuează o fișă de lucru cu adunări și scăderi

5’

folosind materialul individual (pop-pom /picături de
ploaie) și foile laminate (nori).

6.Activitate

explicația

individual

foi laminate
exercițiul

scrisă
aprecieri verbale

pom-pom

Se vor desfășura următoarele activități recreative:

recreativă
10’

fișe de lucru

cântec, laptop,
a) Se va cânta cântecul Vine ploaia.

videoproiector

b) Dans – Dansul fulgilor de nea

carton, creioane

c)

Decorarea unei picături de ploaie.

7.Încheierea

Se fac aprecieri cu privire la desfășurarea activității. Elevii

activității

vor fi răsplătiți cu o recompensă din cutia cu surprize.

în grup

observare
sistematică

exercițiul

colorate

individual

probă practică

explicația

cutia cu surprize,

frontal

aprecieri verbale

recompense

1’
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Proiect didactic
Boboc Anamaria
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iaşi

Clasa a XII-a
Disciplina Limba şi literatura română
Tema Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga
Tipul lecţiei dobândirea de cunoştinţe
Competenţe specifice
•

Folosirea adecvată a mijloacelor de exprimare orală în dezbatere, pornind de la texte poetice;

•

Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie în textul poetic;

•

Analiza limbajului poetic sub aspectul particularităţilor stilistice;

•

Aplicarea conceptelor operaţionale în studiul textelor poetice;

•

exprimarea unor judecăţi de valoare prin mijloace lingvistice adecvate

•

încadrarea poeziei într-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acesteia:

•

identificarea şi compararea particularităţilor unei epoci culturale şi ideologii literare în vederea caracterizării
acesteia.

Strategii didactice
1.

Metode conversaţia euristică, problematizarea, descoperirea, cercetarea în echipă, dialogul profesor-elev, elev-elev,
comparaţia, demonstraţia.

2.

Mijloace materiale

•

Volumul Poezii de Lucian Blaga, ed Albatros.

•

Texte comentate-Lucian Blaga, Poezii, antologie şi comentarii de Marin Mincu.

•

Fişe de lucru-etape ale analizei literare şi stilistice.

3.

Forme de organizare

•

Frontal- pentru reactualizarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului.

•

Pe grupe formate pe criterii valorice.

4.

Metode de evaluare

•

Evaluarea iniţială prin chestionare orală.

•

Evaluarea continuă.
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-chestionare orală
-realizarea cerinţelor impuse pe parcursul desfăşurării activităţii.
5. Locul desfăşurării sala de clasă
Nr.

Eveniment

crt

instrucţional

1

Organizarea clasei

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Se recomandă elevilor pregătirea

Se pregătesc pentru ora de literatură.

instrumentelor necesare pentru ora de
literatură.
2

Captarea atenţiei

În orele anterioare li s-a recomandat

Elevii ( 2-3) recită poeziile şi exprimă o

elevilor să-şi aleagă o poezie din creaţia

opinie în legătură cu aceasta, realizând

lui Blaga şi să o prezinte, precizând şi

conexiuni cu tematica primului volum

motivul pentru care au ales creaţia

sau expresionismul.

respectivă.
Se solicită elevilor să recite poezia aleasă
de fiecare.
Se proiectează folia Etapele creaţiei lui
Blaga.
3.

4.

Anunţarea temei

Se scrie pe tablă titlul lecţiei şi se enunţă

lecţiei

obiectivele acesteia.

Dirijarea învăţării

Se proiectează folia nr.2 textul poeziei Eu

Elevii parcurg textul şi observă

nu strivesc corola de minuni a lumii şi se

următoarele:

solicită rezolvarea următoarelor sarcini •

Pronumele eu individualiyeay[ puternic

Explicaţi valoarea stilistică a pronumelui

vocea lirică, conferind discursului poetic

personal eu din titlul şi primul vers.

o alură de confesiune.

•
•

•
•

•

Corola de minuni a lumii este o

•

Autorul afirmă că poezia sa nu urmăreşte

metaforă a misterului universal.

a descifra tainele lumii, ci a le potenţa,

Caracterizaţi atitudinea poetului faţă de

nu strivesc, nu ucid, sporesc, îmbogăţesc,

acesta, selectând şi interpretând formele

iubesc.

verbale din titlu şi din primele versuri. •

Termenii flori, ochi, buze, morminte,

Motivaţi ordinea în care se succed

simbolizând concretizări ale misterelor,

termenii enumeraţi în poezie.

susţin o gradare a nepătrunsului ascuns,

Ca atitudine faţă de univers este

de la formele cele mai accesibile până la

exprimată în versurile 6-8? Ce tip de

cele mai profunde.

cunoaştere este reprezentat metaforic în •

Discursul poetic este strucurat pe baza

aceste versuri?

unei antiteze cu termeni inegali, între eul

Care este procedeul stilistic prin care se

poetic- adept al ceilalţi, ucigători de

sugerează atitudinea opusă faţă de tainele

taină, prin cunoaşterea paradisiacă.

universale?Precizaţi care sunt nivelurile •

Scriitorul recurge la o comparaţie amplă,

limbii la care se realizează.

menită să explice simbolic modul lui
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•

Identificaţi cei doi termeni ai comparaţiei

specific de investigare a lumii şi de

ample ţi interpretaţi-o din perspectiva

înţelegere a secretelor acesteia: aşa cum

relaţiei poetului cu universul misterios.

lumina difuză a lumii nu identifică
obiectele aflate sub razele ei, ci le dilată
contururile, tot astfel poetul sporeşte
necunoscutele lumii, cu largi flori de
sfânt mister. Autenticul creator nu numai
că întreţine misterul deja existent, ci îi

•

•

Analizaţi ultimele două versuri în relaţia

amplifică dimensiunile şi îl potenţează

cu restul poeziei şi arătaţi cum înţelege

prin diversificarea aspectelor receptate: şi

poetul să se aproprie de sfântul mister,să-l

tot ce-i

protejeze şi să-l îmbogăţească.

nţelesuri şi mai mari.

Ce valoare stilistică are repetiţia

•

ne-nţeles se schimbă-n ne-

În finalul poemului, Blaga justifică

enumeraţiei din ultimul vers? Interpretaţi

propria-i capacitate de a îmbogăţi

simbolistica termenilor enumeraţiei.

experienţa privind relevarea misterelor
prin faptul că el cunoaşte şi iubeşte,
aşadar se identifică cu toate formele de
manifestare a misterelor flori ( elemente
vegetale, simbolizând o existenţă
ingenuă), ochi ( simboluri ale conştiinţei,

•

Ce este o artă poetică? Argumentaţi că

umane reflexive), buze simbolizând

această poezie este o artă poetică.

deopotrivă vorbirea şi sărutul, morminte
( incluzând marea taină a morţii).
•

Această creaţie cuprinde elementele
esenţiale care definesc volumul şi care
vor deveni constante ale întregii sale
opere lirice:deschiderea spre lume şi
iubire văzută ca cea mai potrivită
modalitate de c pătrunde în esenţa
lucrurilor.

5.

Transferul şi

Se cere elevilor să rezolve acasă

evaluarea

următoarele sarcini:
1.Analiştii lui Blaga au observat că acesta
se apropie de lirica eminesciană prin
lirismul reflexiv şi prin plasticitatea
imaginilor poetice. Citiţi şi alte poezii din
volumul Poemele luminii, identificaţi
aceste aspecte şi comparaţi-le apoi cu
versuri din creaţia eminesciană.
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2. În poeziile deja selectate de voi există
metafore ale cunoaşterii luciferice şi
manifestări ale elanului dionisiac.
Identificaţi-le şi interpretaţi-le într-un
scurt comentariu.
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PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE
Profesor propunător: Bejan Cornelia Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gârbou, judeţul Sălaj
Matematică, Clasa a VI-a
Unitatea de învățare: Drepte paralele. Drepte perpendiculare
Timpul alocat: 7 ore
Conținuturi

● Cerc (definiţie,
construcţie); elemente în

Activități de învățare

CS

Resurse/forme de organizare a clasei

1.5

Identificarea unor cercuri și arce de cerc într-o configuraţie geometrică

1h

3.5

dată, din realitatea înconjurătoare; 1.5

Activitate frontală și în cooperare (grupe)

4.5

Identificarea unor elemente ale cercurilor într-o configuraţie geometrică

Metoda ,,Schimbă perechea”

dată; 1.5

Fișa de lucru sau Manual/manual

Determinarea unor arce de cerc utilizând informații cuprinse în

electronic

reprezentările geometrice; 3.5

Mquest

Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context practic) în

GeoGebra,

cerc: centru, rază,
coardă, diametru, arc de
cerc;

Evaluare
Observare
sistematică Feedbackaprecieri verbale

configuraţii geometrice care conțin cercuri și elemente ale acestora; 4.5

● Unghi la centru;

1.5

Identificarea unor unghiuri la centru într-o configuraţie geometrică dată;

1h

3.5

1.5

Activitate frontală și individuală

6.5

Determinarea măsurilor unor unghiuri utilizând informații cuprinse în

Fișa de lucru Manual/manual electronic

reprezentările geometrice; 3.5

GeoGebra,

măsuri

Observare
sistematică Feedbackaprecieri verbale

Estimarea măsurii unui unghi sau a unui arc utilizând diverse date, reguli,
relaţii; 6.5
1.5
● Poziţiile unei drepte
faţă de un cerc;

1h

Examinare şi

3.5

Identificarea poziției unei drepte față de un cerc într-o configurație

Activitate frontală și în cooperare (grupe)

4.5

geometrică dată; 1.5

Metoda Mozaic

realizate;

Determinarea unor lungimi de segmente utilizând informații cuprinse în

Fișe de lucru

Feedback-aprecieri

reprezentările geometrice; 3.5

Manual / Manual electronic
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Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date care

Mquest

conțin drepte și cercuri; 4.5
1.5

Identificarea poziției unei drepte față de un cerc într-o configurație

1h

4.5

geometrică dată; 1.5

Activitate frontală și în cooperare (grupe)

● Poziţiile relative a

Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date care

Fișe de lucru

două cercuri

conțin cercuri; 4.5

Manual / Manual electronic

Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context practic) în

GeoGebra

Observare
sistematică Feedbackaprecieri verbale

configuraţii geometrice care conțin cercuri și elemente ale acestora; 4.5

● Evaluare la finalul
unității de învățare,
feedback, activități de
remediere/ progres

1.5

Realizarea unei hărți a conceptelor asociate unității de învățare

3h

2.5

Consolidarea, prin exerciții și probleme, a noțiunilor studiate și a

Activitate individuală și competițională

3.5

algoritmilor însușiți (1 oră)

(joc rapid de evaluare)

aprecieri verbale

Metoda Ciorchinelui,

Test sumativ

4.5
5.5

Evaluarea scrisă la finalul unității de învățare (1 oră)

Activitate prin cooperare
Metoda Cubului - Fișe de lucru

6.5
Identificarea și discutarea erorilor de rezolvare (abordare ca erori tipice);

Test de evaluare

Remedierea greșelilor tipice, identificate după testul sumativ (1 oră)

Activitate frontală
Fișe de lucru remediale / de progres

Competențe specifice:
1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri, cercuri, arce de cerc) în configuraţii date;
2.5. Recunoașterea coliniarităţii unor puncte, a faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf, adiacente, complementare sau suplementare şi a paralelismului sau
perpendicularității a două drepte;
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea unor construcții geometrice;
4.5. Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj specific matematic, a noţiunilor legate de dreaptă, unghi şi cerc;

1270

Observare
sistematică Feedback-

Feedback personalizat
Autoevaluare

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în vederea optimizării calculelor cu lungimi de segmente, distanţe, măsuri de unghiuri şi de arce de
cerc;
6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice pentru determinarea unor lungimi de segmente, distanţe şi a unor măsuri de unghiuri/arce de cerc.
Matematică, Clasa a VI-a
Unitatea de învățare: Drepte paralele. Drepte perpendiculare
Timpul alocat: 11 ore
PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE
Conținuturi
CS

● Drepte paralele

Activități de învățare

Resurse/forme de organizare a clasei

Evaluare

1.5

Identificarea unor drepte paralele într-o configuraţie geometrică dată, din

1h

Observare

3.5

realitatea înconjurătoare; 1.5

Activitate frontală și individuală

Sistematică

Construcția dreptelor paralele folosind instrumentele geometrice; 3.5

Diagrama Știu-Vreau să știu-Am învățat

Feedback-

(definiţie, notaţie,
construcţie intuitivă prin

(Drepte paralele)

translaţie); axioma

Fișa de lucru sau manual/ manual

paralelelor;

electronic

aprecieri verbale

Mquest
● Criterii de paralelism

1.5

Identificarea perechilor de unghiuri într-o configuraţie geometrică dată; 1.5

1h

Observare

(unghiuri formate de

4.5

Verificarea paralelismului a două drepte făcând referire la unghiurile formate

Activitate frontală și individuală

sistematică

de două drepte cu o secantă; 4.5

Manual/ Manual electronic

Feedback-

două drepte paralele cu
o secantă); aplicații

Mozaik education

aprecieri verbale

practice în poligoane și
corpuri geometrice;
● Criterii de paralelism
(unghiuri formate de
două drepte paralele cu
o secantă); aplicații

1.5

Identificarea perechilor de unghiuri într-o configuraţie geometrică dată; 1.5

1h

3.5

Determinarea unor măsuri de unghiuri utilizând informații cuprinse în

Activitate frontală și în cooperare

Observare

4.5

reprezentările geometrice; 3.5

(perechi)

sistematică

Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date care

Rebus matematic

conțin drepte; 4.5

Fișa de lucru,
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practice în poligoane și

Justificarea paralelismului a două drepte utilizând perechi de unghiuri

Manual/ Manual electronic

corpuri geometrice;

formate de două drepte cu o secantă; 4.5

GeoGebra

aprecieri verbale

● Drepte perpendiculare

1.5

Identificarea unor drepte perpendiculare într-o configuraţie geometrică

1h

Observare

în plan (definiţie,

3.5

dată, din realitatea înconjurătoare; 1.5

Activitate frontală și individuală

sistematică

notaţie, construcţie);

Construcția dreptelor perpendiculare folosind instrumentele geometrice; 3.5

Diagrama Știu-Vreau să știu-Am învățat

Feedback-

oblice; aplicații practice

Determinarea unor lungimi de segmente utilizând informații cuprinse în

(Drepte perpendiculare)

în poligoane și corpuri

reprezentările geometrice; 3.5

Manual/ Manual electronic

1.5

Identificarea unor relaţii între elemente geometrice date (apartenenţă,

1h

Observare

3.5

concurenţă, perpendicularitate); 1.5

Activitate frontală și în cooperare

sistematică

4.5

Determinarea unor lungimi de segmente utilizând informații cuprinse în

(grupe)

Feedback-

reprezentările geometrice; 3.5

Fișa de lucru sau Manual/manual

Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date care

electronic

conțin drepte perpendiculare și oblice; 4.5

GeoGebra,

aprecieri verbale

geometrice;
● Drepte perpendiculare
în plan (definiţie,
notaţie, construcţie);
oblice; aplicații practice
în poligoane și corpuri
geometrice;

● Distanţa de la un

aprecieri verbale

Metoda ,,Schimbă perechea”
3.5

Construcția segmentului care reprezintă distanța de la un punct la o dreaptă,

1h

Observare

4.5

folosind instrumente geometrice; 3.5

Activitate frontală și individuală

sistematică

6.5

Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date care

Fișa de lucru sau manual/ manual

Feedback-

conțin drepte; 4.5

electronic

Estimarea lungimii unui segment sau a unei distanţe, utilizând diverse date,

Mquest

punct la o dreaptă;

aprecieri verbale

reguli, relaţii; 6.5
● Mediatoarea unui

Construcția mediatoarei unui segment folosind instrumentele geometrice;

1h

Observare
sistematică

segment; construcţia

3.5

3.5

Activitate frontală și în cooperare

mediatoarei unui

4.5

Construcția simetricei unei figuri față de o dreaptă dată; 3.5

(perechi)

Evaluare

segment; simetria faţă

5.5

Determinarea unor lungimi de segmente utilizând informații cuprinse în

Fișa de lucru,

colegială

reprezentările geometrice; 3.5

Manual/ Manual electronic

de o dreaptă
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Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context practic) în

GeoGebra

aprecieri verbale

Examinare orală și scrisă

configuraţii geometrice care conțin drepte; 4.5
Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor proprietăţi
referitoare la lungimi (de exemplu: ordonarea unor puncte pe dreaptă
utilizând lungimi de segmente date) ; 5.5
Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor proprietăţi
referitoare la simetria față de un punct, simetria faţă de o dreaptă; 5.5

● Mediatoarea unui

1.5

Identificarea unor relaţii între elemente geometrice date (apartenenţă,

1h

3.5

concurenţă, perpendicularitate, simetrie); 1.5

Activitate frontală și individuală

Harta conceptuală

4.5

Construcția mediatoarei unui segment folosind instrumentele geometrice;

Evaluare formativă

Observare

5.5

3.5

Fișe de lucru

sistematică

Construcția simetricei unei figuri față de o dreaptă dată; 3.5

segment; construcţia

Feedback personalizat -

Determinarea unor lungimi de segmente utilizând informații cuprinse în

mediatoarei unui

aprecieri verbale

reprezentările geometrice; 3.5

segment; simetria faţă

Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context practic) în

de o dreaptă

configuraţii geometrice care conțin drepte; 4.5
Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor proprietăţi
referitoare la lungimi (de exemplu: ordonarea unor puncte pe dreaptă
utilizând lungimi de segmente date) ; 5.5

● Evaluare la finalul
unității de învățare,
feedback, activități de
remediere/ progres

1.5

Consolidarea, prin exerciții și probleme, a noțiunilor studiate și a

3h

2.5

algoritmilor însușiți (1 oră)

Activitate individuală și competițională

3.5
4.5

Evaluarea scrisă la finalul unității de învățare (1 oră)

5.5
6.5

sistematică Feedback-

(joc rapid de evaluare)

aprecieri verbale

Metoda Ciorchinelui,

Test sumativ

Activitate prin cooperare
Identificarea și discutarea erorilor de rezolvare (abordare ca erori tipice);

Metoda Cubului - Fișe de lucru

Remedierea greșelilor tipice, identificate după testul sumativ (1 oră)

Test de evaluare
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Activitate frontală
Fișe de lucru remediale / de progres
Competențe specifice:
1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri, cercuri, arce de cerc) în configuraţii date;
2.5. Recunoașterea coliniarităţii unor puncte, a faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf, adiacente, complementare sau suplementare şi a paralelismului sau
perpendicularității a două drepte;
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea unor construcții geometrice;
4.5. Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj specific matematic, a noţiunilor legate de dreaptă, unghi şi cerc;
5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în vederea optimizării calculelor cu lungimi de segmente, distanţe, măsuri de unghiuri şi de arce de
cerc;
6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice pentru determinarea unor lungimi de segmente, distanţe şi a unor măsuri de unghiuri/arce de cerc.
Matematică, Clasa a VI-a
Unitatea de învățare: Unghiul
Timpul alocat: 8 ore
PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE
Conținuturi

CS

Activități de învățare

1.5

Identificarea unor unghiuri într-o configuraţie geometrică dată, din

1h

Observare

2.5

realitatea înconjurătoare; 1.5

Activitate frontală și individuală

sistematică

● Unghiuri opuse la

Verificarea faptului că două unghiuri sunt congruente; 2.5

Diagrama Știu-Vreau să știu-Am învățat

vârf, congruența lor;

Aplicarea, într-o configurație dată, a proprietăţii unghiurilor opuse la vârf

(Unghiul)

pentru determinarea unor măsuri de unghiuri; 2.5

Fișa de lucru sau manual/ manual

Resurse/forme de organizare a clasei

electronic
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● Unghiuri formate în

2.5

Aplicarea, într-o configurație dată, a proprietății unghiurilor în jurul unui

1h

Observare

3.5

punct pentru determinarea unor măsuri de unghiuri; 2.5

Activitate frontală și în cooperare

sistematică

Determinarea unor măsuri de unghiuri utilizând informații cuprinse în

(perechi)

reprezentările geometrice; 3.5

Fișa de lucru sau

jurul unui punct, suma
măsurilor lor;

Manual/ Manual electronic

Evaluare colegială
Feedbackaprecieri verbale

Mozaik education
2.5

Verificarea faptului că două unghiuri sunt suplementare sau

1h

3.5

complementare; 2.5

Activitate frontală și în cooperare (grupe)

6.5

Prelucrarea unor informaţii privind măsuri de unghiuri în vederea

Metoda Mozaic

realizate;

complementare, unghiuri

stabilirii coliniarităţii unor puncte; 2.5

- Fișe de lucru

Feedback-aprecieri

suplementare;

Utilizarea instrumentelor geometrice (raportor, riglă, compas) pentru

Manual / Manual electronic

realizarea unor figuri geometrice; 3.5

Geogebra

Metoda R.A.I

● Unghiuri

Examinare şi analiză
atentă a sarcinilor

verbale

Estimarea măsurii unui unghi utilizând diverse date, reguli, relaţii; 6.5
3.5

Construcţia bisectoarei unui unghi folosind raportorul şi rigla, respectiv

1h

Observare

4.5

compasul şi rigla; 3.5

Activitate frontală și în cooperare

sistematică

5.5

Determinarea unor măsuri de unghiuri utilizând informații cuprinse în

(perechi)

reprezentările geometrice; 3.5

Fișa de lucru sau

Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date care

Manual/ Manual electronic

conțin unghiuri; 4.5

GeoGebra

● Unghiuri adiacente;
bisectoarea unui unghi,
construcţia bisectoarei

Evaluare colegială
Feedbackaprecieri verbale

Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context practic) în

unui unghi

configuraţii geometrice care conțin drepte și unghiuri; 4.5
Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor
proprietăţi referitoare la bisectoare (de exemplu: bisectoarele unghiurilor
opuse la vârf, bisectoarele unghiurilor adiacente suplementare) ; 5.5

● Unghiuri adiacente;

3.5

Construcţia bisectoarei unui unghi folosind raportorul şi rigla, respectiv

1h

bisectoarea unui unghi,

4.5

compasul şi rigla; 3.5

Activitate individuală

1275

Evaluare curentă scrisă
Observare

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

construcţia bisectoarei

5.5

unui unghi

Determinarea unor măsuri de unghiuri utilizând informații cuprinse în

Test de evaluare

reprezentările geometrice; 3.5

Fișe de lucru

sistematică
Feedback personalizat

Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date care
conțin unghiuri; 4.5
Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context practic) în
configuraţii geometrice care conțin drepte și unghiuri; 4.5
Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor
proprietăţi referitoare la bisectoare (de exemplu: bisectoarele unghiurilor
opuse la vârf, bisectoarele unghiurilor adiacente suplementare) ; 5.5
1.5

Realizarea unei hărți a conceptelor asociate unității de învățare (1 oră)

3h
Activitate individuală și competițională

2.5
Evaluarea scrisă la finalul unității de învățare (1 oră)

● Evaluare la finalul

3.5

unității de învățare,

4.5

feedback, activități de

5.5

Identificarea și discutarea erorilor de rezolvare (abordare ca erori tipice);

Activitate prin cooperare

remediere/ progres

6.5

Remedierea greșelilor tipice, identificate după testul sumativ (1 oră)

Test de evaluare

Observare
sistematică Feedback-

(joc rapid de evaluare)

aprecieri verbale

Metoda Ciorchinelui,

Test sumativ
Feedback personalizat
Autoevaluare

Activitate frontală
Fișe de lucru remediale / de progres
Competențe specifice:
1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri, cercuri, arce de cerc) în configuraţii date;
2.5. Recunoașterea coliniarităţii unor puncte, a faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf, adiacente, complementare sau suplementare şi a paralelismului sau
perpendicularității a două drepte;
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea unor construcții geometrice;
4.5. Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj specific matematic, a noţiunilor legate de dreaptă, unghi şi cerc;
5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în vederea optimizării calculelor cu lungimi de segmente, distanţe, măsuri de unghiuri şi de arce de
cerc;
6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice pentru determinarea unor lungimi de segmente, distanţe şi a unor măsuri de unghiuri/arce de cerc.
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PROIECT DE ACTIVITATE
NOI NU SUNTEM ALTFEL
Prof. înv. primar Stejerean Iulia
Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Jibou, jud. Sălaj
Interculturalitatea este termenul ce denumește contactul dintre alte culturi, existența unui dialog între acestea și nu în ultimul rând interacțiunea și influența pe care o
primesc reciproc. Se vorbește din ce în ce mai des despre interculturalitate ca o stare de fapt într-un mileniu al politicii globale și al comunicării interetnice. Interculturalitatea
prezintă, interpretează și reevaluează experiența socială a diversității și a diferențelor. Interculturalitatea pretinde respect și apreciere din partea grupurilor pentru alte culturi
din societate, pretinde toleranța unei comunități față de cealaltă.
În lecția de azi mi-am propus să discutăm și să învățăm despre o comunitate numeroasă din țara noastră, care de-a lungul secolelor s-a confruntat cu numeroase
prejudecăți, discriminări și lipsă de înțelegere – comunitatea rromă. Și pentru că din colectivul clase noastre fac parte 5 elevi care aparțin acestei etnii și pentru că am observat
în repetate rânduri și cu numeroase ocazii că au fost marginalizați și discriminați de restul colectivului, mi-am propus ca în această oră, elevii să cunoască și să înțeleagă mai
bine specificul, tradițiile și modul de viață al comunității rrome, și astfel să își cunoască și să-și înțeleagă mai bine colegii rromi.
Un popor se deosebeşte de altul prin tradiţiile sale care-i caracterizează modul de a trăi şi gândi. Acestea reprezintă emblema şi mândria lui. Chiar dacă evoluţia
societăţii influenţează aceste tradiţii, le schimbă, ele rămân în mentalul colectiv al neamului ca marcă de valoare, de recunoaştere, de identificare. Multe naţiuni dezvoltate
regretă pierderea tradiţiilor anihilate de civilizaţie şi încearcă revigorarea lor, dovadă fiind numeroasele festivaluri folclorice organizate periodic. Rromii, popor fără un stat
sau o guvernare proprie care să-i protejeze, au supravieţuit de milenii tocmai prin păstrarea, aproape intactă, a tradiţiilor. Chiar şi acum, în secolul XXI, cei aproape 8.000.000
rromi care trăiesc în Europa constituie o etnie net distinctă, cu reguli şi legi proprii, printre care mobilitatea, starea de permanentă căutare a unui loc care să le asigure o viaţă
mai bună, constituie, credem noi, principala caracteristică ce le conferă, de altfel, statutul de popor transnaţional.
Numeroasele subdiviziuni ale etniei rrome aduc în tezaurul cultural al Europei tot atâtea tradiţii. Şi totuşi, chiar în rândul rromilor se face simţită schimbarea, adaptarea la
viaţa modernă.
Rromii din România nu fac excepţie. Există grupuri care, renunţând la vechi obiceiuri, încep încet, încet să se alinieze majorităţii, adoptând un mod de viaţă
asemănător acesteia, dar şi familii conservatoare care doresc să-şi menţină tradiţiile ancestrale.
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DISCIPLINA: Educație civică
UNITATEA TEMATICĂ: În direct...comportamente moral civice
TITLUL LECȚIEI: Noi nu suntem altfel
TIPUL LECȚIEI: însușire de noi cunoștințe
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut
1.2. Acceptarea diferențelor culturale etnice
1.3. Dezvoltarea toleranței
1.4. Acceptarea și înțelegerea celuilalt, care este diferit
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
•

să cunoască reperele importante din istoria etniei rrome, modul cum au ajuns să se stabilească în țara noastră, conform informațiilor furnizate de către cadrul didactic

•

să recunoască și să denumească corect principalele simboluri ale etniei rrome, așa cum le-au fost prezentate de către cadrul didactic

•

să denumească corect principalele ocupații tradiționale (trecute și actuale) ale etniei rrome, așa cum le-au fost prezentate de către cadrul didactic

•

să rețină și să spună in limba rromani „Bună ziua”, „Mulțumesc”, „La revedere”, așa cum au auzit la colegii lor de etnie rromă

•

să execute principalii pași de dans specific dansului tradițional rrom, așa cum au observat la colegii lor de etnie rromă.

STRATEGII DIDACTICE:
•

Metode și procedee de învățământ: conversația, demonstrația, exercițiul, problematizarea

•

Mijloace de învățământ: planșe, leptop, imagini

•

Forme de organizare: frontală, individuală

•

SISTEM DE EVALUARE:

•

Forme de evaluare: observare sistematică

BIBLIOGRAFIE:
N.C. Matei ,Psihologia relatiilor morale interpersonale Editura Scrisul Romanesc ,Bucuresti, 1981
E. Mach, European curriculum for children of migrant workers, Cracovia,

2003

1278

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

A.Nedelcu,Educatia interculturala in scoala, Editura Humanitas Educational, Bucuresti,2000
G. Sarau, Istorie si traditii rrome, Editura Proiect finantat de E.U., Bucuresti, 2006
**** , Romii din Romania- repere din istorie, Editura Vanemonde, Bucuresti, 2005
V. Cozma, Lăutarii de ieri și de azi, Editura Du Style, București, 1996
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Etapele
activităţii

Competenţe
specifice

Conținutul științific
Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Moment

Îmi voi pregăti materialele necesare desfăsurării lecției și

Elevii se pregătesc pentru începerea

oragnizatoric

voi ruga elevii să se pregătească pentru începerea orei.

orei.

Voi invita 2 elevi de etnie rromă (fată și băiat), îmbrăcați în

Cu siguranță elevii vor fi surprinși și vor

atenției

costume tradiționale rrome să intre și să salute în limba

aștepta continuarea.

6 min

rromani.

Anunțarea

Pentru că astăzi este Ziua Internațională a rromilor și pentru

temei

că în cadrul colectivului nostru avem colegi care aparțin

1 min

acestei etnii, m-am gândit că ar fi interesant să aflăm câteva

didactice

Mijloace

Forme de

și metode

organizare
frontala

3 min
Captarea

1.2

frontala

Elevii ascultă prezentarea mea.

conversația

frontala

frontala

informații noi referitoare la această etnie, care de secole
trăiște alături de noi. Așa cum ați observat, azi vom discuta
despre istoria, tradițiile, obiceiurile și modul de viață
specific rromilor. Iar pentru asta i-am rugat pe colegii voștri
rromi să mă ajute în demersul meu.
Dirijarea

1.2

Pentru început, îi voi ruga pe colegii noștri să ne prezinte

Cei 2 elevi de etnie rromă își vor

Conversația

activităţii

1.3

portul lor tradițional.

prezenta pe rând costumul tradițional

Explicația

25 min

1.4
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Rada – fustă lungă, creață, viu colorată,
bluza largă, la fel de viu colorată, părul
împletit în 2 cozi în care s-au prins
bănuți
Rony – pantaloni negri, drepți, cămașă
albă, vestea neagră, cizme și pălăria cu
boruri largi.
Le voi prezenta pe scurt istoria rromilor, care le sunt

Elevii

vor

asculta

originile, cum și când au ajuns pe teritoriul țării noastre,

informațiile noi și vor pune întrebări

principalele lor ocupații, le voi explica în ce constau

pentru

anumite ocupații pe care nu la mai întâlnim azi (ursarii,

suplimentare refertioare la modul de

cărămidarii, aurarii, ghicitul etc)

existență

obținerea
nomad,

și
de
la

vor

nota

informații
greutățile

întâmpinate, referitoare la ocupațiile
vechi.
Le voi prezenta steagul și însemnele specifice acestei etnii
și vom analiza împreună pentru a stabili semnificația lor.
Pentru analiza stemei le voi arat și steagul Indiei, pentru ca
elevii să observe asemănarea.
-Din ce culori este format steagul rromilor?

-Steagul rromilor este format din verde

-Oare ce credeți că semnifică aceste culori, amintindu-vă de

și albastru.

Conversația

ceea ce v-am spus mai devreme, legat de modul lor de a

-Poporul rrom era un popor nomad,

Problematizare

trăi? Ce tip de popor era poporul rrom?

călătorea prin toată lumea.

a

- Și atunci oare ce reprezintă verdele?
-Ce reprezintă albastru?

-Verdele reprezintă pământul, câmpia
pe care o străbat.
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-Albastru reprezintă cerul, orizontul,
-Uitându-ne la stema lor și la stema Indiei ce observăm?

depărtarea.

-Ore de ce credeți că rromii au ales să-și pună pe steag o

-Observăm că se aseamănă.

stemă asemănătoare?
-Dar oare la ce vă gândiți când vedeți această stemă?

- Pentru a nu uita de unde vin.

-Așa este. Pot fi 2 motive în alegerea acestei stemei: pentru
a nu uita de unde se trag și pentru că fiind un popor nomad,

- La soare, la roata de la căruță, la drum.

roata înseamnă drum. Dictonul lor este AVEN AMENTZA!
care înseamnă Tot înainte! Oare de ce au ales acest dicton?
Da, așa este. Să nu uităm că și ocupațiile lor erau de așa

-Pentru că fiind nomazi, migratori ei nu

Conversația

natură încât solicitau o deplasare continuă pentru a-și putea

s-au oprit mult timp nicăieri și umblau

Explicația

asigura cele necesare traiului.

tot timpul.

Fiind un popor migrator, cărora le era drag să călătorească
unde doreau, faptul că au fost forțați să se stabilească
definitiv pe anumite teritorii, să treacă la viața sedentară
pentru ei a fost un proces lung și anevoios. Gândiți-vă cum
ar fi pentru voi dacă cineva v-ar obliga acum să vă schimbați
modul de viață și să deveniți nomazi, să călătoriți cât e
lumea în lung și-n lat fără odihnă. V-ați putea obișnui?
Așa a fost și pentru ei. Schimbându-și modul de viață,
treptat au renunțat la unele meserii, care nu se mai potrivea,
cum era cea de ursar. Dar, gândiți-vă la rromii de azi, pe

Nu. Ar fi foarte greu să ne schimbăm

care i-ați întâlnit sau i-ați văzut, puteți să-mi spuneți ce

modul de viață.

meserii și-au păstrat?
-Da. Cântăreții se numeau lăutari, datorită faptului că de
cele mai multe ori, în vechime ei cântau acompaniindu-se

1281

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

la lăută, care era un instrument muzical cu coarde. Unii
dintre cei mai vestiți lăutari ai tuturor timpurilor din țara

-Fierari, florari, căldărari, cântăreți.

noastră au fost rromi. "Nu exista petrecere fără lăutari, iar
aceştia proveneau din rândul ţiganilor şi nu era nicio ruşine,
era ceva normal. De-a lungul anilor, unii dintre aceşti
interpreţi de muzică populară şi-au câştigat o reputaţie de
neegalat, asemănătoare chiar cu cea a unor vedete ale
teatrului de atunci şi nu numai. Unii dintre aceşti interpreţi
au intrat şi chiar au reuşit să rămână în istoria muzicii
populare, fiind acum văzuţi şi daţi ca exemple".
Le voi vorbi despre 2 nume mari ale muzicii lăutărești –
Barbu Lăutaru și Grigore Vindereu și apoi vom audia 2
piese din repertoriul lăutăresc interpretate de Zavaidoc, pe
numele său real Marin Teodorescu.

Obţinerea

Voi invita din nou elevii de etnie rromă să ne scrie câteva

Elevii vor exersa pronunția corectă a

Explicația

performanţei

cuvinte în limba rromani, iar noi vom exersa împreună cu

cuvintelor și vor încerca să rețină aceste

demonstrația

10 min

ei pronunția lor corectă.

cuvinte.

Activitate

Le voi cere elevilor de etnie rromă să ne arate principalii

Elevii vor exersa principalii pași de dans

Explicația

recreativă

pași din dansul tradițional rrom, pe care îi vom exersa cu

specific dansului tradițional rrom.

Demonstrația

5 min

toții.

1.1
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UNITATEA DE ÎNVĂȚARE
Exquisite Destinations in the World
prof. Gabriela ȘANDRU
Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Târgu Mureș
Nr ore. - 5
Clasa VIII, L1
(Manuale aprobate L1, clasa a VIII-a: ArtKlett, Booklet)
Conținut

Competențe

Activități de învățare

Resurse

A1. Lead-In - Travelling (personal experience)

Pictures

1.1., 1.3.

A2. Prediction based on pictures / phrases p.88

Reading text

2.1.

A3. Answer questions based on the text 5/88

Audio player

Lesson 1 -

2.2.

A4. Discussion - Life in the village

Textbook ArtKlett

Answer Qs

World Wise

3.1.,3.2., 3.3.

A5. Exercises - relative clauses (fill in) p.90
A7. Kahoot Game - Relative Clauses

Kahoot game

Game results

A8. Homework (Relative Clauses - rewrite)

Live Worksheets

A1. Warmer - Capitals/ landmarks

Ppt Pictures

1.1, 1.2, 1.3,

A2. Identify famous landmarks - spiral.ac game

spiral.ac

2.1, 2.2, 2.3,

A3. Picture prediction p. 34-35 – Holiday

Textbook Booklet

2.4,

Trouble/ discussion

3.1.

A4. Listening - for the gist / listening for specific

Lesson 2 Going
Places

specifice

Audio player

Evaluare

Answer Qs

details 1/34
A5. Answer questions in groups 2/34
A6. Role-play – Making a hotel reservation

Role-play

A1. Warmer – Living abroad / Travelling as a job
3.2, 3.3,

A2. Reading - for general understanding / details

4.2, 4.3

p.92

Textbook ArtKlet

A3. Answer questions based on the text p.92

Lesson 3 –

A4. Relative Clauses – p.93

My
Getaway

A5. Reading blogs & extract Top 3 Destinations

Blogs -

to present to class

https://www.advent
urouskate.com/

Lesson 4 Nomadic
people

A6. HW - Blogging - My Best Travelling

https://www.thepro

Experience

fessionalhobo.com/

Blogging

A1. Discussion - Nomadic People
2.2

A2. Picture exploitation p.94

Pictures

3.1, 3.2, 3.3

A3. Watching a video to check answers

Video

3.4

A4. Find info in the tape script

Tapescript
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4.1, 4.3

A5. Vocabulary study 4/95 & 1/92

Textbook ArtKlett

A6. Discussion: Advantages / Disadvantages of
Nomadic life

Writing e-

A7. Writing - informal email 5/95

E-mail

mail

A1. Top 5 destinations to visit - discuss
3.2, 3.3, 3.4

A2. Search information - WebQuest (travelling

4.1, 4.2

arrangements, landmarks, hotels, total cost)

Internet

A3. Design a virtual flyer to promote the place

https://www.poster

A4. Self-check rubric

mywall.com/

The flyer should contain (10 points):
•

how can you get there & transportation fee
per 2 people (2 points)

•
Lesson 5 WebQuest

pictures of the landmarks you can visit (a
short description, entry fee - if any (2 points)

•

2 hotels where you can stay (cost per night
for two people) – what is your
recommendation (2 points)

Flyer to

•

total cost of trip (1 point)

promote the

•

your personal opinion on the place - why is it

place chosen

worth visiting (3 points)

as holiday

A5. Gallery (Virtual) Walk - upload leaflet on

Padlet

destination

Padlet and comment on your classmates flyers
A6. Feed-back

LINKURI:
Joc Kahoot - https://create.kahoot.it/share/relative-clauses/95a643b1-c587-40e3-a956-7bd6a8631753
Live WS https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_clauses/Relative_Clau
ses_ru31467dl
Bloguri de călătorie - https://www.adventurouskate.com/ și https://www.theprofessionalhobo.com/
Exemplu de Padlet - https://padlet.com/gabrielasandru1/gx3gg4tvzzuywr6l
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CURAJUL FRICA LAȘITATEA
SCHIȚĂ DE PROIECT
Profesor pentru învățământ primar LEONTE Mihaela

Școala Gimnazială Nr.49, București, sector2

Clasa: a-III-a B
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Educație civică
Unitatea de învăţare: Trăsături morale ale persoanei
Subiectul: Curajul-frica-lașitatea
Tipul lecţiei: predare-învățare, online
COMPETENTE GENERALE:
-Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană.
-Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut.
COMPETENȚE SPECIFICE PENTRU:
-EDUCAȚIE CIVICĂ
1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
2.1. Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
-LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
Desfășurarea activității:
Sinceritatea și minciuna
Voi adresa întrebări referitoare la conținutul lectiei –Sinceritatea și minciuna
•

Ce înseamnă sinceritatea?

•

Dati exemple de proverbe care sugerează minciuna

•

Dati exemple de situatii in care ati dat dovada de sinceritate

•

Ati întâlnit persoane care au dat dovada că n-ar fi sinceri?

•

Astăzi vom discuta despre ,,Curaj- frică- lașitate”.

În cadrul acestei ore vom analiza mai multe situații în care se dă dovadă de curaj, frică, lașitate; vom da exemple de
situații în care se manifestă curajul, frica, lașitatea.
Voi prezenta copiilor două imagini:
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•

- Ce observați in prima imagine? Dar în a doua?

•

- Ce calități trebuie sa aibă pompierii?

•

- Ce trasături morale are mediul stomatolog? Dar pacientul?

Curajul , frica si lașitatea sunt insușiri ale persoanei.
Curajul exprimă vitejie , biruință , dârzenie , îndrăzneală , înfruntarea primejdiei.
Frica înseamnă spaimă , teamă , groază , neliniște.
Lașitatea este însușirea negativă a persoanei care exprimă lipsa de onoare , de demnitate .
Vom trece la comentarea anumitor situații în care s-a dat dovadă de curaj, frică, lașitate.
Citiți următoarele texte şi motivează cine şi de ce a fost laş.
SITUAȚII DE FAPT
“Învăţătoarea anunţă copiii că vor da lucrare de control la matematică.
Pe chipurile elevilor se conturează expresii diferite: bucurie că vor lua o notă bună, că vor putea arăta ce ştiu, teamă că
vor greşi căci n-au rezolvat destule probleme sau că nu şi-au făcut temele conştiincios, tristeţe căci părinţii iar se vor
supăra că nota nu este zece…
Lenuţa nu se necăjeşte deloc însă. Ea se gândeşte că nu va scrie numele pe lucrare şi dacă nota va fi mare, va
recunoaşte că e lucrarea ei iar dacă nota va fi mică va spune că-i a unui coleg.
Întâmplarea a făcut însă că toţi ceilalţi colegi să-şi semneze lucrările şi Lenuţa a fost ,, prinsă cu mâţa-n sac”.
1.Ce crezi că a determinat-o pe Lenuţa să nu-şi scrie numele?
2.Ce părere ai despre fapta Lenuţei?
3.Tu ai fost vreodată laş? În ce împrejurare?
“Un copil spune:
-Doamna învățătoare, Mihai vrea să vă spuna ceva.”
-Ce îi lipsește lui Mihai?
-Ce sfaturi îi dați?
-Voi cum procedati cand vreți să-mi spuneți ceva?
Vom trece la niște jocuri online pentru înțelegerea noțiunilor noi:
1.

Joc-Am curaj să…

Vom realiza împreună peretele curajului într- un Padlet.
Fiecare copil își va nota pe o etichetă o situație când are curaj. Eticheta va fi lipită pe peretele curajului din Padlet.
https://padlet.com/mihaelaleonte1/Bookmarks

2.

MI-E FRICĂ DE…

Tot într-un Padlet ne vom scrie fricile și cum am putea să le alungăm.
https://padlet.com/mihaelaleonte1/l18ql0yam5zypeuv
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LAȘITATEA
Pentru exprimarea părerii fiecăruia despre ceea ce reprezintă lașitatea, am adăugat etichete într-un Jamboard.
https://jamboard.google.com/d/1yvyVGA4vxEnDDar84Hdxw9wqQ-AOxqjmhAo35yx38nQ/viewer?f=0

Provocarea acestei perioade, a pandemiei ne-a pus în fața unei realități neexplorate pînă acum, provocare pentru
profesori, elevi și părinți deopotrivă, dar care prin munca concertată a tuturor celor implicați a fost o reușită.
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PROIECT DE ACTIVITATE
Lesson plan
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
,,VOINICEL”-ZALĂU
Ed .Ungurușan Gabriela Victoria
NIVEL:I(Grupa mijlocie)
OPȚIONAL LIMBA ENGLEZĂ
TITLUL OPȚIONALULUI: ,,WE LOVE ENGLSH!”
TEMA ACTIVITATII:,,Animalul meu preferat....”
,,My favorite animal....”
FORMA DE REALIZARE: Joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂŢI: Dezvoltarea exprimării orale ,înţelegerea şi utilizarea corectă a unor structuri simple de
comunicare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
❖ Să execute comenzi simple formulate în limba engleză.
❖ Să numească în limba engleză animalele prezentate .
❖ Să precizeze categoria din care face parte animalul numit:(domestic/sălbatic)
❖ Să numească animalul său preferat.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: jocul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
Materiale didactice: planșe ilustrate,jetoane reprezentând animale siluete de animale, cercuri de sârmă,
ecusoane.
Elemente de joc: surpriza, mişcarea, aplauzele, mânuirea materialelor, recompensa.
Sarcina didactica: denumirea animalelor în limba engleză.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal.

DURATA: 30 min
SCENARIU DIDACTIC
Etapele activităţii
Conţinutul activităţii
Aerisirea salii de grupă;
1.Moment organizatoric Pregătirea materialului didactic necesar;
Aranjarea mobilierului;
Intrarea copiilor în sala de grupă.

Strategii didactice

Evaluare

Conversaţia

2.Captarea atenţiei

Voi purta cu copiii o scurtă convorbire despre
necesitatea cunoașterii unei limbi străine.

Conversaţia
Elementul-surpriză

Observarea
curentă

3.Reactualizarea
cunoştinţelor

Vom recapitula cunoștințele dobândite anterior.
Cum te numești? (What is your name?) My name
is......
Familia mea : mama, tata,bunica, bunicul, fiul,
fiica, bebelușul. My family (Mom, dad, grandma,
grandpa, son, daughter,baby,

Explicaţia
Conversaţia
Exerciţiul

Evaluare orală
Observare curentă
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3.Anunţarea temei şi a
obiectivelor

4.Desfăşurarea
activităţii

Părțile corpului omenesc : cap, păr, ochi, urechi,
nas, gât, umeri ,brațe. palmă,degete,burtă,
picioare, genunchi, talpi. ( human body: head,
hair, eyes,ears, nouse, mouth, neck, shoulders,
arms, hands, fingers, belly, legs, knees ,feet.
Să numească culorile:negru, alb, galben, roșu,
albastru, maro, verde, gri, roz, mov, portocaliu)
the colors: black, white, yellow, red, blue, brown,
green, gray,pink, purple,orange)
Să numere de la 1 la 10.Let s count (one, two,
three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
Astăzi vom juca un joc in care vom numi în limba
engleză animalele, vom numi animalul preferat al
fiecăruia și le vom grupa animalele în domestice
și sălbatice.

Voi prezenta pe rând câte un jeton reprezentând
un animal iar la întrebarea mea ,,Ce animal este?
copiii îl vor răspunde prin numire
animalului.What animal is it? It is a/an... Calhorse, porc-pig, vacă- cow, capră-goat, oaie sheep, pisică-cat, câine-dog, gâscă-gus, rață-duck,
găină-hen, pui de găină chicken, curcan- turkey,
vulpe-fox, lup -wolf, veverită -squirrel, căprioarădeer, urs-bear, iepure- rabbit, pasăre-bird,
broască-frog, leu-lion, tigru -tiger, girafă-giraffe,
crocodil -crocodile, elefant-elephant, maimuțămonkey, pește-fish. După ce toate jetoanele au
fost prezentate, le voi așeza în așa fel încât să nu
se vadă animalul de pe jeton. Voi da fiecărui copil
câte un jeton . Copiii, pe rând vor numi animalul
reprezentat pe jetonul propriu, după care vor numi
animalul preferat.
Ex :-Acesta este un urs dar animalul meu preferat
este leul. It is a bear, but my favorite animal is the
lion. După care voi adresa întrebarea ,,Care este
leul? (Wich is the lion?) Copilul care are în mână
jetonul reprezentând leul va da răspunsul: ,,Acesta
este leul. (It is the lion).
După ce toți copiii au numit animalul preferat, voi
aseza pe covor două cercuri ,copiii urmând să ia
pe rând silueta fiecărui animal și s-o așeze în
cercul potrivit (cercul animalelor domestice și
cercul animalelor sălbatice. Așează animalul tău
în cercul potrivit.( Put your animal in the right
circle!)
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Conversatia
Explicaţia

Conversația
Explicaţia
Demonstraţia
Exercitiul

Observarea
curentă

Jocul

Evaluare orală

Explicația
Demonstrația Exercițiul

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

5. Obţinerea
performanţei

6. Retenţia şi transferul

7. Încheierea activităţii

Dupa ce au realizat sarcina primită voi trece pe
la fiecare cerc unde în mod voit voi produce o
greșală copiii urmând să observe și să repare
greseala. Ce este greșit?
What is wrong?
Voi așeza în 4-5 puncte ale sălii silueta a 4-5
animale. Copiii vor avea fiecare pe piept câte un
ecuson reprezentând unul din cele 4-5 animale, iar
la comanda mea,,găsește-ți animalul! (find your
animal) copiii se vor grupa în jurul acelui animal
care se regăsește pe ecusonul lor.
Vom repeta jocul de 3-4 ori.
Apreciez modul în care s-a desfășurat jocul.
Ofer copiilor recompense.
Se iese din sala de grupă intonând un cântec .
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Explicaţia

Observare
curenta

Exerciţiul
Conversaţia

Observare curenta

Conversatia
Explicaţia

Evaluarea curentă
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Proiect didactic
Propunător: Lungu Ștefania
Şcoala: Gimnazială ”Dimitrie A.Sturdza”, Iași
Clasa: pregătitoare;
Arii curriculare: Limbă şi comunicare/Matematică şi ştiinţe ale naturii/Arte şi tehnologii;
Discipline: Comunicare în limba română/Matematică şi explorarea mediului/Arte vizuale şi lucru manual/Muzică şi mişcare;
Unitatea de învăţare: "Prietenia este magică"
Tipul activităţii: mixtă;
Scopul activităţii: consolidarea cunoştinţelor privind sunetele şi literele învăţate; dezvoltarea expresivităţii limbajului oral;
Obiective operaţionale:
O1 – să formuleze răspunsuri la întrebările adresate, exprimându-se clar, corect şi coerent;
O2 – să formuleze o ghicitoare pentru numele unor personaje;
O3 – să dea exemple de cuvinte a căror denumire începe cu sunetele: a, e, r, o, u, m, i, n;
O4 – să dea exemple de cuvinte ce se termină cu sunetele a, n, l, e şi i;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, demonstraţia, brainstorming, problematizarea, jocul logico-matematic.
Materiale si mijloace didactice: planşă cu traseul urmat de Chip şi Dale, trăistuţă, bileţele cu sarcini de lucru, fişe de lucru, puzzle, trusa Dienes, creioane colorate, hârtie
colorată, foarfecă, lipici, calculator, floricele mici si mari, frunze, fluturi;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Bibliografie:Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici – suport curs formare POSDRU 2012
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Etapele lecţiei

Conţinutul instructiv-educativ

Ob.

Strategii didactice

1. Momentul

Se pregătesc materialele necesare pentru buna desfşurare a lecţiei.

organizatoric

Se stabileşte cine este elevul de serviciu şi sunt reamintite sarcinile

Evaluare

Metode şi

Materiale şi

Forme de

procedee

mijloace didactice

organizare

Conversaţia;

pe care acesta le are. Se completează calendarul şi se face prezenţa.

Calendarul
„Cartea înţeleaptă”;

Frontal;

Voi citi din „Cartea înţeleaptă” şi vom extrage mesajul textului.
2.

O1;

Voi întreba elevii care este tema săptămânii şi ce poveşti/desene

Conversaţia

Frontal

Evaluez

Reactualizarea

animate am urmărit noi pe marginea temei.

capacitatea

cunoştinţelor

-Ce poveste am vizionat luni? (Fata babei şi fata moşneagului)

elevilor de a se

anterioare

-Erau cele două fete prietene? (Nu)

exprima corect,

-Cum era fata moşului? (Frumoasă, bună, cinstită, harnică, etc.)

coerent si logic.

3. Captarea

Le voi da elevilor vestea: Chip şi Dale s-au pierdut în pădure şi, mai

atenţiei

rău de atât, cele două bune prietene s-au pierdut una de alta. Îi voi
întreba pe elevi dacă vor să le ajute pe veveriţe să ajungă la scorbura

Conversaţia;
Planşa;

lor.
4. Anunţarea

Îi anunţ pe elevi că vom despărţi cuvinte în silabe, vom exemplifica

temei şi a

cuvinte care încep sau se termină cu anumite sunete, vom număra

obiectivelor

silabele unor cuvinte, vom alcătui propoziţii cu cuvinte date, vom
număra cuvintele dintr-o propoziţie.
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5.

Explic planşa expusă în faţa clasei pe care se află cele două veveriţe

Consolidarea

în pădure. Pe amândouă le despart de scorbură 12 paşi. Împart elevii

cunoştinţelor

în două echipe. O echipă îl va ajuta pe Chip iar alta pe Dale să

asimilate

ajungă la scorbură. Pe rând, câte un elev va veni şi va extrage un

anterior;

bilet; eu voi citi sarcinile scrise pe acesta. După ce elevul rezolvă

Conversaţia;

Planşa cu traseul

Frontal;

parcurs
Conversaţia;

de Chip şi Dale;

- capacitatea de
a exemplifica

Individual;

cuvinte a căror
denumire

sarcina de pe bilet, veveriţa corespunzătoare echipei va înainta cu un

Planşa cu traseul

începe cu un

pas. În cazul în care copilul nu reuşeşte să rezolve sarcina, veveriţa

parcurs de Bambi;

sunet dat.

O2;

rămâne pe loc. Echipa care duce prima veveriţa la scorbură este

O3;

câştigătoare şi va fi felicitată şi aplaudată.

Trăistuţă;

a despărţi

Le voi solicita elevilor să numească personaje din desene animate

Bileţele cu sarcini;

cuvintele date

Jocul didactic

- capacitatea de

în silabe şi de a

care sunt bune prietene .
O4;

preciza
numărul de
silabe al
acestora.

6. Obţinerea

Elevii vor primi o fişă (anexa 2), pe care se vor afla nişte personaje

Munca

Fişă de colorat

performanţei

din desene animate. După ce va fi numit „intrusul”, elevii vor trebui

independentă;

Creioane colorate;

Individual;

să coloreze doar personajele care sunt bune prietene.

7. Asigurarea

Voi purta discuţii cu elevii asupra a ceea ce am făcut în această oră.

retenţiei şi a

Fiecare elev va realiza un desen pentru cel mai bun prieten.

transferului
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PROIECT DIDACTIC

Prof. înv.primar Pietraru Doina Andreea
Liceul Teoretic „Marin Preda”, București
CLASA: a III-a C
ARIA CURRICULARĂ: Matematica și știinte ale naturii
DISCIPLINA: Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: “Pământul-mediu de viață”
SUBIECTUL LECȚIEI: Surse de apă. Mișcarea apei la suprafața Pământului
TIPUL LECȚIEI: mixtă

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Dezvoltarea capacității de explorare a realității

DOMENII INTEGRATE:
1.

Comunicare în limba română.

COMPETENȚE INTEGRATE:
2. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârsitul lectiei, elevii vor fi capabili:
01- să identifice surse de apă din mediul înconjurător;
Obiectivul se consideră realizat dacă elevii vor identifica două din cele patru tipuri de apa curgătoare, cu ajutorul cadrului didactic și al explicațiilor primite.
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02- Să descrie modul în care se formează valurile pe baza experimentului realizat;
Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii descriu fenomenul pe baza experimentului.
03- Să precizeze întrebuințări ale apei importanța acesteia pentru mediu și om;
Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii precizează cel puțin o întrebuințare a apei pe baza experienței anterioare

OBIECTIVE PSIHOMOTORII:
O4 - să-şi coordoneze activitatea spre utilizarea corectă a materialelor puse la dispoziţie;

OBIECTIV AFECTIV:
O5 -sensibilizarea elevilor pentru studiul și protejarea mediului în care trăim;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode : observația dirijată, conversația, explicația, experimentul, problematizarea;
Mijloace de învățământ: prezentare PPT, manual digital, castron, apă, paie, fișă de lucru, caiet;
Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală.

RESURSE:
Umane: 28 elevi;
Temporale: 40 minute
Bibliografice:
Piţilă,Tudora; Mihăilescu Cleopatra – „Ştiinţe ale naturii –manual pentru clasa a-III-a” , Ed.Aramis, Bucureşti, 2005.
Programa şcolară pentru disciplina ŞTIINŢE ALE NATURII, Clasele a III-a, Bucureşti, 201
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Scenariul didactic
Secvenţele
lecţiei

Strategii didactice
Ob
op.

Conţinutul instructiv-educativ

Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei:

1. Asigurarea

pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea liniştii,

cadrului afectiv
corespunzător

Resurse

Resurse

Forme de

procedurale

materiale

organizare
Frontală

Instructajul

Materiale

verbal

necesare

comportamentului

activității

elevilor

îndrumarea elevilor în activitatea de pregătire.
Se verifică temă pentru acasă ( calitativ şi cantitativ) .

2. Reactualizarea

Evaluare

Observarea

Aprecieri verbale

cunoștințelor și

Se corectează eventualele greşeli şi se fac aprecieri.

Conversația

verificarea temei

Care este importanța apei? Dar a aerului? De unde își

Explicația

Joc Wordwall

Frontală/
Individuală

procură plantele apa și substanțele hrănitoare?

scrise
3. Crearea motivației

Se va realiza prin vizionarea unei filmuleț despre surse de
apă.

Conversația
Observatia

Video
Manual digital

Observarea
Frontală

comportamentului
elevilor

4. Anunțarea temei şi

Anunț subiectul lecției și obiectivele învățării

a obiectivelor

Surse de apă. Mișcarea apei la suprafața Pământului

Conversația

Frontală

Conversația

Frontală

Evaluare orală

Individuală

Analiza și

Astăzi, veţi descoperi noi informaţii despre apă: răspândirea
apei în natură, întrebuinţări, ale acesteia
Precizez că 70% din suprafaţa Pământului este acoperită de
ape, iar culoarea convenţională de reprezentare a apei pe
hartă este albastru.
5. Dirijarea

O1

Explicația

procesului de învățare

Hartă

aprecierea
Exercițiul

răspunsurilor
elevilor

1296

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Prezentare

O2

Prezint o proiecţie în POWERPOINT despre răspândirea
apei în natură.
Activitate interactivă care vizează identificarea tipurilor de
ape curgătoare de pe suprafața Pământului, precum si
tipurile de apă stătătoare.
Elevii vor compara adâncimile albiilor pârâului, râului şi al
fluviului.
Se completează schema lecţiei. (metoda ciorchinelui)
Experiment: Se solicită elevilor să sufle într-un castron şi să
observe cauza formării valurilor. Anexa 1
FIŞĂ DE OBSERVAŢIE

PPT

Frontală
Conversația

Individuală

Explicația
Exercițiul

Aprecierea
răspunsurilor

caiet

elevilor

Valurile se formează atunci când
……………………………………
Prenumele cercetaşilor:
fișă

O3
Precizăm importanța apei în viața oamenilor (ogoare,
gospodării, transporturi marfă și al călătorilor, producerea
curentului electric)
În această etapă a lecției, elevii vor rezolva online un joc

6. Obținerea
performanței

O1

https://wordwall.net/ro/resource/6584846/surse-de-

Explicaţia
Exerciţiul

Joc wordwall

Individuală

Evaluare scrisă

ap%c4%83
7. Asigurarea

Se poate menționa faptul că s-a urmărit obținerea feedback

retenției, feedback
ului

ului pe tot parcursul activității.
✓

Evaluare orală pe
Conversația

Realizarea unui desen având ca temă Apa – în
viaţa noastră
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Notarea temei

Frontală

tot parcursul
activității
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8. Aprecieri și

Apreciez global și individual implicarea elevilor în

recomandări

desfășurarea activității, oferindu-le feedback în legătură cu
ceea ce au reușit pe parcursul lecției.
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Conversația

Frontală

Aprecieri verbale
globale
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PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. primar: TODORAN MARIA
Şcoala Gimnazială Certeju de Sus
Data:
Clasa: a-III-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Educație civică
Unitatea de învăţare: Trăsături morale ale persoanei
Subiectul: Curajul-frica-lașitatea
Tipul lecţiei: predare-învățare
COMPETENTE GENERALE:
Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană
Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut
COMPETENTE SPECIFICE :
EDUCATIE CIVICA
1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
2.1. Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
LIMBA SI LITERATURA ROMANA
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1-să deduca , in urma lecturarii unor scurte fragmente,calitatile morale ale omului si sa inteleaga necesitatea lor in comportamentul uman ;
O2-să-și exprime părerea față de anumite situatii date,diferentiind curajul de frica si de lasitate ;
O3-să relateze situatii si comportamente,evidentiind trasaturile morale ale persoanelor prezentate
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O4-să –si recunoasca propriile frici si sa gaseasca impreuna solutii pentru invingerea lor ;
O5-să găsească cuvinte cu înțeles asemănător pornind de la termenii studiați ;
O6-să manifeste atitudini de respingere fata de comportamente nedorite ;
STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversatia , explicatia , observatia , jocul didactic,demonstratia,joc de rol, dezbaterea;
Forme de organizare :, individual,frontal,pe grupe;
Resurse material:planse,manualul, manual digital ,fişe de lucru,televizor,foi de flipchart
Resurse temporale :40 minute
Resurse umane : 12 elevi
Resurse spaţiale : sala de clasă
Forme. şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE :
➢

Curs formare: Întotdeauna Caracterul

➢

MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Educatie civica, -aprobată prin ordinul ministrului nr. 5003/ 2.12.2014;

➢

Dumitra Radu, Gherghina Andrei- „ Educatie civica- manual pentru clasa a III-a”, Ed. Aramis, 2005

➢

Adriana Baban- coordonator- „Consiliere educationala”, Ed. Ardealul, Cluj- Napoca, 2000

➢

DEMERS DIDACTIC

Momentele

OB.

lecției

OP

1.Moment

Conținut instructiv - educativ

STRATEGII DIDACTICE

Pregătirea materialelor necesare pentru buna desfășurare a lecției.

organizatoric

1300

Metode si

Mijloace de

Forme de

procedee

învățământ

organizare

Conversația

Frontal

Evaluare
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1 min

2.Verificarea

O1

Voi adresa întrebări referitoare la conținutul lectiei –Sinceritatea și

temei şi a

O2

minciuna

cunoștințelor

O3 ➢

Ce înseamnă sinceritatea?

anterioare

O6 ➢

Dati exemple de personaje literare ,din textele studiate de noi, care au

5 min.

Conversaţia
Frontal

Aprecierea
verbală

fost sincere, apoi personaje negative.
➢

Dati exemple de situatii in care ati dat dovada de sinceritate
Ati întâlnit persoane care au dat dovada că n-ar fi sinceri?

3.Captarea
atenţiei

O5

Elevii vor avea ca sarcină de găsit cuvinte cu înțeles asemănător

Conversaţia

Jocul didactic

,pornind de la tematica lecției printr-un joc de tip wordwall.
Individual
Astăzi vom discuta despre ,,Curaj-frica-lasitate”.In cadrul acestei

temei şi a

ore vom analiza mai multe situatii in care se da dovada de

obiectivelor

curaj,frica,lasitate;vom da exemple de situatii in care se manifesta

1 min.

curajul,frica,lasitatea.
Voi scrie titlul lecței la tablă, iar elevii îl vor scrie în caiete.

1301

Capacitatea de a
rezolva cerința

3 min.
4.Anunțarea

Frontal

Conversația

Tabla
Caietul

Frontal
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5.Dirijarea

Vizualizam filmuletele de prezentare din manualele digitale.

Conversația

Televizor

Frontal

învățării

Capacitatea de a
citi un text la

Voi scrie pe tablă, iar copii in caiete despre curaj , frica si lasitate.

20 min.

prima vedere

Curajul , frica si lasitatea sunt însusiri ale persoanei.
Curajul exprima vitejie , biruința , dârzenie , îndrăzneală ,

Individual

înfruntarea primejdiei.
Frica înseamna spaima , teama , groaza , neliniște.
Lașitatea este însusirea negativă a persoanei care exprimă lipsa de
onoare , de demnitate .
O3
O6

Vom trece la comentarea anumitor situații în care s-a dat dovadă de
curaj,frică ,lașitate.

Conversaţia

Citiți textele din manual, pag.15 şi motivați ce parere aveți față

Capacitatea de a

de reacțiile personajelor din textele citite.

selecta acțiunile
Explicația

O1

Jocurile din manualul digital vor fi parcurse pe grupe de 4 elevi,

Citirea

pentru a încuraja cooperarea în echipă.

explicativa

Jocurile interactive vor mentine interesul copiilor pentru învățare. Se

Jocul didactic

realizează interactivitatea elevilor pentru a alunga monotonia în cadrul

Exerciţiul

Televizor smart

Tabla

lecțiilor.
O4

Pe echipe de
câte 4 elevi

Borcanul cu fricile noastre

Observarea

Cer elevilor sa scrie pe biletele fricile pe care le au, le discutam ,
gasim soluții împreună și apoi le închidem în borcanul cu frici, pentru
a ne proteja de ele.
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6. Obținerea

O4

Exercitiul

performanței
10 min.
Metoda
Ciorchinelui

MI-E
FRICA
DE…

În online înlocuim flipchart-ul cu jamboard-ul, tv-ul cu share screen...
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Foi de flipchart

Frontal

Aprecierea

Individual

verbală
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Profesor Valerica Radu
Grădinița ,,Dumbrava Minunată” Tecuci, județul Galați
Nivelul: I
Grupa: mijlocie
Tema anuală de studii: ,,Ce și cum vreau să fiu?”
Tema proiectului: ,,Viața are prioritate”
Tema activității: ,,Atenție, semaforul ne vorbește!”
Tipul activității: consolidare de cunoștințe și deprinderi
Mijloc de realizare: joc didactic, convorbire
Durata: 40- 45 minute
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
ADP:
Întâlnirea de dimineață: Debutează cu salutul inițiat de agentul de circulație: ,,Bună dimineața, mici pietoni!”. Discuția
se axează pe drumul parcurs de copii de acasă până la grădiniță, deposibilele pericole ce pot avea loc pe acest traseu:
traversarea străzii, mașini care circulă cu viteză, curbe fără vizibilitate, intersecții fără semne de circulație, ceața, ploaia,
etc. Cu acest prilej se trece la stabilirea la panou a stării vremii din ziua respectivă, interpretarea calendarului naturii și
prezența copiilor.
După parcurgerea acestor etape, copiii sunt anunțați că întreaga zi vor avea posibilitatea să-și arate cunoștințele
și deprinderile în domeniul educației rutiere în prezența invitatului special, agentul de circulație desfășurând , chiar și un
joc didactic pe această temă.
Tranziții: -,, Mă pregătesc pentru activități”
- ,,Semaforul”- cântec
-,,Accidentul”- poezie
Rutine: salutul, gimnastica de înviorare, spălarea mâinilor, gustarea, ordinea în clasă, la vestiar, etc.
ADE:
DOMENIUL: DȘ (activitate matematică)
Tema activităţii: ,,Știm să circulăm corect?”
Mijloc de realizare: joc didactic
Obiective de referinţă:
-să-și consolideze cunoștințele și deprinderile privind respectarea regulilor și semne de circulație;
-să aplice regulile de circulație învățate în diferite situații de viață;
-să-și dezvolte spiritul de observație și atenția distributivă.
Obiective operaţionale:
O1 – să constituie mulțimi de 1-5 elemente după diferite însușiri cunoscute;
O2 – să numere conștient prin gest de încercuire elementele mulțimilor formate;
O3 – să raporteze numărul la cantitate;
O4 – să rezolve corect sarcinile de lucru din fișele individuale.
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Strategia didactică:
➢

Metode şi procedee: explicația, exercițiul, brainstormingul, procedeul ,,Mâna oarbă”, problematizarea.

➢

Mijloace de învăţământ: planșe, jetoane, fișe individuale de lucru, mijloace de locomoție în miniatură, costum
agent de circulație, semafor în miniatură, etc..

➢

Forme de organizare: pe grupuri, individual.

DOMENIUL: DOS (Educație pentru societate)
Tema activităţii: ,,Atenție, semaforul ne vorbește!”
Mijloc de realizare: convorbire
Obiective de referinţă:
-să conștientizeze pericolele la care se expun prin nerespectarea regulilor și semnelor de circulație;
-să recunoască semnele de circulație ce-i pot ajuta la traversarea corectă a străzii;
-să înțeleagă că agentul de circulație este prietenul copiilor, care îi atenționează că ,,Viața are prioritate” în orice
împrejurare;
-să rețină semnificația numărului de urgență 112.
Obiective operaţionale:
O1 – să recunoască semaforul și culorile acestuia;
O2 – să recunoască semnle de circulație și semnificația acestora;
O3 – să enumere regulile de circulație pentru prevenirea accidentelor;
O4 – să aplice și să enumere, exemplificând, consecințele nerespectării regulilor de circulație;
O5 – să cunoască rolul și activitatea agentului de circulație;
O6 – să alcătuiască propoziții simple cu cuvintele: semafor, pieteon, zebră, intersecție, curbă, etc.
O7 – să ghicească răspunsurile la ghicitorile citite de educatoare.
Strategia didactică:
➢

Metode şi procedee: conversația, explicația, expunerea, etc.

➢

Mijloace de învăţământ: jetoane, planșe, semne de circulație în miniatură, etc..

➢

Forme de organizare: frontal și individual

ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES:
Știință: ,,Știm să circulăm corect?” – joc didactic
Obiective operaţionale:
O1 – să constituie mulțimi de 1-5 elemente după diferite însușiri cunoscute;
O2 – să numere conștient prin gest de încercuire elementele mulțimilor formate;
O3 – să raporteze numărul la cantitate;
O4 – să rezolve corect sarcinile de lucru din fișele individuale.
Bibliotecă: ,,Atenție, semaforul ne vorbește!” - convorbire
Obiective operaţionale:
O1 – să recunoască semaforul și culorile acestuia;
O2 – să recunoască semnele de circulație și semnificația acestora;
O3 – să enumere regulile de circulație pentru prevenirea accidentelor;
O4 – să aplice și să enumere, exemplificând, consecințele nerespectării regulilor de circulație;
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O5 – să cunoască rolul și activitatea agentului de circulație;
O6 – să alcătuiască propoziții simple cu cuvintele: semafor, pieton, zebră, intersecție, curbă, etc.
O7 – să ghicească răspunsurile la ghicitorile citite de educatoare.
Artă: ,,Strada mea” – colorare imagini pe teme rutiere
Obiective operaţionale:
O1 – să coloreze semnele de circulație;
O2 – să respecte conturul imaginilor;
STRATEGIA DIDACTICĂ
➢

Metode şi procedee: explicația, exercițiul, demonstrația, etc..

➢

Mijloace de învăţământ: fișe, carioca, culori, jetoane, planșe, jucării și semne de circulație în
miniature, etc..

➢

Forme de organizare: pe grupe, individual.

SCENARIUL ZILEI
Întâlnirea de dimineață: Debutează cu salutul inițiat de agentul de circulație: ,,Bună dimineața, mici pietoni!”. Discuția
se axează pe drumul parcurs de copii de acasă până la grădiniță, deposibilele pericole ce pot avea loc pe acest traseu:
traversarea străzii, mașini care circulă cu viteză, curbe fără vizibilitate, intersecții fără semne de circulație, ceața, ploaia,
etc. Cu acest prilej se trece la stabilirea la panou a stării vremii din ziua respectivă, interpretarea calendarului naturii.
După parcurgerea acestor etape, copiii sunt anunțați că întreaga zi vor avea posibilitatea să-și arate cunoștințele
și deprinderile în domeniul educației rutiere în prezența invitatului special, agentul de circulație desfășurând , chiar și un
joc pe această temă.
Tranziții: -,, Mă pregătesc pentru activități”
- ,,Semaforul”- cântec
-,,Accidentul”- poezie
Rutine: salutul, prezența, gimnastica de înviorare, împartășirea cu ceilalți, spălarea mâinilor, gustarea, ordinea în
clasă, la vestiar, noutatea zilei (agentul de circulație), etc.
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Projet didactique
Lycée Théorique Traian
Professeur: Carataș Adela
Manuel : Humanitas L1
Classe : Xème
Compétences dérivées :
Leçon : Les fêtes
C1 : Rédiger un texte à partir d’un vocabulaire / thème donné
Type de leçon :mixte
C2 : Exprimer son opinion sur le rôle des fêtes dans la vie des hommes
Méthodes : conversation, explication, exercice, rédaction, traduction.

C3 : Compléter un texte avec les mots donnés, puis le traduire en roumain

Auxiliaire : dictionnaire

C4 : Expliquer la signification des mots désignant certaines fêtes

Formes d’organisation : travail frontal, travail individuel, travail à deux
Compétences spécifiques :
-

3.1. Formuler des opinions dans une discussion

-

2.3. Rédiger des paragraphes/textes sur un thème d’intérêt

-

4.2. Utiliser le dictionnaire pour traduire un texte du français en roumain
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Contenus

Compétences

Compétences

spécifiques

dérivées

Activités

Ressources

Évaluation

détaillés
Les fêtes

- Mise en train de la classe
- Contrôle du devoir : les élèves ont eu comme devoir l’exercice

Travail frontal

suivant : Cherchez dans le dictionnaire les sens du nom « la fête ».

Vérification du
devoir

Illustrez chaque sens trouvé par une phrase. Ils lisent les devoirs et
on corrige les fautes.
- Éveil de l’attention: le professeur demande aux élèves d’écrire sur
leurs cahiers 5 mots qu’ils associent à la notion de « fête ». Les

Travail individuel

élèves lisent les mots notés et le professeur les écrit au tableau
3.1.

C2

Micro-

noir. De cette manière on réalise une liste à partir de laquelle le
professeur leur propose une discussion sur la signification et

Travail frontal
conversation

l’importance des fêtes dans leur vie.
Le professeur annonce les objectifs de la classe.
- Fixation des connaissances: Le professeur propose aux élèves
plusieurs exercices :

2.3.

C1

Rédaction

- rédigez un paragraphe ayant comme thème « la signification de la
fête » à partir des mots que vous avez notés. Les élèves lisent les

Travail individuel

textes et on corrige les fautes.
Item
C4

Travail à deux
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- l’exercice 6/p. 90 : Dites ce que c’est comme fête : Mardi Gras,
Mercredi des cendres, Pâques, etc. Associez les éléments des deux
Micro-

colonnes.

conversation
3.1.

C2, C4

- l’exercice 11/p. 92 : Expliquez ce que c’est, selon vous, la Fête

Travail frontal

des mères, la Fête des pères. Repérez sur le calendrier les jours où
l’on célèbre ces fêtes.

MicroTravail frontal

- l’exercice 12/p. 92 : Les mots suivants sont, pour les Français,
3.1.

C2

conversation

évocateurs de fêtes ou de traditions (le riz, l’agneau pascal, la
galette, les fiançailles, etc). Le sont-ils aussi pour vous ?

4.2.

C3

- l’exercice 14/p. 92 : Choisissez les mots qui conviennent pour
compléter le texte ci-dessous. Donnez-lui un titre, puis mettez-le en
roumain.
- Évaluation de la performance : le professeur fait des remarques

C1

concernant l’activité des élèves. Il met des notes.
- Fixation de la performance : le professeur annonce le devoir à la
maison : Rédaction « Ma fête préférée »
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PROIECT DIDACTIC

Prof. înv.primar Ghera Alexandra
Școala Gimnazială nr. 115, București
CLASA: a II-a B
DATA: 21.10.2020
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în Limba Română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: “Toamna, doamna ruginie”
SUBIECTUL LECȚIEI: Forme ale discursului oral. Descrierea unui personaj. Scrierea corectă a cuvintelor “într-o” și “într-un”. Text suport “Cioc!Cioc! Cioc!” dupa
Emil Gîrleanu
TIPUL LECȚIEI: consolidare

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
•

Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;

•

Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare.

DOMENII INTEGRATE:

DOMENII INTEGRATE:

•

Arte vizuale şi abilităţi practice;

•

Muzică și mișcare;

•

Dezvoltare personală.

COMPETENŢE SPECIFICE:
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1. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;
2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut.
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate.

COMPETENȚE INTEGRATE:
2. ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.
3. DEZVOLTARE PERSONALĂ
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
01- să participe activ la dialogul referitor la conţinutul textului;
Obiectivul se consideră realizat dacă elevii vor formula întrebări și răspunsuri corecte și complete referitoare la conținutul textului, pe baza experienței anterioare.
02- să descrie personajele pe baza faptelor acestora;
Obiectivul se consideră realizat dacă elevii vor găsi minimum două însuşiri pentru fiecare personaj al textului, cu ajutorul explicațiilor cadrului didactic;
03- să completeze enunțurile cu ortogramele ” într-o/ într-un”, formând astfel construcții corecte din punct de vedere gramatical;
Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii completează corect textul lacunar, folosind ortogramele potrivite, pe baza explicațiilor anterioare.
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STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode : conversația, explicația, exercițiul, metoda cadranelor, problematizarea, munca independentă;
Mijloace de invătămant: video-proiector, manual, fișă de lucru, caiet;
Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală.

RESURSE:
Umane: 23 elevi;
Spațiale: sala de clasă;
Temporale: 50 minute
Bibliografice:


Vasile Molan, 2014, Didactica disciplinei “Limba si literatura romana” in invatamantul primar, Ed. Miniped, Bucuresti;



Elena Mindru, Lucica Borbeli si colaboratorii, 2010, Strategii didactice inovative, Ed Didactica Publishing House;



Ioan Şerdean, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint, Bucureşti, 2007.
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Scenariul didactic
Secvenţele
lecţiei

Strategii didactice
Ob
op.

Conţinutul instructiv-educativ

Resurse

Resurse

Forme de

procedurale

materiale

organizare
Frontală

Evaluare

Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei:
1. Asigurarea

pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea liniştii,

Instructajul

Materiale

cadrului afectiv

îndrumarea elevilor în activitatea de pregătire.

verbal

necesare

comportamen-tului

corespunzător

Elevii pregătesc manualele, caietele, instrumentele de scris.

activității

elevilor

2. Reactualizarea

Verificarea temei scrise în mod cantitativ și calitativ, prin

Observația

cunoștințelor și

sondaj.

Conversația

Caiete

Observarea

Frontală/

Analiza

Individuală

răspunsurilor

verificarea temei

elevilor

scrise
Le prezint elevilor două ghicitori ale căror răspunsuri
3. Crearea motivației

reprezintă personajele principale ale textului studiat anterior.

Analiza
Conversația

Frontală

răspunsurilor
elevilor
Evaluare orală

Anunț subiectul lecției și obiectivele învățării.
4. Anunțarea temei şi

Le comunic elevilor că vom continua lucrul pe baza textului

a obiectivelor

,,Cioc! Cioc! Cioc!”, al cărui autor este Emil Gîrleanu, că
vom reunoaște și vom identifica trăsăturile personajelor
acestui text.
Notez titlul textului şi autorul pe tablă.
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Pornim demersul didactic folosind o fișă de lucru.



Elevii vor observa că, pe caietul de lucru, sunt aplicate
două imagini: una cu o veveriță și alta cu o ciocănitoare.

O1

Le voi comunica faptul că putem descrie un personaj

O2

atât prin prezentarea însușirilor fizice, cât și pe baza

Conversația

faptelor acestora. De aceea, pe baza textului studiat,

Explicația

vom încerca să găsim însușiri pentru cele două

Problematiza-rea

5. Dirijarea

Caiete de lucru

Frontală

Evaluare orală

Individuală

Analiza și
aprecierea
răspunsurilor

personaje.

procesului de învățare

elevilor

O1
O2
Conversația

Fișă de lucru

Explicația

Frontală

Evaluarea

Problemati-zarea

Individuală

răspunsurilor
elevilor
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Evaluare orală
Dirijarea procesului
de învățare

Fișă de lucru
Conversația


Activitatea didactică va continua cu metoda cadranelor.
Elevii vor avea de rezolvat, sub îndrumarea cadrului
didactic, câteva sarcini de lucru pe baza textului studiat
anterior.

5. Dirijarea
procesului de învățare

▪ 1. Scrie însușiri potrivite
pentru

2. Ordonează episoadele
întâmplării.

- toamnă - _______

… Veverița a stat la pândă

- veveriță - __________

să prindă hoțul.

- ciocănitoare - ______
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- coadă - ___________
- alune - ___________

… Veverița a strâns

Conversația

provizii pentru iarnă.

Explicația

… Când a revenit,

Metoda

ciocănitoarea a găsit

cadranelor

Evaluare scrisă

culcușul gol.
… Mica roșcată a pedepsitFișă de lucru

o pe ciocănitoarea hoață.
5. Dirijarea

3. Eu scriu una, tu scrii

4. Realizați un desen în

Conversația

procesului de învățare

multe.

care să prezentați

Explicația

Coajă- ………..

personajul preferat din text.

Metoda

Frontală

cadranelor

Individuală

Coadă- ………..
Ciocănitoare- …….
Alună- ……………
Provizie- ………….
6. Obținerea
performanței

În această etapă a lecției, elevii vor avea de completat un text
O3

lacunar. Ei vor folosi ortogramele “într-o/ într-un”, pentru a

Explicaţia

forma construcții corecte din punct de vedere gramatical.

Exerciţiul

Fișă de lucru

Individuală

Se poate menționa faptul că s-a urmărit obținerea feedback
7. Asigurarea

ului pe tot parcursul activității. Astfel că, după fiecare

feedback ului

exercițiu, a fost apreciat modul de rezolvare a sarcinii

Evaluare scrisă

Evaluare orală pe
Conversația

Frontală

tot parcursul
activității

didactice.
Apreciez global și individual implicarea elevilor în
8. Aprecieri și

desfășurarea activității, oferindu-le feedback în legătură cu

recomandări

ceea ce au reușit pe parcursul lecției.

Aprecieri verbale
Conversația

Frontală

globale și
individuale
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Anexe
Anexa 1. Ghicitori
Nu e vulpe, da-i roşcată,
În pădure ziua toată
Ronţăie doar miez de nuci,
Con de brad şi-alune dulci.
– Cine sare printre ramuri?
Mă întreabă o fetiţă,
Cu nuci multe în rochiţă.
Îi răspund: O… veveriţă.

Toată ziua tac!tac!tac!
Sprijinită de copac.
Pe arbori îi cercetez
Şi de boli eu îi salvez.
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1.

Scrie însușiri potrivite pentru:

2.

Ordonează episoadele întâmplării.

toamnă - .................................................

…. Veverița a stat la pândă să prindă hoțul.

veveriță - ................................................

…. Veverița a strâns provizii pentru iarnă.

ciocănitoare - ..........................................

…. Când a revenit, ciocănitoarea a găsit culcușul gol.

coadă- .....................................................

…. Mica roșcată a pedepsit-o pe ciocănitoarea hoață.

alune - …………………………………

3. Eu scriu una, tu scrii multe.

4. Realizați un desen în care să prezentați personajul preferat din text.

coajă- ……………………………..
coadă- ……………………………..
ciocănitoare- ………………………
alună- ……………………………..
provizie- …………………………..

5. Completează enunțurile cu ortogramele “într-o”/”într-un”.
Plecarea veveriței
…………… dimineață norocoasă, veverița a plecat departe de vechea căsuță. Ea găsi o scorbură adâncă ……………. stejar bătrân. Era grozavă! …………………. parte, sub
o creangă, era intrarea. Iar …………… labirint se deschideau mai multe cămăruțe. Acum putea să își aducă liniștită proviziile.
A înțeles ………….. târziu că “Paza bună trece primejdia rea”.
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LECKETERV
Tanító neve: Nagy Angéla Éva
Iskola: Szilágyballai 1-es Számú Általános Iskola
Osztály: Előkészítő osztály
Műveltségi terület: Nyelv és kommunikáció
Tantárgy: Anyanyelvi kommunikáció
Tanulási egység: Tavasz
Az óra tárgya: Zelk Zoltán: Az első hóvirág
Óratípus: ismeretszerző
Sajátos kompetenciák:
AK:
1.2.

Szintaktikai és szemantikai jelenségek felismerése rövid szóbeli szövegekben

1.3.

Aktív befogadóként való részvétel egyszerű kommunikációs helyzetekben

ÉZM:
1.1
1.3

Tisztán helyes intonációval, csoportban való éneklés.
Az énekelt vagy hallgatott zene ritmusának mozdulatokkal való kísérése

Általános cél: A szövegértés fejlesztése és a szókincs bővítése
Műveletesített feladatok:
-

elevenítsék fel a hét témáját

-

fejtsék meg a találós kérdést

-

mondják el a varázsigénket

-

hallgassák meg figyelmesen a mesét

-

válaszoljanak a feltett kérdésekre

-

oldják meg a feladatlapon lévő feladatokat

-

szabadítsák ki a hóvirágot a hó fogságából

-

énekeljék el a ,,Tavaszi szél “ című éneket

Módszerek, eljárások: magyarázat, bemutatás, ismétlés, beszélgetés, gyakorlás, színezés stb.
Munkaformák: egyéni, csoportos és frontális
Eszközök: mesekép, munkalapok, hullahopp karika, stb.

A TANÓRA
MOZZANATAI

TARTALOM

DIDAKTIKAI FELDOLGOZÁS
(a tanító és tanuló tevékenysége)

TANÍTÁSI –

ÉRTÉKE-

TANULÁSI

LÉS

FORMÁK

Szervezés

- padok csoportosítása, székek elhelyezése
- eszközök előkészítése
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Ismeret -

Felelevenítettem, amit a héten tanultunk.

frontális

ellenőrzés

Miről tanultunk ezen a héten?

csoportos

A tanulók elmondják, hogy mi a heti témánk.
Hoztam nektek egy találós kérdést.
Ráhangoló-

Én vagyok az első tavaszi virág, hófehér ruhám a hó

frontális

folyamatos

dás

alól kikandikál.

csoportos

megfigyelés

(hóvirág)

Van nekem egy nagyon szép kis történetem a

szóbeli

hóvirágról. Elmeséljem nektek?

értékelés

Gyertek, mondjuk el a varázsigénket ,, Meseláda,
meseház....”
Mondóka

A gyerekek elmondják a varázsigét és közben körbe
leülnek a szőnyegre.

A mese címe: Az első hóvirág írta Zelk Zoltán.

Témabejelen-tés

frontális
Mesehallgatás

Bemutató olvasás : elolvasom a mesét.

frontális

helyzetnek

Tetszet a mese?

egyéni

megfelelően

Milyen a mese hangulata?

történik

Kik voltak a mese szereplői?
A segítségeteket szeretném kérni, ugyanis én a tegnap
rátaláltam egy szegény kis virágra amely a hó alatt
Téma

rekedt, ki kellene szabadítsuk. Tudnátok nekem

feldolgozása

segíteni?
Ahogy megoldunk egy feladatot úgy vehettünk le róla
egy ,,hó darabot”.
1.

Feladat: Rajzolják le a tavasz hírnökét.

Válasszák le, a kezdőhangot.
2.

csoportos

Feladat: Játsszák el a ,,Fiú, leány…” című

játékot.
3.

Feladat: Állapítsák meg, hogy hol hallják a

szóban a ,,h” hangot.
A feladat megoldása előtt melegítsünk be. A három
hullahopp karika jelöli a szó részeit (szó- eleje, -

frontális

belseje és -vége). Ahol hallod a ,,H” hangot abba a
Feladatlap

karikába kell, hogy beleállj.
4.

Feladat: Állapítsák meg, hogy melyik

szótagban hallják a ,,h” hangot.
csoportos
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Bemelegítünk a szótagolásra is. Első néhány körbe
tapsoljuk a szavakat, majd a leugráljuk a szavakat.

Visszacsato-

Sikerült kiszabadítani az utolsó hóvirágot is. Nézzétek

lás

csak, ott vannak a fűszálak is. Mit hit a fűszál, hogy ki
ébreszti?
Énekeljük el a tavaszi szélről tanult énekünket.

Értékelés

- a helyzetnek megfelelően történik, ösztönző, motiváló
szavakkal

.
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PROIECT EDUCAȚIONAL
Autori: PESCARU IRINA
CREȚ ILEANA
Șc. Gimn. „Liviu Rebreanu“, București
PARTENERI ÎN EDUCAȚIE
PRIN REVISTA „Peneluri, penițe... și multe idei”

CONTEXT EDUCATIONAL - ARGUMENT
Susținând principiul că „Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor“ se poate remarca în cadrul
școlii noastre că funcţionarea şi dezvoltarea acesteia presupun efortul combinat al structurilor de conducere, al
colectivului de cadre didactice şi al personalului scolii, al elevilor şi al părinţilor care, împreună, formează o
comunitate educaţională distinctă, având caracteristici specifice.
De-a lungul anilor, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu“ și-a căpătat și menținut o bună reputație prin
activitățile educative desfășurate de către cadrele didactice, dar, mai ales, prin bunele rezultate obținute de elevii
instruiți aici. Urmărindu-se în continuare să se răspundă intereselor sociale şi comunitare, unitatea noastră asigură
pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor
învăţământului, atât prin lecțiile tradiționale, cât și prin diverse activități extrașcolare și extracurriculare.
Elevii au pornit de la premisa că o revistă a şcolii este o CARTE DE VIZITĂ a întregii școli. Experienţa
căpătată prin apariţia primelor cinci numere a dus la concluzia că s-a făcut o imagine mai bună a şcolii în cadrul
comunităţii locale, urmată de o vizibilitate mai bună a activităţii elevilor din cadrul şcolii.
ANALIZA DE NEVOI
Etapa de pregătire a proiectului de parteneriat presupune efectuarea unor analize strategice (PEST, SWOT,
investigare) în vederea integrării proiectului în activitățile educative ale școlii.
Analiza PEST
Aspect politic
Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi
învăţământ, iar politica educaţională la nivel regional şi local este în favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare
între diverse societăți şi şcoala noastră cu scopul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării activitatii ceea
ce dovedeşte eficiență în dezvoltarea pozitivă a actului educational. S-a constatat menținerea activității educative în
contextul politic actual, respectarea legislației și a a actelor normative în vigoare, democratizarea relațiilor din
interiorul sistemului de învățământ.
Aspect economic
S-a remarcat susținerea de către conducerea unității a unei politici economice în ideea unei relansări
economice din orice nivel realizând dificultatea integrării pe piața muncii a absolvenților.
Aspect social
Climatul organizaţiei școlare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism și grad
înalt de angajare a membrilor instituţiei școlare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre
cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect și de sprijin reciproc. Mediul social de provenienţă al elevilor,
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nivelul de educaţie al părinţilor, ocupaţiile părinţilor, ambianţa în familie, interesul părinţilor faţă de educaţie, toate
acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă.
Aspect tehnologic
Extinderea și dezvoltarea noilor tehnologii se oglindeşte într-o desfăşurare bună a procesului instructiveducativ, şcoala oferă baza materială şi condiţii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvată nevoilor tânărului,
pentru formarea sa. Şcoala este dotată cu un laborator de informatică ce conţine 18 calculatoare conectate la
internet, astfel că majoritatea elevilor beneficiază de ore de operare PC şi navigare pe internet. Există în şcoală
internet.
Analiză SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

Redactarea unei reviste al cărui colectiv de

Implicarea elevilor în timpul lor liber

redacţie să fie format din copii a reprezentat o motivaţie

Lipsa experienței lor în redactare

pentru încurajarea şi sprijinirea lor în exersarea limbii
române
Menținerea și stimularea dorinței de
perfecționare a cadrelor didactice
Implicarea, disponibilitatea și dăruirea
necondiționată a unor cadre didactice în participarea
directă
Facilitarea accesului la formare educativă a
elevilor prin activități extracurriculare
Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu
societățile comunității prin implicarea lor activă în viața
școlii
Oportunități

Amenințări

Cultivarea limbii reprezintă obiectivul esenţial

Volum mare de lucru

în formarea copiilor cu o cultură comunicaţională şi

Stoparea apariției revistei

literară de bază

Scăderea pozitivității imaginii școlii

Posibilitatea de a forma capacități de

Reducerea Implicării elevilor și a cadrelor didactice

înțelegere a lumii în care trăiesc şi să o transforme, să

prin monotonia motivării

se cunoască pe sine şi să se transforme

Condițiile economice viitoare pot anula derularea

Stimularea creativității elevilor prin receptarea

proiectului

şi transmiterea de mesaje, exprimându-şi gândurile şi
sentimentele într-un limbaj suplu, bogat, nuanţat.
Implicarea cadrelor didactice specializate,
experimentate
Colaborarea cu societăți comerciale
În urma investigării prin chestionare aplicate elevilor, lansarea unor întrebări cheie pe pagina de facebook
a unității (la care au răspuns atât elevi, cât și părinți) , aceștia au considerat ca necesară existenţa unui mecanism
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prin care să-și poată exersa expunerea realizărilor lor artistice și literare, exprimarea opiniilor, argumentarea lor,
evidențierea activităților în care ei se implică şi să poată astfel contribui la informarea colegilor, a părinţilor şi a
locuitorilor comunității. De asemenea, prin apariţia revistei, elevii doresc să se implice în rezolvarea problemelor
şcolii şi ale comunităţii, să mențină vii tradiţiile românești.
Pentru început, elevii și profesorii au colaborat cu: articole, lucrări artistice, interviuri, creaţii literare
proprii, informaţii despre plante şi animale, anecdote, ghicitori.
În urma analizei se constată existența potențialului de realizare a revistei, atât fizic, cât mai ales intelectual,
ca sprijin în dezvoltarea durabilă a educației copiilor noștri, ce poate fi susținut prin acordarea de premii.
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Lecketerv
Bemutatva a megyei szimultán osztályok számára megrendezett nyílt órán
Iskola: Székelyvaja Elemi Iskola
Elemi tagozatos tanár: Szabó Emília
Osztály: II.-IV.
Műveltségi terület: Művészetek Tantárgy: Zene-mozgás
Az óra tárgya:
II. Ritmusérzék fejlesztése A tanult hangok ismétlése
IV. A 4/4-es ütem. Hangszerek
Az óra típusa: gyakorló, készségfejlesztő
Részletes követelmények:
II-IV
❖ Ritmusérzék fejlesztése
❖ Ritmushangszerek használata, tanult gyerekdalok ritmusának bemutatása
❖ Zenei hallás fejlesztése
❖ Hangszer (furulya) használata
❖ Szolmizálás begyakorlása
❖ Aktív zenehallgatásra nevelés
❖ Memóriafejlesztés (szöveg, dallam), befogadó készség fejlesztése
❖ Hangszerek felismerése
Műveletesített feladatok:
II.
•

Ritmushangszereken és hangszeren ritmus gyakorlatok bemutatására, ismerjék fel dallam után a tanult énekeket

•

Szolmizálják el az ismert dallamokat

•

Fedezzék fel az énekek ritmusát

•

Furulyázzák el a tanult énekeket
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IV.
•

Ismerjék fel a hangok helyét a vonalrendszerben

•

Furulyázzák el a tanult énekeket

•

A 4/4-es ütem felismerésére

Alkalmazott módszerek, eljárások: bemutatás, magyarázat, szemléltetés, beszélgetés, gyakorlás, önálló munka, ritmizálás furulyázás, ellenőrzés, értékelés
Alkalmazott eszközök:
Tankönyv, munkalap, ritmushangszerek: kasztanyetta, triangulum, tamburin, marakasz, csörgő, furulya, munkafüzet, CD lemez és –lejátszó, projektor, laptop,
prezentáció, internetkapcsolat. internetről zeneprogram. Tánchoz:esőernyő. CD Mary Poppins, CD J. Straus II. Egyitom mars
Óratípus: gyakorló óra
AZ ÓRA
MOZZANATAI
Légzőgyakorlat
A tavasz „hangjaival” s

DIDAKTIKAI FELDOLGOZÁS
TARTALOM
Játékos légzőgyakorlatok

(a tanító és tanuló tevékenysége)
Belégzés majd, kilégzésnél

TANÍTÁSI – TANULÁSI
FORMÁK
Frontális tevékenység

mássalhangzó hangoztatása.

Szóbeli értékelés

(szél), z (méh), zs
(darázs) hangok
hangoztatása növekvő

Mondókák:

hosszúsággal.
Madarat fogtam, koppantottam x 5
Szövegmondásra épülő
légzési gyakorlatok

Januárban itthon voltam, Februárban
vidéken stb.

Csoportos
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Hangulatkeltés
Előző órán tanult dalok

De jó a dió

felidézése

A bundának nincs gallérja
Elvesztettem zsebkendőmet

Gyerek dalok

Ritmushangszerek:
Dombon van a babám

kasztanyetta, triangulum,
tamburin, marakasz, csörgőn

Népdalok

Szárnya, szárnya…

játszás

Furulya játék

Hangszerek bemutatása Power Point
Témabejelentés

bemutató.

Ma megismerkedünk a
hangszerek világával, a

Csoportos értékelés
J.Straus II. Egyiptomi mars

4/4-es ütemmel

megnézése hangszerek
A gyerekek meghallgatják a dalokat,

Gyakorlás

Szinfonikus concert részlet

majd elmondják véleményüket,
Ütem kiegészítő

észrevételeiket a témával

gyakorlatok

kapcsolatban.
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2/4-es és 4/4-es ütem kiegészítése

Ének : Volt nekem egy kis szarkám

Számítógépen, projektoron
végzett gyakorlat

Sándor napján megszakad a tél

Stafétaéneklés
Munkalap

Gyakorlatok megoldása
A tanítónő által betanított tánc
Ernyővel táncolt moderntánc

Ellenőrzés

Kellemes hangulat

Egyéni munka

CD Mary Poppins

fenntartása és mozgás
Csoportos munka

biztosítása
Zárómomentum
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PROIECT DIDACTIC
Crăciun Bucurică Tania
prof. inv. primar
Școala Gimnazială Coresi
Târgoviște, jud. Dâmbovița
Data: 15.01.2021
Învățător: Crăciun Bucurică Tania
Clasa: a II-a D
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Unitatea de învățare: „În lumea animalelor”
Subiectul: Rezolvare de probleme cu cel puțin două operații
Tipul lecției: lecție de recapitulare și consolidare
Scopul lecției: consolidarea deprinderii de a judeca și rezolva probleme cu cel puțin două
operații
Competențe specifice vizate:
Matematică și explorarea mediului
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume,
diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit,
împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x,
în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice;
Comunicare în limba română
2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
Muzică și mișcare
3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical
Obiective operaționale:
Matematică și explorarea mediului
1.6. Să compună probleme respectând datele; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare
elev compune o problemă cu respecarea datelor;
5.2. Să rezolve probleme care presupun cel puțin două operații; obiectivul se consideră
realizat dacă fiecare elev rezolvă o problemă cu două operații;
Comunicare în limba română
2.2. Să formuleze dialoguri simple, care au personaje animale; obiectivul se consideră
realizat dacă fiecare elev formulează un dialog scurt;
Muzică și mișcare
3.1. Să improvizeze mișcări pe melodia audiată; obiectivul se consideră realizat dacă
fiecare elev improvizează mișcări pe muzică.
Strategia didactică:
Metode și procedee: explicația, problematizarea, exercițiul
Mijloace de învățământ: auxiliar didactic, fișă de lucru, aplicațiile: Wordwall,
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Liveworksheets, Quizizz, Jamboard
Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală
Durata: 40 minute (30 mi. sincron + 10 min. asincron)
ETAPELE LECȚIEI
1.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Moment

Activitate sincron (30 min.)

organizatoric

-Pregătesc aplicațiile necesare desfășurării activității
-Folosesc o roată virtuală, prin aplicația Wordwall, pentru alegerea a doi copii care să transmită
colegilor mesaje de început de activitate

2.

3.

Anunțarea temei și a

-Fac aprecieri în legătură cu tema de acasă, care a fost încărcată, în ziua anterioară, pe platformă.

obiectivelor

-Prezint tema lecției de astăzi și obiectivele urmărite, pe înțelesul copiilor

Dirijarea învățării

-Invit eleviii să se înregistreze în aplicația Quizizz pentru a rezolva câteva probleme scurte, care
presupun citirea unor tabele/diagrame.
-Elevii vor fi grupați în 7 camere, care denumesc animale, dar și o culoare. Vor avea, ca sarcină
de grup, să compună o problemă, care să conțină animalul și culoarea, care denumesc camera.
Problema trebuie să se rezolve prin două operații. Fiecare grupă își va desemna un lider.
-Voi trece prin fiecare cameră pentru a rezolva eventuale probleme, dar și pentru a verifica cum
lucrează elevii în grup;
-Revenind în clasă, fiecare grup își va prezenta problema, folosindu-se de culori, animale de
jucărie, din camera lor;
-Elevii vor audia cântecul „Ferma animalelor”, interpretat de Mihai Constantinescu, unde vor
recunoaște animalele pe care le-au avut în grupe. Le sugerez să improvizeze mișcări pentru a ține
ritmul cu animalele. Subliniez faptul că acest cântec va fi învățat și aprofundat în ora de muzică
și mișcare;
-Solicit elevilor să lucreze problema 2 din fișa de lucru, care presupune organizarea datelor
problemei într-un tabel și rezolvarea acesteia;
-Verific rezolvarea problemei, folosind Jamboard

4.

Obținerea

Activitate asincron (10 min.)

performanței

-Elevii sunt solicitați să lucreze problemele 1și 3 din fișa de lucru;
-Se verifică rezolvarea folosind culoarea verde;

5.

Aprecieri și

-Elevii primesc temă rezolvarea unei fișe de lucru cu ajutorul aplicației Liveworksheet

recomandări

-Fac aprecieri în legătură cu activitatea copiilor și le transmit inimioare mov, pentru a strânge
Galbenii în săculeț.
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LESSON PROJECT - English for Specific Purposes (ESP)
LECTOR UNIV. DR. ALINA BUZARNA-TIHENEA (GALBEAZA)
OVIDIUS UNIVERSITY OF CONSTANTA, FACULTY OF LETTERS
Name: Lecturer Alina Buzarna-Tihenea (Galbeaza), PhD
Date: 22nd February 2021
Class: Faculty of Applied Sciences and Engineering, 1 st year of study
Lesson: English for Specific Purposes (ESP) - Fundamental Concepts in Chemistry
Type of lesson: mixed type (to activate vocabulary related to chemistry, grammar)
Time: 1 hour and 40 minutes
Skills: writing, reading, speaking and listening
Lesson aims: 1. To activate knowledge of chemistry and fundamental concepts in chemistry/ to generate interest in the
topic; 2. To reactivate knowledge of the plural in English; 3. To develop understanding in detail, vocabulary, discussions
Didactic strategies
a)

Methods and procedures: conversation, dialogue, explanation, exercise

b) Materials: worksheets, laptop, video projector, projection screen, whiteboard
c)

Bibliography:
Božena Velebná, English for Chemists, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach, 20.02.2009,
http://www.upjs.sk/public/media/3499/English-for-Chemists.pdf
Buzarna-Tihenea (Galbeaza) Alina, Chemistry English in Context. Course Book, Bucuresti: Editura Universitara, 2019
McCarthy M., O’Dell F., English Vocabulary in Use (Upper-intermediate and Advanced), Cambridge University Press,
1995
The World Book Encyclopedia. Volume 3. 1992. Chicago: World Book Inc, 1992, pp. 366-7,
http://www.onpedia.com/encyclopedia/chemistry
Thought.Co, “What Is Chemistry? Definition and Description”, online at
http://chemistry.about.com/cs/chemistry101/f/bldefinition.htm
Vince M., Advanced Language Practice, Macmillan Heinemann, 1994
Webster's Dictionary (online), https://www.merriam-webster.com/dictionary/dictionary
Wikipedia, the Free Encyclopedia, http://www.wikipedia.org
Organization: class-work, individual work, pair-work, group-work

Procedure
Activity 1

Timing: 5’

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss

Warm-up: T asks the students to write on a strip of paper five words related to “chemistry”.
Ss write the words and read them aloud. T and Ss pick up five of these words and write them on the blackboard.
Activity 2

Timing: 8’

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss

Lead-in: T divides the students in more groups and asks them to define the word “chemistry” using the five words
written on the blackboard; each group of Ss writes their definition on the whiteboard and then students compare their
definitions. T announces the topic of the lesson: Fundamental Concepts in Chemistry
Activity 3

Timing: 6’

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss
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Aim: to read specific information
T asks the Ss to read aloud the text about chemistry and to compare their definitions with the information provided by the
text. Ss read the text and then they compare their definitions with the information provided by the text. T congratulates
the group whose definition was the most accurate, in relation to the information provided by the text.
Activity 4

Timing: 6’

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss

Aim: to look for specific information
T asks the Ss to answer several questions related to the article. Ss look for the information in the article and answer the
questions.
Activity 5

Timing: 5’

Interaction: T-Ss, Ss-T

Aim: to specify the meaning of the words (thesis, criterion, formula) and to use them correctly in sentences
T asks Ss to specify the meaning of the words (thesis, criterion, formula) and to make sentences. T circulates and
provides any necessary help. T checks Ss’ answers.
Activity 6

Timing: 15’

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss

Aim: to answer questions and to reactivate knowledge related to the plural of nouns in English
T asks Ss several questions related to the plural of nouns in English. Ss answer the questions. T provides further
explanations about the plural of nouns in English.
Activity 7

Timing: 14’

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss

Aim: to provide the plural form of nouns in English, to explain the rules used and to make sentences with the plural form
of the nouns
T explains Ss the task. T circulates and provides any necessary help. T checks Ss’ answers.
Activity 8

Timing: 5’

Interaction: T-Ss, Ss-T

Aim: to choose the correct form of the verb (singular or plural) and to translate the sentences in Romanian
T explains Ss the task. T circulates and provides any necessary help. T checks Ss’ answers.
Activity 9

Timing: 5’

Interaction: T-Ss, Ss-T

Aim: to change sentences from plural to singular (with nouns of Latin and Greek origin) and to translate the sentences in
Romanian
T explains Ss the task. T circulates and provides any necessary help. T checks Ss’ answers.
Activity 10

Timing: 5’

Interaction: T-Ss, Ss-T

Aim: to provide the plural form of nouns of Latin and Greek origin and to translate the sentences in Romanian
T explains Ss the task. T circulates and provides any necessary help. T checks Ss’ answers
Activity 11

Timing: 10’

Interaction: T-Ss, Ss-T

Aim: to read specific information and to fill in the gaps with the appropriate words/ expressions
T explains Ss the task. T circulates and provides any necessary help. T checks Ss’ answers
Activity 12

Timing: 2’

Interaction: T-Ss, Ss-T

Aim: to look for specific information
T explains Ss the task. Ss look for the information in the text and answer the T’s question.
Activity 13

Timing: 5’

Interaction: T-Ss, Ss-T

Aim: to look for specific information
T explains Ss the task. T circulates and provides any necessary help. T checks Ss’ answers

1332

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Activity 14

Timing: 5’

Interaction: T-Ss, Ss-T

Aim: to provide the meaning of several concepts/ expressions related to chemistry and to use them in sentences.
T explains Ss the task. T circulates and provides any necessary help. T checks Ss’ answers
Activity 15

Timing: 4’

Interaction: T-Ss, Ss-T

Assessment: T appreciates Ss’s work.
Homework: A. Write the plural of the following nouns: genius, medium, staff. What is the difference in meaning between
their two forms of plural? Make sentences with these nouns. B. Write the plural of the following nouns: ash, air, custom,
damage, minute, sand, spectacle. What is the difference in meaning between the singular and the plural form? Make
sentences with these nouns.

HANDOUT
Source: Buzarna-Tihenea (Galbeaza) Alina, Chemistry English in Context. Course Book, Bucuresti: Editura
Universitara, 2019
1. Write five words related to chemistry.
2. How would you define chemistry, using the five words you have thought of? What is the scope if its study?
3. Read the article and see if the information provided matches your definitions.
If you look 'chemistry' up in Webster's Dictionary, you'll see: "chem·is·try n., pl. -tries. 1. the science that
systematically studies the composition, properties, and activity of organic and inorganic substances and various
elementary forms of matter. 2. chemical properties, reactions, phenomena, etc.: the chemistry of carbon. 3. a.
sympathetic understanding; rapport. b. sexual attraction. 4. the constituent elements of something; the chemistry of love.
[1560-1600; earlier chymistry]". Another short definition is "the scientific study of matter, its properties, and
interactions with other matter and with energy". An important point to remember is that chemistry is a science, which
means its procedures are systematic and reproducible and its hypotheses are tested using the scientific method.
Chemists, scientists who study chemistry, examine the properties and composition of matter and the interactions
between substances. Chemistry is closely related to physics and to biology. As is true for other sciences, mathematics is
an essential tool for the study of chemistry. (Adapted from: Webster's Dictionary and
http://chemistry.about.com/cs/chemistry101/f/bldefinition.htm)
4. Answer the questions related to the article:
a. What is the meaning of the words in bold? b. Which branches of science are, according to the article, closely related to
chemistry? Do you agree? c. Why, according to the article, is chemistry a science? d. What criteria are mentioned? e. Do
you think that mathematics is an essential tool for the study of chemistry, as the article says? f. Do you as the students of
chemistry need to study mathematics? g. Are your definitions of chemistry similar to the ones provided by the text?
5. What is the meaning of the following words: thesis, criterion, formula? Make sentences to reveal their meaning.
6. Answer the following questions related to the plural of nouns in English:
a. Find the examples of plural words in the text. b. What are the rules for forming plural in English? Give examples. c.
Are there any exceptions to these rules? Give examples. d. Some English words only occur in plural. Can you think of
any examples? e. Some English words only occur in singular. Can you think of any examples?
7. Write the plural of the following nouns: key, study, criterion, formula, analysis, bench, brush, box, glass, bowl,
piano, photo, knife, roof, tomato, kangaroo, reef, scarf, bacteria, index, radius. What rules for forming the plural in
English did you use? Chose seven words from the list above and make sentences with their plural form.
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8. Choose the correct form of the verb, singular or plural. Translate the sentences in Romanian.
1. Maths was / were my best subject in school. 2. Can I borrow your binoculars? Mine isn’t / aren’t working. 3. Do you
think the Romanians is/ are happy with the new reforms? 4. Athletics is / are my favourite sport. 5. The jeans you bought
doesn’t / don’t fit her. 6. The Smiths are/ is having lunch at the moment. 7. Mumps, which is/are a contagious disease,
can have complications. 8. The scales are/ is on the right, on that shelf. 9. Tuberculosis is/ are a serious disease that
harm/harms the lungs. 10. Today’s news is/ are shocking.
9. Change the following sentences from plural to singular. Translate the sentences in Romanian.
1. What criteria did you take into consideration? 2. These formulae reflect the molecular structures of the chemicals. 3.
The cacti were moved by the volunteers. 4. The bases of the experiments were flawed. 5. Those phenomena couldn’t be
explained by researchers. 6. Your hypotheses were flawless. 7. The nuclei of those atoms were successfully split. 8. What
are their theses and how do they intend to solve those issues? 9. The world crises radically changed our lives. 10. The
samples are contaminated by unknown bacteria.
10. Write the plural form of the words in italics. Translate the sentences in Romanian.
1. That old doctor never makes mistakes in his diagnosis and treatment. 2. If you split the nucleus of atoms of certain
elements, you can produce nuclear energy. 3. These atoms can’t emit that quantum of energy! 4.The chemical
equilibrium of these substances is homogenous. 5. After eliminating the erroneous datum, he got some palpable results.
6. The curriculum should focus more on practical skills.
11. Read the text and fill in the gaps with the following expressions in appropriate forms. Use each expression only
once: chemical formula, chemical equation, proton, neutron, element, electron, atomic nucleus, molecule, cation, anion,
chemical compound, chemical reaction, chemical bonds, ion, molecule, atomic number
An atom is a collection of matter consisting of a positively charged core (the _________ _______ ) which contains
____________ and ____________ and which maintains a number of electrons to balance the positive charge in the
nucleus. The atom is also the smallest portion into which an ____________ can be divided and still retain its properties,
made up of a dense, positively charged nucleus surrounded by a system of ____________.
The most basic chemical substances are the chemical elements. They are building blocks of all other substances. An
element is a class of atoms which have the same number of protons in the nucleus. This number is known as the
___________ ____________ of the element. For example, all atoms with 6 protons in their nuclei are atoms of the
chemical element carbon, and all atoms with 92 protons in their nuclei are atoms of the element uranium. Each
chemical element is made up of only one kind of atom. The atoms of one element differ from those of all other elements.
Chemists use letters of the alphabet as symbols for the elements. In total, 117 elements have been observed as of 2007, of
which 94 occur naturally on Earth. Others have been produced artificially.
An ____________ is an atom or a molecule that has lost or gained one or more electrons. Positively charged
____________ (e.g. sodium cation Na+) and negatively charged ___________ (e.g. chloride Cl−) can form neutral
salts (e.g. sodium chloride NaCl). Electrical forces at the atomic level create __________ _______ that join two or
more atoms together, forming _________. Some molecules consist of atoms of a single element. Oxygen molecules, for
example, are made up of two oxygen atoms. Chemists represent the oxygen molecule O2. The 2 indicates the number of
atoms in the molecule. When atoms of two or more different elements bond together, they form a ________ ______.
Water is a compound made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom. The _______ ______ for a water molecule
is H2O.
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Compounds are formed or broken down by means of ____________ __________. All chemical reactions involve the
formation or destruction of chemical bonds. Chemists use ___________ ___________ to express what occurs in
chemical reactions. Chemical equations consist of chemical formulae and symbols that show the substances involved in
chemical change. For example, the equation C + O2 = CO2 expresses the chemical change that occurs when one carbon
atom reacts, or bonds, with an oxygen molecule. The reaction produces one molecule of carbon dioxide, which has the
formula CO2. (Adapted from: The World Book Encyclopedia. Volume 3. 1992. Chicago: World Book Inc, 1992, pp. 3667, http://www.onpedia.com/encyclopedia/chemistry; http://www.wikipedia.org)
12. Read the article again. The names of which chemical elements and compounds can you find there?
13. Identify in the text: a. 3 nouns which occur only in singular; b. 1 noun of foreign origin, in the singular, with special
plural rules; make a sentence with its plural form; c. 1 noun of foreign origin, in the plural, with special plural rules;
make a sentence with its singular form.
14. What is the meaning of the following expressions: chemical bonds, bond together, dense density? Make sentences
with these expressions.
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PATRIMONIUL TURISTIC NATURAL
PROIECT WEBQUEST-STUDIU DE CAZ
RELIEFUL
Prof.Giuraniuc Elena
Colegiul „Andronic Motrescu”, Rădăuți
Prof.Giuraniuc Lucian
Școala „Petru Mușat”, Siret
ETAPA I–SARCINA DE LUCRU
Elevii sunt împărțiți în 4 grupe și se stabilește un lider unde ei trebuie să își folosească cunoștințele de la unele
module de specialitate pentru a descoperi obiectivele patrimoniului natural. Fiecare lider va ține evidența cercetărilor pe o
fișă. Este necesar să aveți schițate noțiunile specifice sarcinilor voastre de lucru și cel puțin un exemplu.
❖

Echipa 1 va căuta noțiuni legate de relieful glaciar și relieful vulcanic;

❖

Echipa 2 va cerceta noțiuni legate de relieful carstic;

❖

Echipa 3 va căuta noțiuni legate de relieful dealurilor și podișurilor și celui de campie;

❖

Echipa 4 va căuta noțiuni legate de relieful de litoral și deltaic;

❖

Echipa 5 va căuta noțiuni legate de ariile naturale;

La sfârșit, toate cele patru echipe, își vor folosi cunoștințele și vor lucra împreună pentru împărtăși cunoștințele.
ETAPA II–RESURSE INFORMAȚIONALE
Echipa 1: Misiunea voastră este să căutați informații legate de relieful glaciar și vulcanic Prima dată trebuie să vă
accesați platforma educațională https://classroom.google.com unde aveți un cursul de la modulul nostru -Patrimoniul
turistic, apoi tema – Proiecte patrimoniul natural.
Pentru a descoperi frumusețile naturale ale României accesați mai întâi link-ul acesta :
https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjAwNDAyODc4Nzk2/details-prezentarea ppt din cadrul
orelor on-line
https://docs.google.com/presentation/d/14gJwLZG3_yYLf3nZmxodJXfw7gNg_Z0kU5oMX9B5li8/edit#slide=id.ga7173ee
857_1_47
-fișa documentară https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjAwNDAyODc4Nzk2/details
-alte informații suplimentare le găsiți și aici
http://www.geomorphologyonline.com/students_materials/GFR/GFR_RELIEFUL_GLACIAR.pdf
-porniți de la fișa documentară unde aveți informații legate de relieful vulcanic
https://docs.google.com/document/d/1PFyN_vxMjrnxXpdyEY9r-m7FLmWJf3DbE4BPtaV57zY/edit
-harta cu unitățile vulcanice din România
https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjA0MDcyMjQzODMx/details
-alte informatii suplimentare le găsiți accesând link-ul acesta https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_vulcanic
Puteți să căutați și alte surse de informație pe care să le studiați.
Trebuie să notați ideile principale într-o prezentare ppt.
Echipa2: Sarcina voastră este să căutați informații legate de relieful carstic;
-Prima dată trebuie să accesați cursul nostru din classroom google; după care o să găsiți mai multe informații
accesând acest link https://blog.travelminit.ro/cele-mai-frumoase-chei-din-romania/ ;
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-informațiile despre defilele le gasiți aici https://blog.travelminit.ro/topul-celor-mai-cunoscute-defilee-dinromania/ .
Puteți să căutați și alte surse de informație pe care să le studiați.
Trebuie să notați ideile principale într-o prezentare ppt.
Echipa3:Sarcina voastră este să căutați legate de relieful dealurilor și podișurilor și câmpie ;
-accesați aceste link-uri pentru a descoperi legenda „Focurilor vii” https://blog.travelminit.ro/informatii-desprefocurile-vii-din-judetele-buzau-si-vrancea/ , http://travel.ro/focurile-vii-de-la-lopatari-un-fenomen-rar-in-lume/ , după
care o să descoperitți unele informații noi despre „Vulcanii noroioși” accesând link-ul
https://sites.google.com/site/romanianatura47/home/carpatii-rasariteni/subcarpatii-buzaului/vulcanii-noroiosi-de-laberca---arbanasi și materialul video https://www.youtube.com/watch?v=VTRFm4X8kWk
-„Trovanții” vizionați materialele video https://www.youtube.com/watch?v=8X2KUCl3RBM și
https://www.youtube.com/watch?v=9y9tJoqACNQ , informațiile le găsiți aici https://www.descopera.ro/natura/3584190trovantii-misterul-pietrelor-vii
- „Blocurile de calcar” https://statiunea-slanic.ro/atractii/muntele-de-sare/
-„Blocurile de calcar” http://travelbuzau.com/ro/2014/05/10/limestone-blocks/
Echipa 4: Sarcina voastră este să căutați informații legate de relieful de litoral și deltaic;
-accesați https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_litoral
-prezentarea stațiunilor din România https://ro.wikipedia.org/wiki/Litoralul_rom%C3%A2nesc de unde o să
descoperiți staținile de pe litoralul romanesc și descrieți 5 la alegere.
-despre Delta Dunări găsiți aici informații https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii ,
vizitați on-line https://www.youtube.com/watch?v=6PBHiazKDuQ
Echipa 5: Va căuta noțiuni legate de ariile protejate ;
-Pornind de la acest site http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-romaniei/ descoperiți care sunt ariile naturale
din România.
-puteți câuta informații despre : parcurile naționale (Ceahlău, Măcin, Cozia)
Parcurile naturale (Vânători-Neamț, Balta Mică a Brăilei, M.Bucegi, Grădiștea
Muncelului-Cioclovina în M.Sebes, Porțile de Fie, M.Apuseni)
Rezervații al biosferei (Delta Dunării, Munții Retezat, Rodnei
Monumente al naturii https://www.nationalfm.ro/detalii-articol-6-monumente-alenaturii-din-romania-pe-care-trebuie-sa-le-vezi exemplele le găsiți în acest link.
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PROIECT DIDACTIC
Leahu Laura-Elena
Liceul Tehnologic ,,Dumitru Mangeron``-Bacau
Data: 27.10.2020
Disciplina (lecție integrată): Educaţia muzicală/Educatie tehnologica/Limba romana
Clasa: a III-a
Modulul: 1-Limbajul muzical /
Subiectul lecției: Corelarea limbajului muzical, plastic,literar
Tipul lecției: mixta
Durata lecției:1 oră academică (45 minute sau 30 minute).
Competența specifică: Exprimarea prin muzica a unor sentimente si idei, dand dovada de atitudine creativa in valorificarea
elementelor de limbaj muzical/
Unități de competențe (sub-competențe):
1.1 Utilizarea elementelor de limbaj muzical în activităţi de crea ţie și interpretare vocal-corală.
1.2. Caracterizarea în cuvinte proprii a expresivităţii elementelor de limbaj muzical în piese audiate, interpre-tate.
Obiectivele lecției:
La finele lecției, elevul va fi capabil:
- la nivel de cunoștințe:
O1: să numeasca instrumentele muzicale
O2 - să clasifice instrumentele muzicale dupa timbrul instrumntal oferind exemple;
O3 - să descrie instrumentele muzicale
- la nivel de capacități:
O1: să deosebească timbrul vocal de cel instrumental;
O2 - să recunoască timbrul intrumentelor muzicale din povestea simfonica audiata;
O3 - să realizeze prin desen instrumentele muzicale
- la nivel de atitudini:
O1 - să manifeste interes fata de muzica simfonica

Strategii didactice:
Forme de activități didactice:
➢

muzicale -auditie, analiza discutie a muzicii

➢

cunostinte muzicale

Metode:
a) general-didactice clasice: descoperirea, observatia, explicatia
b) general-didactice moderne: brainstorming,cubul,ciorchinele
c)

specifice:
➢

educației

muzicale

–

metoda

actiunii

muzicale,euristica
➢

educatie tehnologica-
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generalizarii
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➢

limba romana – exprimarea gândurilor, emoţiilor și a sentimentelor faţă de mesajul unui text citit sau a
unor secvenţe textuale

Mijloace didactice:
a) * muzicale: Cântecul: ,,Povestea simfonica,,Petrica si lupul”, de S.Prokofiev;
* educatie tehnologica-modelarea
* limba romana-conversatie, explicatia,
b) didactice: tabla, manualul, caietul de muzica,fise de lucru
c) intuitive: imagini , instrumente muzicale,filmulete
d) tehnice: calculatorul, proiectorul, boxe, PPT

Strategii de ECD:
Bibliografie
1). Curriculum pentru învățământul primar. Chișinău; Lyceum, 2018.
https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_05.09.2018.pdf
2). Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău, Lyceum:2018.
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_curriculum_primare_rom_5.pdf
3). Scrisoarea metodică pentru învățământul primar 2018-2019.
https://mecc.gov.md/sites/default/files/1_invatamant_primar_2018-2019_final.pdf
4). Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasele I-IV .
https://mecc.gov.md/sites/default/files/mecd_1-4_15.11.2019_site_0.pdf
5). Ghid de implementare a evaluării criteriale prin descriptori. Clasele I-IV.
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ecd_1-4_20.11.2019_site_final.pdf

6).
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1874/Didactica_educatiei_muzicale.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
7)
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1876/Teoria_elementara_a_muzicii.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
Manual pentru clasa a III-a Educaţie muzicală: Man. pentru cl. a 3-a/Marina Morari, Alexandru Borş; Comisia de
evaluare: Liliana Zaharia [et al.]; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2016(Tipogr. „BALACRON”
SRL). – 96 p.ISBN 978–9975–85–026–178 (075.2)
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Etapa

Scenariul lecției
Conţinutul
etapei

Evocare

Realizarea
sensului

O

Elementele de conţinut
Activitatea învăţătorului
Activitatea elevului
Exerciţii de cultură a vocii :
- se realizează printr-un “dialog muzical” :
cânt un fragment muzical, iar elevii trebuie săl reproducă, folosind silabe diferite MA, ME,
MI, MO, MU, LA, TA...

Execută exerciţiile de
încălzire a vocii
propuse .

- Ce am învăţat ora trecuta la lecţia de muzică?
- Cum se numesc sunetele emise de vocea
umană?

.... timbrul vocal;
.
.. sunete vocale;

- Ce reprezintă timbrul vocal?

... calitatea sau
insuşirea sunetului
uman de a se deosebi
dupa sursa sonoră care
l-a produs se numeşte
timbru vocal;
...vocile pot fi: subţiri,
medii, sau grave.
.... Coruri
- pe voci egale ( de
copii, de femei, de
barbaţi), coruri mixte
Timbruri vocale
Voci de bărbaţi:
• Tenor
• Bariton
• Bas
Voci de femei
și copii:
• Soprano
• Alto

- Ce diferenţe pot exista între vocile
persoanelor ?
- Ce se obţin prin asamblarea vocilor?
- De câte feluri pot fi corurile?
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Strategii didactice
Forme de
activ. did.

Metode

frontal

exercitiul

frontal

conversatia

Mijloace

manualul

D.T.
t/

Strategii Observaţii
de ECD
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-Cîntecul popular „Măi
stejar”.
- Care este titlul cântecului învăţat ora trecută?
Dau tonul si semnalul de început. Cântecul se
intonează cu toată clasa, pe grupe si
individual.
Reactualizarea cântecului se va face ţinând
cont de problema teoretică: un fragment al
cântecului se va cânta in cor, iar alt fragment
de un solist.
Reflecţie

Prezint elevilor Serghei Prokofiev.
Povestea simfonicã „Petricã ði Lupul” în
care aceştia dirijează o orchestră.
Se realizează discuţii pe baza acestui film:
- Care sunt instrumentele care se aud in
orchestra?
- Ce instrumente muzicale aţi observat în film?
Astăzi, la ora de educaţie muzicală, vom
discuta despre timbrul instrumental, veţi
recunoaşte timbrul unor instrumente muzicale,
vom clasifica instrumentele muzicale.
Prezint un material în pps în care sunt
prezentate diferite instrumente muzicale.
Ce ati simtit in timp ce ati audiat poveste
simfonica?
Solicit elevilor sa modeleze instrumentele
audiate in povestea simfonica.

Intonează cântecul cu
toate clasa, pe grupe şi
individual

frontal

Urmăresc filmul şi
reţin instrumentele
muzicale audiate

conversatia

cantec

exercitiul

film
-flaut -vrabiuta ,
ratusca eboi,
motanul-clarinet,
bunicul –fagot,lupcorn,tobe , iar Petricavioara, viola,
violoncel, contrabas.

frontal
calculator

-Elevii recunosc
instrumente muzicale
prezentate.
Instrumentele
comunica intre ele

explicatia

Elevii modeleaza
instrumentele

expunerea

1341

demonstratia
calculator

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Se prezintă elevilor câte o fisă pe care se află
un rebus. Elevii trebuie să găsească
instrumentele ascunse. (anexa 1 )

Extindere

Găsesc instrumentele
învăţate.

individual

ANEXE
În orchestră
Descoperă cuvintele care denumesc instrumente muzicale :

D
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H

I

T

A

R

A

B
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I

O

A

R

A

J

D

E

K

M

C

O

N

T

R

A

B

A

S

D

G

E

H

G

S

P

I

A

N

R

B

F

L

A

U

T

D

C

V

O

R

G

A

F

V

B

H

J

K

V

I

O

L

O

N

C

E

L

D

C

H

A

R

P

A

X

S

B

M
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PROJET DIDACTIQUE
École : «Simion Bărnuțiu» Bocșa
Professeur: Bârsan Adriana Florina
Classe: VIII e (IVème année d’étude)
Niveau: A2 du CECRL
Unité 3: Objectif santé
Sujet: Alimentation et style de vie
Manuel : Limba franceza, manual pentru clasa a VIII-a, limba moderna 2, Booklet
Type de leçon: Leçon mixte
La durée: 50 minutes, en ligne, sur MEET
Compétences générales visées :
❖

Compréhension orale (C.O.)

❖

Production orale (P.O)

❖

Compréhension de l’écrit (C.E.)

❖

Production écrite (P.E)

Compétences spécifiques:
1.1 Identifier des informations dans des textes courts concernant l’article partitif
2.2 Participer à de courtes interactions verbales, avec le soutien d'interlocuteurs
3.2 Intégration des contenus dans des énoncés propres / personnels.
À la fin de l’activité didactique, les élèves seront capables de:
a) Objectifs linguistiques:
❖

reconnaître les formes de l’article partitif;

❖

utiliser de manière appropriée l’article partitif

❖

utiliser les aliments et les boissons dans des situations de communication.

❖

enrichir le lexique de la nourriture
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❖

Phonétique : – La différence entre la prononciation de « DE » [də] et « DES » [dε]

b) Objectifs communicatifs:
❖

utiliser correctement les nouvelles structures acquises dans des exercices et dans des phrases personnelles (dialogues)

❖

exprimer les goûts culinaires

c) Objectifs socio-culturels:
❖

développer l’intérêt des élèves pour la langue, la culture et la civilisation française et francophone

❖

Les ados et l’alimentation.

❖

Stimuler la création des élèves.

❖

Développer la collaboration entre les élèves.

Stratégie didactique:
Supports utilisés:
- le manuel en ligne
-la fiche d’apprentissage
- les documents audio-vidéo
- le jamboard
- l’ordinateur
Formes d’activité: travail individuel, travail collectif,
Méthodes et procédés didactique: la lecture, la conversation, l’explication, l’observation systématique, l’exercice oral et écrit, l’exploitation des documents authentiques
Type d’évaluation: Evaluation formative (tout au long du déroulement des activités et à la fin de l’activité didactique - fiche d’évaluation formative)

Bibliographie:
BELABED, Gina, DOBRE, Claudia, IONESCU, Diana, Limba franceza, manual pentru clasa a VIII-a, Bucuresti, Booklet, 2020.
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Sources electroniques:
https://www.youtube.com/watch?v=f6sPrpEJfEk
www.wordwall.net
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20moderna%202%20franceza/Qk9PS0xFVCBTLlIuTA/

SCÉNARIO DIDACTIQUE
Les étapes de

L’activité du professeur

L’activité des élèves

Stratégies

Ressources

conversation

MEET

L’exercice

Le manuel en ligne

la leçon
1. Mise en train

Saluer verbalement les apprenants qui arrivent au fur et à mesure.

Saluent le prof et leurs collègues
Désactivent le micro

Annonce les apprenants à désactiver le micro

2. Contrôle des acquis

Le professeur corrige le devoir.Vérification des connaissances

Les élèves présentent le devoir jouant la

antérieurement obtenus

acquises antérieurement visant à reconnaître les formes de

scène

l’article partitif.
Les élèves ont eu comme tâche une interaction: ton/ta camarade
et toi, vous organisez un pique-nique pour 6 personnes. Au
menu: sandwiches jambon-beurre, crêpes au fromages, quiches
au poulet et aux tomates, tartes aux fruits. Pensez aux
ingrédients et faites la liste des courses avec la quantité pour
chaque produit.
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3. Éveil de l’attention

Le professeur partage l’écran et demande aux élèves de regarder

Les élèves regardent la pyramide et

la pyramide alimentaire et de répondre aux questions: a)

répondent aux questions

La conversation

Annexe 1
Le manuel en ligne

Combien de parts de légumes et fruits il faut manger chaque
jour ? À quel groupe alimentaire ils appartiennent ?
b) Lait et produits laitiers, combien de fois par jour doivent-ils
être pris ? À quel groupe alimentaire ils appartiennent ?
c) Parmi les boissons, combien de verres de vin sont conseillés
par jour ?

4. L’ annonce de la
nouvelle leçon

5. L’acquisition des
connaissances

Le prof annonce le titre de la leçon «Alimentation et style

Les élèves écrivent le titre

jamboard

de vie» et l’écrit au Jamboard; Annonce aussi les objectifs

Le

professeur

propose

une

première

écoute

de

l’enregistrement de la chanson de NINO FERRER – Les

écoutent la chanson et vont se

La découverte

familiariser.
https://www.youtub

cornichons.
– Après la première écoute, le professeur peut mettre
quelques questions : «Où est-on partis ?» «Quand est-on partis ?»

Réponses attendues: « Faire un grand
pique-nique dans la nature»; On est partis

e.com/watch?v=f6s
La conversation

PrpEJfEk

un samedi».)
Avant d’écouter une deuxième fois la chanson de Nino

Les élèves vont cocher les noms des
produits présents dans la chanson.

Ferrer, le prof partage la fiche de travail.

Les élèves répondend
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Si vous allez à un pique-nique quels produits, de la liste,
mangeriez-vous? Pourquoi?

6. Fixation des

Je propose un menu et je demande aux élèves de choisir les

Les élèves complètent, en ligne,

connaissances

plats convenables pour un repas sain et équilibré

individuellement la fiche en faisant
preuve de la compréhension de nouvelles

Puis je nomme quelques élèves pour présenter oralement les

connaissances.

solutions des exercices.

Je propose deux jeux en ligne: Une bonne alimentation

jamboard
Fiche

Le manuel en ligne

Annexe 3

Les enfants choisissent les plats

https://wordwall.net

convenables.

/ro/resource/73959
66/lalimentation-

Les élèves doivent glisser et fixer les

de-michelle

mots pour mettre chaque phrase dans le
bon ordre.

https://wordwall.net
/ro/resource/39850
31/lalimentation

7. Indication du devoir

Le professeur indique le devoir: Préparer un plat convenable

Les élèves notent le devoir et ils font

pour un repas sain et équilibré et dire pourquoi c’est sain et

attention aux explications.

équilibré.
8. Évaluation de l'activité

-Il fait l’évaluation de l’activité collective: par des remarques
sur le travail des élèves, sur les fautes inhérentes et l’ évaluation
de l’activité individuelle : par des notes qui récompensent les
meilleures réponses. Le professeur fait des appréciations
individuelles et globales en ce qui concerne la participation des
élèves.
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Annexe 1

Annexe 2
Nino Ferrer – Les cornichons
On est parti, samedi, dans une grosse voiture,
Faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature,
En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets,
Et la radio !

Des cornichons
De la moutarde
Du pain, du beurre
Des p'tits oignons
Des confitures
Et des œufs durs
Des cornichons

Du corned-beef
Et des biscottes
Des macarons
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Un tire-bouchons
Des petits-beurre
Et de la bière
Des cornichons

On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait
Elle avait travaillé trois jours sans s'arrêter
Pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets
Et la radio !

Le poulet froid
La mayonnaise
Le chocolat
Les champignons
Les ouvre-boîtes
Et les tomates
Les cornichons

Mais quand on est arrivé, on a trouvé la pluie
C'qu'on avait oublié, c'était les parapluies
On a ramené les paniers, les bouteilles, les paquets
Et la radio !

On est rentré
Manger à la maison
Le fromage et les boîtes
Les confitures et les cornichons
La moutarde et le beurre
La mayonnaise et les cornichons
Le poulet, les biscottes
Les œufs durs et puis les cornichons
(Lien Internet: http://www.lyricstime.com/nino-ferrer-les-cornichons-lyrics.html)
FICHE DE TRAVAIL – LES CORNICHONS (NINO FERRER)
Premier exercice
Écoutez la chanson et cochez dans la liste les noms qu’on entend dans la chanson de Nino Ferrer :
○Des œufs durs

○Des macarons

○Des cornichons

○Du lait

○Du beurre
○Des biscottes

○De la moutarde
○De l’huile
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○De la viande
○Du pain

○Du sel
○Du riz

○De la bière

○Des confitures

○Du pâté

○Des oranges

Annexe 3
MENU
Entreés
Assiettes de charcuterie
Salade de crudité
Soupe à l’oignon
Plats principaux
Steak-frites
Pizza quatre fromages
Brochettes de poulet auc légumes
Spaghettis auc fruits de mer
Saumon grillé au riz et au citron
Desserts
Mousse au chocolat
Salade de fruits
Tarte aux pommes

Boissons
Coca
Limonade
Eau plate/gazeuse

En entrée, je prend...................
Comme plat principal, je voudrais ...............................
Je ne prends pas de...............parce que cțest trop gras.
En dessert, je choisis ....................ou...............parce que j’aime beaucoup les fruits.
Comme boisson, j’aime la ...............pour son goût citronné et rafraîchissant, mais pour une bonne hydratation,
l’.............est la meilleure solution.
Je ne bois jamais de............parce que c’est trop sucré.
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PROIECT DE LECŢIE
Filimon Irina Elena
Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu”, Tecuci
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a X-a
Titlul lecţiei: Lecturi multimodale
Tipul lectiei: lecţie mixtă
COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE: 1.: 1.3 ; 2.: 2.2; 2.3; 2.4 ; 3.: 3.3
COMPETENŢE DERIVATE:
CD 1. – Cultivarea deschiderii elevilor către lectură, ca atribut al omului civilizat
CD 2. – Dezvoltarea competenţelor de selectare şi de analiză a informaţiei
CD 3. – Îmbunătăţirea nivelului de comprehensiune a unui text
CD 4. – Dezvoltarea abilităţilor de a-şi exprima opinii personale
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, triada V.A.S, matricea conceptuală, jurnalul de lectură, poster.
Resurse materiale: fişe de lucru, fişe cu fragmente citate din opere literare, markere, foi flipchart, catalog de artă, blog de literatură.
Resurse umane: clasă de elevi omogenă
Forme de organizare a activităţii: activitate individuală, frontală şi pe grupe şi a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară
Tipuri de interacţiune: profesor-elev, elev-elev
Modalităţi de evaluare: evaluare formativă, evaluare prin note, valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţii, feed-back raportat la contribuţia elevilor
Durata: 50 de minute

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
a.

specific disciplinei:

1.

Programa şcolară, Limba şi literatura română, clasa a X-a

2.

Grif, A., Olah, D., Enescu, I., Şerban, G., Comunicare ficţională şi nonficţională, Ed. Diversitas, Bucureşti, 2003
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b.

metodic:

1.

Pavelescu, M., Metodica predării limbii şi literaturii române, Ed. Corint, Bucureşti, 2010

DESFĂŞURAREA SCENARIULUI DIDACTIC
NR.
CRT.

CD

ETAPELE
LECŢIEI

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI DEMERSUL DIDACTIC
ACTIVITATEA PROFESORULUI
ACTIVITATEA ELEVILOR

STRATEGIA DIDACTICĂ

EVALUARE

METODE ŞI
PROCEDEE

RESURSE
MATERIALE

FORME DE
ORGANIZARE

Catalog

Activitate

ordinea,

Elevii îşi pregătesc materialele

Instructajul verbal

disciplina şi organizarea colectivului

necesare orei de limba şi

Conversaţia

de elevi pentru lecţie.

literatura română.

Profesorul provoacă elevii la o

Elevii participă cu interes la

discuţie liberă care se va referi la rolul

această discuţie liberă, venind

CD

lecturii în viaţa omului. Pentru a

cu opinii personale.

Conversaţia

1,4

răspunde elevii vor avea ca surse de

Profesorul face cunoscut subiectul

Elevii urmăresc cu atenţie şi

Expunerea

Tabla

Activitate

lecţiei şi îl scrie pe tablă.

notează titlul lecţiei în caiete.

Explicaţia

Creta

frontală

1. Le este prezentat elevilor un text

Un elev citeşte textul cu voce

nonliterar şi li se adresează elevilor

tare.

Problematizarea

Foaie flipchart

întrebări ce vor duce către înţelegerea

Elevii răspund întrebărilor.

1

Moment
organizatoric
(1 min.)
Captarea atenţiei
(2 min.)

2

Profesorul

stabileşte

frontală,
individuală

Problematizarea

Poster cu citate

Activitate

Aprecieri

frontală

verbale

inspiraţie câteva citate celebre ale
luminaţilor lumii.
3

4
CD
2,3,4

Anunţarea
subiectului şi a
competenţelor
(1 min.)
Desfăşurarea
activităţii
didactice
(40 min.)

textului. Se va nota pe o coloană de

Matricea
conceptului

flipchart concluzia formulată după

Observarea
Activitate

sistematică a

Fişa cu textul

frontală,

elevilor

suport

individuală

textul analizat.
CD
2,3,4

2. Elevii primesc o fişă ce conţine un

Un elev va citi textul propus.

text literar. Elevii sunt rugaţi să
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sublinieze fragmentele ce le-au plăcut

Ceilalţi elevi, urmărind lectura,

Aprecieri

şi să noteze comentarii. Se va nota pe

vor sublinia fragmentele ce le

verbale

o coloană de flipchart concluziile

atrag

CD

3.Profesorul le propune elevilor să

impresiile

3,4

vizioneze videoclipul melodiei –

referitoare la acestea.

Copacul – interpretată de Angela
Gheorghiu.

Elevii

vor

urmării

corespondenţa – imagine – melodie –

atenţia

şi
/

vor

nota

comentarii
Problematizarea

Material

Elevii vizionează videoclipul,

Conversaţia

PowerPoint

vor urmări și textul piesei

Observaţia

Fişa de lucru

muzicale, oferit pe o fișă

Triada V.A.S

versuri, oferind păreri.
CD

4.În continuare, profesorul va proiecta

2,3,4

CD
2,3,4

Imaginile

imagini ale unor picturi ce au ca

Analizează imaginile, propun

Conversaţia

element central copacul. Elevii sunt

unul dintre tablouri şi îi fac o

Observaţia

Activitate

rugaţi

analiză din punctul de vedere al

Problematizarea

frontală,

Observarea

individuală

sistematică a

să

urmărească

imaginile

prezentate şi să le interpreteze.

elementelor,

5. Le voi prezenta elevilor un print-

cromaticii.

proiectate

planurilor,

elevilor

screen cu o imagine preluată de pe

Foi flipchart

Aprecieri

pagina Spune DA educaţiei! Elevii

verbale

sunt rugaţi să analizeze corespondenţa

Elevii sunt atenţi

dintre desen şi pagina de facebook pe

Elevii îşi exprimă opiniile.

care a fost publicat.
Obţinerea

Se supune o analiză interdisciplinară a

Elevii citesc pe rând. Vor

CD

performanţei

poezia Vis vegetal de Magda Isanos.

răspunde întrebărilor.

2,3,4

(4 min.)

Se vor sugera soluţii în cazul

5

nereuşitei învăţării şi se va avea în
vedere permanent eliminarea erorilor

Lectura afectivă,

Fişa cu

Activitate

Observarea

expresivă

versurile

frontală

sistematică a

Problematizarea

poeziei

elevilor

Foaie flipchart

Aprecieri
verbale

şi a lacunelor.
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6

Asigurarea
feed-back-ului
(1 min.)

Feed-back-ul e realizat de către

Elevii reacţionează pozitiv la

profesor pe tot parcursul lecţiei.

aprecierile profesorului.

Discuţia

Observarea
sistematică

Se notează în catalog elevii ce au
activat la oră.

7

Asigurarea

Profesorul le va înmâna elevilor o fişă

Elevii vor asculta cu atenţie

retenţiei şi a

de lucru în care se solicită scrierea

indicaţiile

trasnferului

unui text argumentativ despre lectură.

realizarea cerinţei de pe fişa

(1 min.)

cu

primită.
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Aplicații online pe classroom la chimie anorganică
PROIECT DIDACTIC
Profesor Cazan Elena-Doina
Unitatea de învățământ:
Disciplina: Chimie
Clasa: a IX-a C (2 ore/săptămână)
Unitatea de învățare: Interacțiuni între ioni, atomi și molecule
Tema: Legături chimice
Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare și consolidare a cunoștințelor (lecție de sinteză)
Competenţe generale
•

Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.

•

Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive
şi inductive

•

Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea
investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor

Competențe specifice vizate:
1.2 Diferențierea substanțelor chimice după natura interacțiunilor dintre atomi, ioni și molecule.
4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor.
4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.
Competenţe derivate:
1. Definirea unor termeni ca: legătură ionică, cristal ionic, legătură covalentă, moleculă;
2. Clasificarea legăturilor covalente în polare, coordinative şi nepolare;
3. Modelarea formării legăturii ionice în compușii ionici și a legăturii covalente la moleculele polare, nepolare;
4. Corelarea proprietăţilor substanţelor cu structura lor chimică.
Durata: 1 oră online (45 minute)
Metode, procedee și tehnici didactice: conversatia euristică, explicația, problematizarea, modelarea, exercițiul.
Materiale didactice: Prezentare Power Point, fișa de activitate, link-uri internet, whiteboard online.
Forma de organizare: activitate online
Evaluare: tema postată
Plan de recapitulare
1.

Tipuri de legături chimice

2.

Realizarea legăturii ionice

3.

Clase de compuși care se formează prin legături ionice

4.

Realizarea legăturii covalente: nepolară, polară, coordinativă

5.

Formarea moleculelor

6.

Exemple de compuși covalenți

7.

Dependența dintre structura chimică (natura legăturilor chimice) și unele proprietăți ale substanțelor
(solubilitatea, ionizarea, conductibilitatea etc)
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Scenariul activităţii didactice (1 oră online)
Etape

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Profesorul transmite link-ul sau
1. Organizarea

invitația de participare în Google

lecţiei

Classroom/Meet sau zoom.us și

Elevii se conectează la ora
stabilită sau conform orarului
clasei prin accesarea link-ului

verifică prezența.

Resurse
Laptop, tabletă, telefon,
conectare la internet

Sistematizarea și consolidarea
2. Reactualizarea
cunoştinţelor actuale
– Captarea atenției

noţiunilor însuşite respectând
planul de recapitulare (idei-ancoră)

Elevii primesc explicații dacă au

Fișa de activitate Google

Se propune activitatea independentă

neclarități.

Classroom.

(exercițiile 1 și 2 de pe fișa de
activitate)

3. Anunţarea temei

Anunţă tema lecţiei ,,Recapitulare

lecţiei şi a

– legături chimice” şi obiectivele

obiectivelor

acesteia (operaționale)*

Elevii notează titlul lecției

Dialog profesor- elevi
Ce configurații formează atomii
elementelor când se unesc cu alți
atomi?
4. Dirijarea lecţiei

Cum

își

realizează

atomii

configurații stabile?
Ce tipuri de legături determină
aceste

moduri

de

formare

Participă la vizionarea

Lecții interactive

materialelor propuse de profesor

Intuitex

și notează noțiunile definite în
material.

Prezentare Power Point

a

configurațiilor de dublet sau octet?
Exerciţii de clasificare a unor
substanţe după natura legăturilor
5. Consolidarea

chimice;

noțiunilor prezentate
și asigurarea

Profesorul propune rezolvarea ex.

feedback-ului

din fișa de activitate. Face referiri
privind corectitudinea temei postate
pe Google Classroom.

Participă la rezolvarea sarcinilor
de lucru utilizând tabla
whiteboard/jamboard.
Participă la rezolvarea sarcinilor
de lucru utilizând platforma
Google Classroom și transmit în
timp util rezolvarea exercițiilor.

În partea finală a lecției se concepe
6. Evaluare/
Concluzii generale

o schemă generală a tipurilor de
legături și se postează pe

Elevii notează în caiete schema.

Classroom. Tema pentru acasă Ex.
3 din fișa de activitate.
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La sfârșitul lecției elevii trebuie să fie capabili:
-

Să indice tipurile de legături pe care le poate forma un element;

-

Să indice tipurile de rețele pe care le poate forma un element sau un compus;

-

Să recunoască clasele de compuși care se formează printr-un anumit tip de legătură și respectiv de
rețeaș

-

Să sesizeze diferența dintre compus ionic și compus covalent, dintre o moleculă polară și una
nepolară.
FIȘA DE ACTIVITATE

1. Completați simbolurile și configurațiile ionilor elementelor de mai jos:
+2e-

S2- 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

16S

12Mg

1H

Exerciţii de modelare a legăturilor ionice/covalente şi a interacţiunilor de natură fizică;
2. Modelați formarea legăturilor chimice pentru următorii compuși, utilizând puncte pentru reprezentarea electronilor:
MgS, CaO, H2, HCl, H2O, O2, NH3, CO2, CH4, CCl4.
Identificaţi substanţele cu: a) legătură ionică/ compus ionic;
b) legătură nepolară/molecule nepolare;
c) legătură polară/molecule polare.
3. Fie elementele A, B, C ale căror numere atomice satisfac urmatoarele relații: suma lor este 29; suma numerelor
atomice ale ultimelor două elemente este cu 3 unități mai mică decât a primului; diferența dintre ultimul număr atomic și
penultimul este 1. Se cere:
a) identificați elementele A, B, C;
b) caracterizați elementele date;
c) scrieți compușii cu hidrogenul și oxigenul apoi modelați legăturile chimice care se formează.
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Bibliografie:
1.

Fătu Sanda – Metodica predării chimiei în liceu, Editura Corint, București, 1998, 169-171.

2.

Fătu Sanda – Didactica chimiei, Editura Corint, București, 2002, 175-177.

3.

Petrovanu Ortansa şi al. - Metodica predării chimiei în liceu, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1982, 91-93.
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Predarea online
Fleștea Amalia-Severina
LICEUL TEHNOLOGIC BELIU
Clasa a III-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea tematică : Semnele nescrise ale naturii
Tema lecției : Genul substantivelor
Text suport : Copilul și omul de zăpadă, de Elvira Kapus
Durata : 40 `
Scopul lecției: - intuirea genului substantivelor
-consolidarea abilităților de comunicare
Competențe generale:
Limba și literatura română
1.Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
Discipline integrate:
Muzică și mișcare
1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
Arte vizuale și abilități practice
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate
Competențe specifice:
Limba și literatura română
1.1.

Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar simplu

1.3.Sesizarea unor regularități ale limbii prin raportare la mesaje audiate
1.4.Manifestarea curiozității față de diverse tipuri de mesaje încontexte familiare
1.5.Manifestarea unei atitudini deschise față de comunicare în condițiile neînțelegerii mesajului audiat
3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare
3.5.Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit
Muzică și mișcare
1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul
cultural, cu sesizarea unor diferenţe
Arte vizuale și abilități practice
2.1.Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru
adecvate
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)
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Obiective operaționale:
-O1- să realizeze un puzzle tematic ;
-O2 – să citească poezia cu intonația corespunzătoare ;
-O3 – să formuleze răspunsuri, în propoziții , la întrebări;
-O4-să recunoască substantivele, după felul și numărul acestora;
-O5-să recunoască substantive, după genul acestora;

Resurse:
Procedurale:observația,conversația,explicația,exercițiul,jocul,munca independentă
Materiale: PC, tabletă, platforma online Google Meet, Google Classroom, aplicații on-line, puzzle, jocuri
on-line, planșă didactică, PPT
Forme de organizare : individual, frontal.

Bibliografie:
1.

M.E.N. .Programa şcolară pentru clasa a III-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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DEMERS DIDACTIC
Nr.

Etapele lecției

O.O.

Moment

-

Unități de conținut

Activitatea elevilor

Resurse

Evaluare

crt.
1.

organizatoric

Conectarea elevilor și a profesorului pe platforma Google Meet

Se conectează pe platforma școlii

-PC

Se discută cu elevii cei 4 pași de respectat:

Sunt atenți la explicațiile date de

-tabletă

1.Asigurați-vă că sunteți pe modul „mut” atunci când nu vorbiți.

învățătoare în legătură cu regulile ce

-internet

-

trebuie respectate în cadrul întâlnirilor

2.

Captarea atenției

O1

2.Fiți voi înșivă și respectați-i pe ceilalți.

on-line.

3.Puneți întrebări folosind mânuța.

Își pregătesc manualul, caietul și

4.Configurați un spațiu intenționat unde se va desfășura ora.

instrumentele de scris.

Pune pe chat linkul de mai jos pentru ca elevii să rezolve un puzzle prin

Rezolvă puzzle-ul accesând linkul pus

care vor descoperi textul suport al lecție de azi.

pe chat.

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=005bd37f3f71

-platforma Google
Classroom

-PC
-tabletă
-internet

-observarea
sistematică
-aprecieri
verbale

-platforma Google

frontale

Classroom
-puzzle
3.

Anunțarea

-

Se discută pe marginea imaginii obținute.

Răspund la întrebările puse de

subiectului lecției

învățătoare.

si a obiectivelor

Scriu pe caiete titlul lecției.
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Se anunță titlul lecție și se scrie pe tabla online.

Sunt atenți la explicațiile învățătoarei.

Se enunță obiectivele lecției pe înțelesul copiilor.

-tabla online
-platforma Google
Classroom
- puzzle-ul

4.

Desfășurarea

-

activității

Trezirea interesului pentru această activitate se realizează prin câteva

Sunt atenți la explicațiile învățătoarei .

explicații referitoare la data de 18 ianuarie- Ziua Internațională a

-explicație
-observație

Omului de Zăpadă.

-activitate
frontală

PPT
-platforma Google
Classroom
O2
O3

Citesc poezia, în lanț.

Urmează citirea în lanț a poeziei de către elevi .
Se poartă o scurtă conversație referitoare la titlul, autorul poeziei ,

-activitate

Discută pe marginea textului suport.

individuală
-lectura în lanț

precum și despre personajul principal al textului.
O4

-conversația
Se face o scurtă recapitulare referitoare la substantiv: felurile

Rezolvă jocurile propuse

substantivului și numărul substantivelor prin intermediul unor jocuri pe
care elevii le vor realiza sub atenta îndrumare a învățătoarei, care va

-activitate
individuală și

proiecta-share jocurile pe ecran.

frontală
https://wordwall.net/ro/resource/9410865/felul-substantivelor
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https://wordwall.net/ro/resource/9800014/num%c4%83rul-

-PC

substantivelor

-tabletă
-internet

Se cere elevilor să numere ,oral, (singular-plural) următoarele cuvinte:
-pălărie , carnaval, cărbune, păsări, gât, copil

Rezolvă, oral, cerința propusă de către
învățătoare.

Se scrie pe tabla online formele spuse de către elevi.

Scriu în caiete formele de gen ale

Se discută despre ce observă copii la cele scrise pe tabla online.

-platforma Google
Classroom
-jocuri on-line

-activitate
frontală

substantivelor.
Discută despre cele observate.

-

Se propune elevilor vizionarea filmulețului de predare de pe Pagina
învățătorului -Școala Intuitext .
Vizionează filmulețul de predare

https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor

propus de învățătoare.
Se discută despre cele trei genuri ale substantivului .
-exercițiu
Prezintă elevilor planșa confecționată prin proiectarea – share pe ecran.

Răspund la întrebările puse de
învățătoare în legătură cu genurile
substantivului ,în urma observării
planșei didactice.
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-tabletă
-internet
-tabla on-line
-platforma Google
Classroom

-observație
-explicație
-conversație
-PC
-tabletă
-internet
-tabla on-line
-platforma Google
Classroom
-planșa didactică
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5.

Obținerea

O5

performanței

Se pune pe chat linkul de mai jos, pentru ca elevii să-l acceseze și să

Lucrează independent accesând linkul

lucreze independent timp de 5 minute, după care îl vor trimite sau vor da

postat , după care încarcă pe platformă

screenshot și îl vor posta pe platformă.

exercițiile rezolva-te.

-observație
-explicație

-activitate
independentă

-conversație
https://www.liveworksheets.com/mo1518754dj
Se poartă discuții referitoare la modul de rezolvare a exercițiilor.

Discută despre modul de rezolvare a
exercițiilor date.

-muncă
independentă
-PC
-tabletă

-activitate
frontală

-internet
-platforma Google
Classroom
6.

Asigurarea
retenției și a
transferului

-

Se cere elevilor să confecționeze un om de zăpadă din ce materiale au la

Confecționează un om de zăpadă din

îndemână.

diverse materiale și tehnici de lucru

În acest timp vor audia Legenda omului de zăpadă

Audiază Legenda omului de zăpadă și

-observație
-explicație
-PC

cântecelul .

https://www.youtube.com/watch?v=itWuqtIaV1Q

-tabletă

și cântecelul ,,Omul de zăpadă

-internet

https://www.youtube.com/watch?v=35hAjisjbO8

-platforma Google

postate-share pe ecran.
Fiecare elev prezintă omul de zăpadă

Se prezintă tuturor omuleții de zăpadă confecționați.

realizat.
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-Turul galeriei online
7.

Încheierea
activității

-

Se prezintă elevilor tema pentru acasă .

Sunt atenți la explicațiile date de
învățătoare în legătură cu modul de

https://www.liveworksheets.com/hh1518648vv

realizare a temei pentru acasă .

Se explică elevilor modul de realizare a temei și a modului de încărcare

-observație

-activitate

-explicație

frontală

-conversație

pe platformă.

-PC

Se fac aprecieri verbale privind activitatea unor elevi, dar și a întregii

-tabletă

clase.
Înainte de ieșirea de pe platformă, se face îmbrățișarea colectivă
virtuală și se transmit mesaje scurte unii altora.

Se îmbrățișează virtual și își transmit
unii altora mesaje pe chat sau în direct.

-internet
-platforma Google
Classroom
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Studiu de caz:
„Obținerea cu succes a certificării calificării profesionale Mecanic auto de catre
absolvenții clasei a XI-a IP3 ai Școlii Profesionale Holboca pe perioada pandemiei”
Autor: prof. gr. I, ing. Renata Dornescu
Școala Profesională Holboca
ȘCOALA PROFESIONALĂ HOLBOCA
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020
ȘCOALA ALTFEL, DE ACASA!
FIŞĂ DE ACTIVITATE
1.Titlul activităţii: ÎN FAMILIE NE DEZVOLTĂM, STĂM ACASĂ ȘI NE
PROTEJĂM! - PREGATIRE PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII MECANIC AUTO A
ELEVILOR CLASEI A XI-A IP3
2. Coordonatorul activităţii: Prof. gr. I, ing. Renata Dornescu
3. Data desfăşurării: 30.03. – 03.04. 2020
4. Locul desfășurării activităților:
• Domiciliul elevilor clasei a XI a A, în mediul rural, aflați în practică comasată.
• Agenți economici - SERVICE-uri auto, parteneri ai Școlii Profesionale Holboca.
5. Parteneri implicaţi:
• Elevii clasei a XI a A - calificarea Mecanic auto.
• Agenți economici- SERVICE-uri auto, parteneri ai Școlii Profesionale Holboca.
• Părinții si rudele elevilor implicați.
6. Obiectivele activităților:
• Parcurgerea și învățarea subiectelor aprobate pentru examenul de certificare a calificării profesionale Mecanic
auto, 2020
• Dezvoltarea cognitivă, de sprijinire a procesului de exprimare și autoreglare emoțională și de dezvoltare a
abilităților de viață independentă, de autonomie personală și de responsabilizare a elevilor într-o situație
excepțională, așa cum este această pandemie pe care o traversăm în prezent.
7. Descrierea activităţii:
• Elevii participanți au fotografiat subiectele afisate pentru examenul de certificare a calificarii profesionale
Mecanic auto.
• Unii elevi au ținut legatura cu agenții economici parteneri de practică, conform cerințelor acestora.
• Alți elevi au studiat subiectele pe automobilele sau tractoarele familiei.
8. Rezultate aşteptate:
• Implicarea elevilor în tematică
• Studierea subiectelor aprobate pentru examenul de certificare a calificării profesionale Mecanic auto, 2020
• Obținerea cu succes a certificării calificării profesionale Mecanic auto, 2020 de catre absolvenți.
9. Modalităţi de evaluare a activităţii:
• Comunicare pe telefon.
• Comunicare online.
10. Rezultate înregistrate:
• Rezultatele așteptate au fost realizate 100%
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Proiectul unității de învățare
Profesor: Floroiu Daniela
Unitate școlară: Școala Gimnazială Coresi Târgoviște
Disciplina: Informatică și TIC
Număr de ore/săptămână: 1
Clasa: a VII-a
An școlar: 2020-2021
Semestrul al II-lea
Unitatea de învățare: Editor de texte
Număr ore alocate:5
Conținuturi

Comp.

Activități

1.1

Evaluare

nivelul inițial de pregătire a elevilor etc.)

specifice
Interfața unei

Resurse (metode, materiale, resurse de timp, elemente de management al clasei, mediul educațional,

- Definirea noțiunii de Timp total alocat: 50 minute.

aplicații de realizare

procesor de texte

a documentelor

- Lansarea în execuție a Descoperirea interfeței aplicației și a instrumentelor disponibile în aplicație

interfața aplicației

Instrumente de bază

aplicației Word și

Set de întrebări despre interfața Word

instalate Word

ale unei aplicații de

identificarea

Prezentarea interfețelor online ale aplicației

- întrebări despre

realizare a

elementelor de interfață Descoperirea diferențelor dintre aplicația instalată în calculator și cele online: 5 minute

interfața aplicațiilor

documentelor

ale aplicației

online

Operații pentru

- Prezentarea aplicației aplicației

gestionarea unui

gratuite WPS Office și Locație: laboratorul de informatică dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector/ online.

document: creare,

a celei online de pe

Forma de organizare: frontală.

deschidere,

platforma

Material didactic:

vizualizare, salvare,

portal.office.com

-

închidere

Definirea noțiunii de procesor de texte

Evaluare formativă:

Descoperirea și aplicarea operațiilor pentru crearea, deschiderea, vizualizarea, salvarea, închiderea

www.portal.office.com, www.wps.com, Microsoft Word

Manual ”Informatică și TIC”, Luminița Ciocaru, Ștefania Penea, Oana Rusu , Claudia-Elena
Mitrache, pag.11-32
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Conținuturi

Comp.

Activități

Evaluare

nivelul inițial de pregătire a elevilor etc.)

specifice
Operații de

Resurse (metode, materiale, resurse de timp, elemente de management al clasei, mediul educațional,

- Prezentarea tipurilor Timp total alocat: 50 minute

Evaluare formativă:

formatare a unui

de formatare a textului Descoperă tipul de formatare a textului (la nivel de caracter și la nivel de paragraf)

-

document: text,

(la nivel de character și Set de întrebări despre instrumentele utilizate pentru formatarea textului la nivel de caracter și

instrumentele

pagină

la nivel de paragraf)

paragraf

utilizate pentru

Descoperă instrumentele și elementele pentru formatarea paginii : margini, orientare, dimensiune,

formatarea

Prezentarea

bordură, culoare, inscripționare

textului

tipurilor de

Set de întrebări despre instrumentele utilizate pentru formatarea paginii

1.1

-

-

-

Întrebări despre

Întrebări despre

formatare a paginii: Realizează o fișă de lucru

instrumentele

margini, orientare, Locație: laboratorul de informatică dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector/ online.

utilizate pentru

dimensiune,

Forma de organizare: frontal, individual.

formatarea

bordură, culoare,

Material didactic:

paginii

inscripționare

Microsoft Word, WPS Office, Word online de pe platforma portal.office.com

-

Fișă de lucru

Fișă de lucru

-

Autoevaluare la

Formatarea unui

https://www.youtube.com/channel/UCAEbkPLoPurRikmNFyazhMg

document conform Manual ”Informatică și TIC”, Luminița Ciocaru, Ștefania Penea, Oana Rusu , Claudia-Elena
cerințelor din fișa

finalizarea fișei
de lucru

Mitrache, pag.11-32

de lucru
Obiecte într-un

1.1

-Prezentarea tipurilor de Timp total alocat: 50 minute

Evaluare formativă:

document: text,

3.1

obiecte ce pot fi

Descoperirea instrumentelor din meniul Inserare pentru introducerea obiectelor într-un document

-întrebări despre

inserate într-un

Word

obiectele ce pot fi

document Word: text,

Set întrebări despre obiectele din Word: 5 min

inserate într-un

imagini, tabele

Descoperirea instrumentelor pentru formatarea unei casete de text

document Word

Descoperirea instrumentelor pentru formatarea unei imagini

- Fișă de lucru

imagini, tabele
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Conținuturi

Comp.

Activități

Resurse (metode, materiale, resurse de timp, elemente de management al clasei, mediul educațional,

Evaluare

nivelul inițial de pregătire a elevilor etc.)

specifice
-

-

-

Inserarea și

Descoperirea instrumentelor pentru formatarea unui tabel

formatarea unei

Fișă de lucru

-Autoevaluarea fișei

casete de text

Analiza rezultatelor obținute în urma realizării sarcinilor de lucru

realizate

Inserarea și

Locație: laboratorul de informatică dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector/ online.

formatarea unei

Forma de organizare: frontal, individual.

imagini

Material didactic:

Inserarea și

Fișă de lucru

formatarea unui

Manual ”Informatică și TIC”, Luminița Ciocaru, Ștefania Penea, Oana Rusu , Claudia-Elena

tabel

Mitrache, pag.11-32

Operații de editare

1.1

- Prezentarea operațiilor Timp total alocat: 50 minute

într-un document:

3.1

de editare într-un

Descoperirea instrumentelor pentru editarea într-un document: copiere, mutare, ștergere

copiere, mutare,

document: copiere,

Identificarea regulilor generale de tehnoredactare după vizionarea unui filmuleț de prezentare a

ștergere

mutare, ștergere

acestora

Reguli generale de

-

Prezentarea

Realizarea unui document urmând cerințele dintr-o fișă de lucru

tehnoredactare și

regulilor generale

Analiza fișelor realizate

estetică a paginii

de tehnoredactare

Locație: laboratorul de informatică dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector/ online. Observarea

tipărite

și estetică a paginii Forma de organizare: frontal, individual.

Reguli de lucru în

tipărite

Material didactic:

Prezentarea

Materiale video:

realizarea unui

-

Evaluare formativă:
- Fișă de lucru

document conform

regulilor de lucru în https://www.youtube.com/watch?v=lDcMrL_LXp0

unor specificații

realizarea unui

https://www.competentedigitale.ro/word/word10.php

document conform Fișă de lucru
unor specificații
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Conținuturi

Comp.

Activități

Resurse (metode, materiale, resurse de timp, elemente de management al clasei, mediul educațional,

Evaluare

nivelul inițial de pregătire a elevilor etc.)

specifice

Manual ”Informatică și TIC”, Luminița Ciocaru, Ștefania Penea, Oana Rusu , Claudia-Elena
Mitrache, pag.11-32
Evaluare sumativă

1.1

- Realizarea unui afiș

Timp total alocat: 50 minute

Evaluarea sumativă:

1.3

în colaborare cu alți 2

Prezentarea cerințelor documentului propus spre realizare în colaborare cu 2 colegi

proiect pe grupe

3.1

colegi utilizând

Realizarea documentului propus

documentele online

Susținerea în fața colegilor a documentelor create

Google

Locație: laboratorul de informatică dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector/ online. -Interevaluarea

-Autoevaluarea

Forma de organizare: frontal, pe grupe.

utilizând un

Material didactic:

formular de pe

Fișă cu cerințe și criterii de notare a documentelor realizate

platforma Teams

Platforma padlet.com pentru postarea afișelor create
Formular creat cu instrumentul Forms pe platforma Teams

Competențe specifice:
1.1. Editarea/tehnoredactarea de documente utilizând aplicații specializate
1.3 Utilizarea aplicațiilor colaborative în scopul dezvoltării în echipă a unui produs informatic
3.1. Elaborarea unor documente utile în situații cotidiene folosind aplicațiile studiate
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PROIECT DE LECŢIE
Profesor Alexa-Chiroiu Maria-Corina
Școala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” -București
Clasa : a IX-a A ( 1ora/săptămână)
Disciplina: Biologie
Aria curriculara: Matematica și Științe
Unitatea de învăţare: Regnul Plantae
Subiectul lecţiei: “Mușchi și Ferigi”
Durata de desfăşurare a lecției: 50 minute
Obiectivul central (scopul lectiei): Înţelegerea şi cunoaşterea caracterelor generale ale muşchilor si ferigilor,
clasificarea şi importanţa acestora .
OBIECTIVE OPERATIONALE : Elevii să fie capabili :
O1 -Să precizeze care sunt caracterele generale, ale muşchilor si ferigilor, pe baza explicatiilor profesorului si imaginilor
utilizate. Să identifice minim 2 caractere generale, cate unul pentru fiecare specie .
O2 - Să descrie componentele structurale ale muşchilor și ferigilor, pe baza filmelor si explicatiilor profesorului. Să
descrie minim 2 componente structurale, câte una pentru fiecare specie.
O3- Să precizeze importanţa briofitelor si pteridofitelor, pe baza informațiilor primite. Să precizeze minim 1 importanță
pentru fiecare dintre cele două specii de plante.
Tipul activităţii: Transmitere și însușire de cunoștințe
Locul de desfăşurare a activităţii: Online - Platforma Zoom
Resurse educaţionale : - Metode si procedee:, conversaţia euristica, explicaţia, observaţia,jocul de rol;
- Forme de organizare : individuală, frontală
- Resurse materiale: laptop, videoclipuri proiectate, utilizarea aplicatiei Voki,,chestionare
wordwall, wheelofnames
- Resurse temporale : 50 minute
Anticiparea dificultăţilor: : - defectarea aparaturii (laptop), pană de curent, de internet -> folosirea telefonului mobil
- întrebari suplimentare din partea elevilor-> asigurarea unui fond suplimentar de
documentare
Bibliografie:
- manualul in format electronic , incarcat in clasa de pe google classroom- Ioana Arinis,Aurora Mihail, Biologie.
Manual pentru clasa a IX-a, editura ALL, 2004
-Ciurchea Maria,Ciolac –Russu Anca,Iordache Ion-Metodica predarii stiintelor biologice,EDP,1982-Ghid metodologic
de aplicare a programei de biologie, CNC
-Viorel Lazar,Daniela Caprarin:”Metode didactice utilizate in predarea biologiei”,Ed.Arves,20
- Programa de biologie pentru liceu, clasa a IX-a, aprobată cu ordinul MedCT
-

Internet/YouTube

https://www.voki.com/presenter/pickup?vpId=1732993&md5VpId=47fdaaf39275776dcc298b6cf1edda08
- https://wheelofnames.com/ro/5s2-n7v
- https://wordwall.net/play/10489/221/413
- https://www.menti.com/5ssriy68pp
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Scenariul didactic:
Nr.

Obiective

crt

operaţio-

Etapele lecţiei

Activităţi desfăşurate
PROFESOR

Organizarea
ELEVI

activităţii

Resurse
Procedurale

Materiale

nale

Temporale

1.

Moment
organizatoric

Se asigură liniștea și ordinea necesare

Elevii se pregatesc pentru ora de

Activitate

bunei desfășurări a lecției;Se urmărește ca

biologie

frontală

toți elevii să aibă camerele deschise.

Platforma
Conversatia

1

electronică
Adservio

Se face prezența elevilor, se trec absențele
în catalogul electronic
2.

Verificarea
cunostintelor

-Profesorul realizează recapitularea din

Elevii raspund la solicitarile “Roții”

lecția trecută : “ Regnul Fungi”

Activitate
frontală

Explicatia

5

Conversația

https://wheelofnames.com/ro/5s2-n7v
Captarea atenţiei

-Anunță titlul noii lecții- Regnul Plante -

Atenţia elevilor este canalizată spre

Activitate

Mușchi și ferigi

începerea orei

frontală

Enuntarea

- Specifică obiectivele lecţiei, atenția

- Manifestă curiozitate pentru

Activitate

obiectivelor

elevilor fiind captată spre obiectivele care

obiectivele prezentate;

frontală

3.

4.

Conversaţia

Laptop

1
min

Explicatia

Laptop

2
min

trebuie îndeplinite.
Prezentarea

Cu ajutorul aplicației Voki, a personajului

continutului si

Albert

O1

dirijarea

interventților profesorului, vor fi prezentate

-Schema lecției. A fost trimisă pe

Activitate

Chestionare

O2

învăţării

caracteristicile generale ale mușchilor și

grupul de wapp, iar elevii sunt foarte

frontală

orală

O3

ferigilor, structura și cilurile de înmulțire ,

atenți și participă activ la lecție.

O4

ale celor două specii de plante.

Einstein,

a

videoclipurilor

și

-Urmăresc prezentările

Conversaţia
Explicaţi
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Observaţia

https://www.voki.com/presenter/pickup?v
pId=1732993&md5VpId=47fdaaf3927577
6dcc298b6cf1edda08

6.

Fixarea
(asigurarea

prezentate în această lecție , prin redarea a

retenţiei

două videoclipuri, unul cu mușchii și

de cunoştinţe)

7.

- Reia și subliniază principalele informații
- Sunt atenți și rețin concluziile.

Activitate

Conversația,

frontală

explicația

Orală

celalalt cu ferigile, pentru a fixa informația

Asigurarea feed–

- Solicită elevii să realizeze feedback ul

back-ului

prin rezolvarea unui chestionar în

5
min

Rezolvă chestionarul

Activitate

Expunerea

Scrisă online

3

Conversatia

Orală

1

individuală

wordwall
https://wordwall.net/play/10489/221/413
https://www.menti.com/5ssriy68pp

8.

Apreciere și

-profesorul face aprecieri asupra

Elevii sunt atenti la aprecierile

Activitate

notare

desfășurării lecției ăi notează cele mai

profesorului.

individuala

Scrisă

bune răspunsuri.
9.

Tema pentru

-Elevii vor realiza un referat cu tema:

Elevii notează în caiete tema pentru

Activitate

acasă

curiozitați despre mușchi și ferigi și tabel

acasă

individuală

cu deosebirile dintre cele 2 specii de plante

TEST QUIZZ
https://wordwall.net/play/10489/221/413
Rezolvare si barem: 1-c;2-a;3-c;4-a;5-b;6-c;7-c;8-a;9-a; Se acorda 1punct din oficiu
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Proiect de lecție- Lecketerv
Tanítónő: Lévai Márta
Iskola: Sándorhomoki Általános Iskola
Osztály: III.
Tantárgy: Művészeti nevelés
Művészeti téma: Fonal megmunkálása
Az óra témája : Madarak

Fejlesztési követelmények:
•

az alkotási vágy felkeltése;

•

alkotó fantázia fejlesztése;

•

formaérzékelés, esztétikai ízlés fejlesztése;

•

a kézügyesség és a megfigyelőképesség fejlesztése;

•

munkaszeretet, rend és pontosság iránti fogékonyság fejlesztése.

Műveletesített feladatok:
M1- hallgassák meg a népdalt, válaszoljanak a kérdésekre;
M2- figyeljék meg alaposan a mintadarabot;
M3- mondják el, mit kell hozzá használniuk;
M4- figyeljenek az elkészítés mozzanataira;
M5- dolgozzanak pontosan, megfelelő tempóban önállóan;
M6- tartsák be a lépések sorrendjét.
M7- értékeljék objektíven egymás munkáit;
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-

Eljárások, módszerek:
bemutatás, beszélgetés, utasítás, szemléltetés, magyarázat, problematizálás, felfedeztetés, megfigyeltetés, ellenőrzés, értékelés,
Munkaformák: frontális és egyéni

-

Eszközök:
karton, fonal, zsírkréta, ceruzák, olló, mintadarab-elkészült madár
Értékelés: formatív
AZ ÓRA MEGSZERVEZÉSE

Mozzanatok

Tanulási tevékenységek

A tanulók tevékenysége

Műv.

Források
Módszer

Eszköz

Munkafor

fel.

ma
1. Szervezés

- felkérem a tanulókat, hogy készítsék elő munkaeszközeiket;

-előkészítik

olló

- megfelelő légkört teremtek;

munkaeszközeiket;

karton

-

felkészülnek

az

óra

a

dalt,

fonal

megkezdéséhez;
2. Hangulati

- megkérem a tanulókat, legyenek figyelmesek, mert egy

-

meghallgatják

előkészítés

népdalt fogok énekelni:

válaszolnak a feltett kérdésekre

bemutatás

„Zöld erdőben, zöld mezőben sétálgat egy páva…”

frontális

Megbeszéljük a dalt:

- egy madárról

- Miről szólt a dal?

- zöld erdőben

- Hol sétál ez a madár?

- kék a lába, zöld a szárnya,

- Hogyan néz ki ez a madár?

aranyos a tolla
- egy leány

- Ki szól ebben a dalban a pávához?

- a kedvesét keresi

- Milyen céllal szól a madárhoz?
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- A madár motívummal nagyon sokszor találkozunk a magyar

magyarázat

irodalomban, népdalokban, de még a történelemben is.
Például a magyarok szent madara a….

- turul

- Hunyadi Mátyás címerében a…

-holló

- a béke jelképe a….

- galamb

- de folytathatnánk még a sort, mert nagyon sok mindent
jelképeznek a madarak.

3.Témabeje-lentés

- Ezért úgy gondoltam, hogy a mai órán egy madárkát fogunk

- tudomásul veszik;

M2

készíteni, amely akár a kabalátok is lehet.
- bemutatom az általam elkészített madarat;
szemléltetés
4.

Munkálta-tási

folyamat

- megkérem a gyerekeket, hogy nézzék meg jól a mintadarabot;

- megfigyelik a mintadarabot;

felfedeztetés

- megkérdezem, hogy mire is lesz szükségünk a munkánk

megfigyeltet

során?

és

- elmondom, hogy a madár testét (az alapot) kartonból vágjuk

Madár

Frontális

M3

- figyelnek a magyarázatra;

ki, majd fonalat használunk a „tollazat” helyett
- megbeszéljük az elkészítés mozzanatait:

- válaszolnak a látottak alapján;

1. a madár testének kivágása a kartonból

-

figyelnek

2. a felületi szín létrehozása- tetszőleges színezés

mozzanataira;

az

elkészítés

3. a fonal rátekerése a testre
4. a fonal elvágása, elrendezése

M4

- következik az önálló munkavégzés, folyamatos bemutatással

-

készítik

a

madarat

az

és segítségadással;

elmondottak szerint, amikor

M5
magyarázat

szükséges segítséget kérnek;
M6
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- a következők szerint értékelek:
5. Értékelés

I.

a madár esztétikai kinézete

II.

a munka pontossága és tisztasága

tudomásul

értékelési

veszik

szempontokat

az

önálló

és

munka

figyelik az értékelést;

beszélgetés

- értékelik egymás munkáit,
- felkérem a tanulókat, hogy értékeljék egymás munkáit,

lehetőleg objektíven;

értékelés

indokolják meg véleményüket;

- a madarakat kiállítjuk az osztályban;

M7
- segítenek a kiállításban;

Kézimunk

-

ák

elpakolják

a

használt

eszközöket, rendet raknak;

frontális

formatív

kiállítása

- megkérem a tanulókat, hogy tegyék el a használt eszközöket,
6.

Szervezett

rakjanak rendet;

befejezés

szóbeli
dicséret

Melléklet:
1. Elkészített madár:
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PROIECT DIDACTIC
Nume Feher Ecaterina
Scoala: Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla, jud Cluj
Clasa : pregătitoare
Prof. inv. primar:
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Primăvara
Tema : Sunetul [v] şi literele “V,v” de tipar
Tipul lecţiei: predare- învăţare- evaluare
Domenii integrate: MEM, MM, AVAP
Competenţe urmărite:
-recunoaşterea sunetelor şi a literelor mici şi mari de tipar;
-pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple.
Scopul:
-

formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare corectă în diferite contexte cu accent pe recunoaşterea sunetului şi literelor “V,v”;

-

consolidarea cunoştinţelor despre celelalte sunete/ litere cunoscute, despre propoziţii , cuvinte , silabe.

Obiective operaţionale:
Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:

1381

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

O1: să asocieze sunetul [v] cu literele “V,v” de tipar;
O2: să precizeze locul sunetului [v] / literelor „V,v” în cuvinte auzite/ scrise;
O3: să traseze corect litera “V” prin unirea punctelor după contur;
O4: să coloreze imagini a căror denumire începe cu sunetul [v];
O5: să asocieze corect cuvântul cu imaginea corespunzătoare;
O6: să identifice corect litera „V” mare de tipar, dintr-un șir de litere date.
Strategii didactice:
Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, observaţia, brainstorming-ul, metoda fonetică- analitică- sintetică, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic.
Resurse materiale : planşă cu literele “V,v”, jetoane cu diferite litere, caiet auxiliar, fişă de lucru, recompense stimulative.
Forme de organizare: frontal , individual, pe grupe.
Resurse temporale: 50 de minute (35 de minute + 15 minute activitate de completare prin joc)
Bibliografie:

- Programa școlară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului

Nr.3418/ 19.03.2013;
- Elena Nică, Dora Băiaşu, „Primii paşi- Comunicare în limba romană”- auxiliar Editura Carminis, Piteşti;
- Elena Nica, Dora Băiaşu, Constantin Nistorică, “Ghidul profesorului. Clasa pregătitoare” Editura Carminis, Piteşti;
- Vasile Molan, “Didactica disciplinelor “Comunicare în limba română” şi “Limba şi literatura română” din învăţământul primar”- ediţie revizuită,
actualizată şi completată, Editura Miniped, Bucureşti-2014
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Desfăşurarea lecţiei
Momentele

Obiective

lecţiei

operaţionale

Conţinutul instructiv- educativ

Strategii didactice

1.Moment

Se pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei.

organizatoric

Se asigură cadrul organizatoric necesar desfăşurării în

Evaluarea

Metode şi

Forme de

Mijoace de

procedee

organizare

învăţământ

conversaţia

frontal

pe grupe

performanţelor

condiţii optime a lecţiei.
2.Reactuali-

Se propune jocul “O, nu!”, pe grupe. Elevii extrag

jocul didactic,

zarea şi

jetoane cu literele învăţate anterior, dau exemple de

conversaţia,

verificarea

cuvinte care conţin sunetul corespunzător şi formulează

brainstorming-

răspunde la întrebări;

cunoştinţelor

propoziţii cu acestea (se vor extrage 4-6 jetoane). Daca

ul

- îndeplinirea sarcinii

anterioare

unul dintre elevi extrage jetonul “O, nu!”, echipa

jetoane cu

-capacitatea de a

litere

recepta un mesaj, de a

jocului.

acestuia pierde toate punctele.
Joc de spargere a gheţii: ”Dacă ai fi o culoare, care ar fi

jocul didactic,

atenţiei şi

aceea şi de ce?”

conversaţia,

recepta un mesaj, de a

motivarea

Se ajunge la culoarea verde unde se iniţiază o

explicaţia

răspunde la întrebări

pentru învăţare

conversaţie pe baza următoarelor întrebări şi cerinţe:

3.Captarea

O3

Ce anotimp simbolizează această culoare?
Formulaţi propoziţii în care să apară cuvântul verde.
Se trecere la analiza unei propoziții în care apare
cuvântul „verde” astfel:
-număr de cuvinte în propoziție;

metoda

-izolarea cuvântului care conține sunetul [v] din

fonetico-

propoziție;

analitico-

-despărțirea cuvântului în silabe;

sintetică
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-număr de silabe;
-izolarea silabei care conține sunetul [v] din cuvânt;
-pronunțarea sunetelor care compun acea silabă;
-izolarea sunetului nou și pronunțarea corectă a acestuia.
4. Anunţarea

Se comunică tema săptămânală: “Veselie în natură” şi

subiectului

tema lecţiei: Sunetul si literele”V,v” de tipar, precum și a

lecţiei

obiectivelor.

conversaţia

frontal

5. .Dirijarea

O1

Se precizează faptul că sunetului [v] îi corespunde un

conversaţia,

frontal,

planşăe cu

-observarea

învăţării

O2

semn grafic numit litera „V” mare și „ v” mic de tipar;

explicaţia,

individual

literele “V,v”

sistematică

O3

Se prezintă planşa cu literele “V,v” de tipar și se

exerciţiul

O4

identifică elementele componente ale acesteia;

O5

Se solicită elevilor să formuleze propoziţii pe baza
imaginii de la exerciţiul 1, pagina 66 (caietul auxiliar) şi
să dea exemple de cuvinte care conţin sunetul “v”.
Se identifică literele “V,v” dintr-un şir de litere,
încercuind “v” şi barând “V”, atât la tablă cât şi în
caietele auxiliare (ex.2, pag.66)
Se citesc ghicitorile de la ex. 3 , pagina 66.
Exerciţii de încălzire a mâinii
Scrierea literei în aer
Trasarea literei “V” în caietul auxiliar
Se scriu răspunsurile la ghicitori.
Se realizează reprezentarea grafică a cuvintelor de la
exerciţiul 4, pagina 66.
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6.Obţinerea

O2

Elevii primesc câte o fişă de lucru, li se explică sarcinile:

exerciţiul

individual

-colorarea literei “V” de tipar;

performan-ţelor

fişe de

-evaluare scrisă

evaluare

-observarea
sistematică

-unirea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare;
O5

- colorarea imaginilor a căror denumire începe cu sunetul
[v];
- trasarea literei “V” după contur.

7.Activitate de

Înfrumuseţarea, personalizarea literei “V” în maculator.

conversaţia,

frontal,

creioane

-îndeplinirea sarcinii

completare prin

Cântece “Ia te uită şi priveşte vulturul în zare”, “Vine

jocul didactic

individual

colorate,

jocului didactic

joc

,vine primăvara!”

caiet
maculator

8..Încheierea

Aprecierea efortului individual/ colectiv depus de elevi

activităţii

în cadrul lecţiei.

conversaţia

recompense
stimulative
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
ONLINE

EDUCATOARE Morar Loredana Rafaela
GRĂDINIȚA P.P. FÂNTÂNELE
GRUPA : mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU : ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII : ,, Sărbatorile de iarnă!”
TEMA ACTIVITĂŢII : ,,Bucuriile iernii!”
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată online ( ADP+ALA+ADE :DLC+DEC)
TIPUL ACTIVITĂŢII : Predare si consolidare de cunoştinţe.
FORMA DE ORGANIZARE: individuală
DURATA: 1 zi
STRATEGII DIDACTICE:
-metode şi procedee: analitico sintetică, fonetică, explicaţia, demonstrația, munca
independentă, învăţarea prin descoperire, demonstraţia,expunerea, jocul.
-mijloace de învăţământ: imagini, PPT, PC., plastilina tempera.
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII INTEGRATE :
Activităţi de dezvoltare personală:
Întălnirea de dimineaţă:
Întâlnirea de dimineață se face cu ajutorul cântecului”Bună dimineața”

https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaDh4
Activităţi liber alese 1
Artă: ,, Bradul ”- modelaj
Cu ajutorul plastilinei și al modelului,copiii vor modela un brad,respectând modul de lucru.
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Bibliotecă: ,, Cu ce sunet începe cuvântul?
Copiii vor denumi imaginile prezentate,după care vor preciza sunetul inițial al cuvântului.

Activităţi pe domenii experienţiale :
D.Ș.: Cunoașterea mediului
„Bradul”- observare
Copiii vor urmări cu atenție filmulețul ,după care vor discuta despre cele observate.

https://www.youtube.com/watch?v=uH6TjNhxp4k
D.E.C: Educație artistico-plastică
,, Bradul de Crăciun!”-pictură
La activitatea artistico-plastică,copiii vor urmări filmulețul, observând tehnica și modul de lucru, vor intui
materialele: pensule, acuarele, după care vor realiza bradul de Craciun.
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https://www.youtube.com/watch?v=RlLwNngB4m8
Activităţi liber alese II
Joc distractiv: ,, Impodobește bradul ”.

Materiale necesare:
-bandă adezivă de culoare verde ,hârtie colorată sau diferite ornamente,foarfecă și lipici.
Pregătirea jocului:
Găsiți un loc potrivit pentru a „împodobi” bradul: o suprafață cu parchet sau gresie.Lipiți pe suprafața de joc fâșii de
bandă adezivă verde, în așa fel încât să formezi cu ele un brad, cu trunchi și ramuri de lungimi diferite.
Cum se joacă:
Fiecare jucător primește una sau mai multe decorațiuni pe care trebuie să le „agațe” pe crengile bradului,având grijă să
calce doar pe banda adezivă.
La final,copiii vor fi întrebați daca le-au plăcut activitățile desfăsurate online.
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PROIECT DE PARTENERIAT
”GRĂDINIȚA DE ACASĂ”
(ÎMPREUNĂ PENTRU BINELE COPILULUI)
GRĂDINIȚA P.N.15, LICEUL TEORETIC
”ADAM MULLER GUTTENBRUNN”,ARAD
GRUPA ”URSULEȚII ISTEȚI”
PROF.ÎNV.PREȘCOLAR, MORAR RAMONA

ARGUMENT
Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copilului.În grădiniță se pun bazele unei personalități
,care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se diversifică în permanență.Grădinița trebuie să
găsească o punte de legătură cu familia,prezentând părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor.
Nivelul educațional preșcolar pune bazele formării psihosociale a copilului.Din micul individualist și timid ,sau
invers,introvertit,preșcolarul se formează după cerințele societății,grupului din care face parte,pregătindu-se pentru viața
„adultă” Noi ca educatoare avem un rol foarte important în a-l îndruma pe preșcolar în formarea propriei personalități
într-un mediu social corespunzător și propice lui. Dar,acest rol trebuie să-i revină și familiei ,care trebuie să-l sprijine.
Proiectul a fost creat pentru a oferi un spațiu de învățare online,respectând ritmul propriu de învățare a fiecărui
copil,pentru activitățile din domeniul educației timpurii,pe perioada în care grădinițele sunt închise. Activitățile
proiectului respectă curriculum pentru învățământul preșcolar.
Obiectivele propuse au respectat curriculum pentru educație timpurie,referindu-se la activitățile pe domenii
experiențiale-ADE și au contribuit la formarea următoarelor competențe:
➢

Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral

➢

Dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice

➢

Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător,precum și stimularea curiozității
pentru investigarea acestuia

➢

Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,picturi,modelaje,colaje

➢

Cunoașterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menținerea stării de sănătate

Preșcolarii au exersat asimilarea cunoștințelor,dezvoltarea deprinderilor și abilităților într-un spațiu online.
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Proiect didactic
Profesor Lupașcu Ionela
Școala Gimnazială Plopu-Dărmăneşti
CLASA: a VI-a A
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Istorie
SUBIECTUL: PREȘEDINȚII S.U.A. ȘI CONFLICTELE INTERNAȚIONALE
TIPUL LECŢIEI: însușire de noi cunoștințe
TIMP: 50 min.
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de clasa
COMPTENȚE GENERALE:
Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor despre timp şi spaţiu.
Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice
Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale.
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în prezentarea faptelor şi proceselor istorice
1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice din perspectivă temporală şi spaţială
2.1. Folosirea surselor istorice în vederea descoperirii elementelor de continuitate şi schimbare în procesele istorice
2.2. Explorarea surselor istorice prin utilizarea instrumentelor specifice gândirii critice
3.1. Determinarea relaţiilor dintre personalităţile şi grupurile umane în desfăşurarea faptelor istorice
3.2. Prezentarea unor elemente de continuitate şi schimbare în evoluţia sistemului de valori
Competenţe derivate:
C1- să definească termenii istorici - regim democratic, regim autoritar, O.N.U., N.A.T.O., Războiul din Golf, Primavara
arabă, criză politică, arme de distrugere în masă, terorism.
C2 - să cunoască principiul integrității teritoriale.
C3 - să identifice transformările produse în societate și economie.
C4 - să cunoască drepturile și libertățile cetățeanului.
Strategia didactică:
Metode:
a) metode şi procedee: - expunerea sistematică, explicaţia, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, lucrul cu
documentul istoric,"Cine sunt eu?", exerciții.
b) mijloace didactice: - mape de lucru (documente, fişe de lucru, imagini).
- harta, atlas
- laptop, video proiector, telefon, imprimantă.
c) forme de activitate: - frontală, individuală.
Bibliografie:
Mihai Manea, Adrian Pascu, Atlas școlar de istorie universală, Ed. Corint,
L. Căpiţă, C. Căpiţă,Tendinţe în didactica istoriei, Piteşti, 2005;
M. Manolescu, Evaluarea şcolară, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2006.
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Scenariul didactic
C
Etapele lecţiei

Elemente de strategie
Conţinuturi

o

didactică

m
pe

Activitatea cadrului didactic

Activitatea elevului

Evaluare

Procedu

Mater

Forme

rale

iale

de

te

organiz

nț

are

Forme
Instrume
nte

e
1.Moment

Notez absenţele.

organizatoric

Pregătesc

Elevii

materialele

necesare

desfăşurării lecţiei.

îşi

caietele

pregătesc
si

alte

Convers

Caiet

Frontal

ația

Observare
a

materiale de lucru.

sistematic
ă

2.

Captarea

C1

atenției
Brainstorming

3.

C3

Anunțarea

lecției

Solicit

elevilor

să

Răspund la întrebare.

Convers

Lapto

Frontal

Evaluare

următoarea întrebare:

Notăm răspunsurile și

ația

p

Individ

predictivă

1.Care este primul lucru la care vă

întocmim

ual

Observare

gândiți

Căutăm

atunci

răspundă

când

auziți:

planșă.

euristică

Video

pe

Google

Convers

proiec

dirijată

imagini

ația

tor

Aprecieri

căteva

Solicit elevilor jocul ,, Cine sunt eu? ”,

reprezentative

vor descoperi după o imagine, numele

răspunsurile date.

didactic

președintelui american. Elevii vor trebui

Elevii descriu/răspund

,,Cine

să recunoască personalitatea istorică.

la întrebările despre

sunt

personalitățile istorice.

eu?”

cunoştintelor

îmbogățire a

despre

președinții

PREȘEDINȚII

S.U.A.și conflictele internaționale.

S.U.A.

Voi prezenta obiectivele lecției.

ȘI

o

AMERICANI/ S.U.A. ?

Scopul lecției este de

noi:

la

Elevii

din

receptează

Jocul

verbale

Convers
ația

mesajul.

CONFLICTELE
INTERNAȚIO
NALE
4.Desfășurarea

C1

Solicit elevilor să urmeze sarcinile de

Fișe

Frontal

Observare

lecției:

lucru, după cum urmează:

Elevii aleg un bilețel cu

Convers

de

a

PREȘEDINȚII

1.să caute imaginea președintelui și

numele unui președinte

ația

lucru

sistematic

S.U.A.

câteva informații despre activitatea sa.

și cu sarcina de lucru.

Explicaț

Lapto

a

CONFLICTELE

2.să caute informații despre Războiul

Elevii

ia

p

Evaluare

INTERNAȚIO

din

Telef

predictivă

NALE

Afganistan – 2001; Războiul din Irak –

ȘI

Golf

–

1991;

Războiul

din

sarcinile

realizează
de

lucru(Anexele 1,2,3,4)

on

2003; Primavara arabă – 2010-2011;

Impri

Politica externă a S.U.A. în perioada

manta

Trump.
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Adunarea materialelor și realizarea

5.Dirijarea
învățării

Elevii

caută

și

cele

mai

unui colaj pentru fiecare președinte: Bill

selectează

Clinton; George W. Bush, Barack

importante materiale.

Flipc

Frontal

Observare

hart

Individ

a

ual

Evaluare
predictivă

Obama, Donald Trump

6.

Asigurarea

retenției

și

transferului

Feedback

a

C1

Solicit elevilor să aleagă câte un

C2

reprezentant care să citească cele 4

materialele.

C3

filpcharturi.

Elevii își completează

C4

După fiecare prezentare se insistă pe

informațiile

aprecierea

Elevii

implicării

S.U.A.

în

Elevii

numiți

își

citesc

Expuner

Frontal

Evaluare

ea

Individ

finală

ual

însușesc

menținerea păcii și apărarea democrației

principiile

în lume.

coordonează

Sub impresia realizată de cele patru

mondială.

prezentări, elevii primesc o imagine a

Elevii

președinților pe care trebuie să o

imaginile primite.

care
politica

Convers
ația

desenează

transforme într-o caricatură.
7. Evaluarea

Fac aprecieri verbale şi notez elevii în

Elevii sunt atenţi la

Convers

Catal

Frontal

Aprecieri

funcţie

aprecierile făcute de

ația

og

Individ

ge- nerale.

de activitatea desfăşurată.

profesor.

Explicaț
ia
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Proiect de lecţie – Africa
Profesor Florian-Însurățelu Adriana-Elena
Școala Gimnazială Plopu-Dărmăneşti
Clasa: a VII-a
Disciplina: Geografie
Tema lecţiei: Africa – Hidrografia (evaluare)/ Clima (predare)
Tipul lecţiei: Mixtă
Scopul lecției
Informativ:
✓

consolidarea cunoştintelor copiilor referitoare la hidrografia Africii

✓

îmbogățirea cunoştintelor despre clima și biogeografia Africii

Formativ:
✓

dezvoltarea spiritului de observaţie, a rapidităţii în gândire

✓

formarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral

✓

formarea capacitaţii de cunoaştere şi înţelegere a factorilor care influențează hidrografia, clima și biogeografia

Educativ:
✓

cultivarea trăsăturilor pozitive de comportament

✓

educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, de a comunica și coopera, de a participa în spirit fair-play la lecție

Obiective:
Cognitive:
OC1: să identifice factorii care influențează hidrografia, clima și biogeografia Africii
OC2: să recunoască pe hartă artere hidrografice din Africa
OC3: să numească principalele lacuri ale Africii
OC4: să facă diferența între tipurile climatice
OC5: să dea exemple de vegetație și faună
Afective:
OA1: să participe conştient la realizarea lecției
OA2: să manifeste interes şi plăcere pentru acţiunile întreprinse
Psihomotrice:
OPM1: să utilizeze corect instrumentele de lucru
OPM2: să respecte poziţia corectă a corpului faţă de masă
Strategia didactică:
•

Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația

•

Mijloace didactice: laptop, fișa de lucru, harta, maualul digital

•

Forme de organizare: frontală, individuală

Bibliografie:
Negruț, S., Rădulescu, Carmen-Camelia, Popa, I., Manualul de geografie, Editura Art Klett, București, 2019
Programa școlară pentru disciplina Geografie, clasele a VII-a, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale
Mandruţ, O., Competenţe în învăţarea geografiei, Editura Corint, 2010
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Scenariul didactic
Strategia didactică

Obi
Etapele lecţiei

Conţinuturi

ecti
ve

1. Captarea atenţiei

OA2

Dacă veți fi atenți la lecție și veți răspunde, la
sfârșitul activității vom viziona un scurt filmuleț.

2. Enunţarea scopului

OA2

şi a obiectivelor lecţiei

Scopul lecției este de consolidare și îmbogățire
a cunoştintelor despre hidrografia, clima și

Evaluare

Metode

Mijloace

Forme de

didactice

didactice

organizare

Conversaț

Laptop

Frontală

Orală

Laptop

Frontală

Orală

Laptop

Frontală

Orală

Fișă de

Individuală

ia
Conversaț
ia

biogeografia Africii.
3. Reactualizarea

OA1

cunoştinţelor

OC1

Voi adresa întrebări din lecția anterioară:
-

OC2
OC3

Care sunt factorii care influențează

Conversaț
ia

hidrografia Africii?
-

Care sunt principalele artere hidrografice

Explicația

lucru

ale Africii?
-

După modul de formare, ce lacuri

Harta

predomină în Africa?
-

Care sunt cele mai cunoscute lacuri din
Africa?

Voi spune titlul lecției noi Clima și

4. Prezentarea

OA1

conţinutului şi dirijarea

OA2

biogeografia și voi cere elevilor să-l noteze în

învăţării

OP

caiete.
La primul punct voi prezenta factorii care

OP

influențează clima și principalele tipuri climatice.

M2

Vom identifica pe hartă specificul circulației

OC5

Laptop

Frontală

Orală

ia
Fișă de

M1

OC4

Conversaț

aerului și tipurile climatice.

Explicația

Scrisă

lucru

Harta
Demonstr

La al doilea punct voi prezenta factorii și

ația

principalele tipuri de vegetație.
Voi încuraja copiii să dea exemple de faună.
5. Obţinerea

OA1

performanţei

OC4

6. Feedbackul

OA2

Se va efectua printr-un scurt exercițiu interactiv
din manual.

Se fac aprecieri individuale și colective
referitoare la activitatea elevilor.
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Conversaț

Laptop

ia

Fișă de

Exercițiul

lucru

Conversaț

Laptop

ia

Frontală

Orală

Frontală

Orală
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7. Evaluarea

OA1

performanţei

OC5

8. Fixarea

OA1

cunoştinţelor

9. Transferul

OA2

Se va realiza printr-un exercițiu. Copiii vor

Conversaț

Laptop

Frontală

ia

Fisă de

Individuală

Exercițiul

lucru

Conversaț

Laptop

unui scurt filmuleț care cuprinde informații despre

ia

Film

fauna Africii.

Vizionare

informati

film

v

Conversaț

Laptop

asocia imagini cu zona de vegetație potrivită.

Fixarea cunoștințelor se va face cu ajutorul

Se dă tema pentru acasă și se oferă explicații
despre modul de rezolvare.Găsiți informații și
despre alte animale care sunt în pericol de
dispariție.
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PROIECT DE LECȚIE

Murariu-Diaconescu Alexandra
Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași
Data:
Clasa:

a V-a (elevi cu deficiențe mintale severe, profunde și/sau asociate)

Aria curriculară:

Limbă și Comunicare

Disciplina:

Abilități de comunicare și limbaj

Unitatea de învățare:

Comunicarea scrisă

Tema lecției

Sunetul și litera „T”

Tipul lecției

De predare-învățare

Scopul activității:

Formarea abilității de a scrie și a citi cuvinte care conțin litera/sunetul „T”

Obiective operaționale:
Cognitive:
O1:

Să asculte în liniște în liniște mesajul redat în filmulețul interactiv;

O2:

Să identifice independent dintr-un careu de litere cel puțin patru litere T din șapte;

O3:

Să identifice, cu sprijin, locul sunetului T în diferite poziții ale cuvântului;

O4:

Să alcătuiască, cu sprijin, propoziții orale folosind cuvinte care conțin sunetul T;

O5:

Să modeleze cu sprijin litera T, folosind plastilina.

O6:

Să unească independent punctele date, pentru a forma litera T (cel puțin 4 litere în 2

Psihomotorii:

minute);
Afective:
O7:

Implicarea elevilor în rezolvarea sarcinilor didactice;

O8:

Aprecierea cu aplauze a efortului depus în rezolvarea sarcinilor didactice;

Strategia didactică:

activ-participativă;

Metode și procedee:

metoda fonetică analitico-sintetică, exercițiul, demonstrația, explicația, munca
independentă;

Resurse materiale:

calculator, boxe, video litera T și Povestea literei T- sursa youtube, fișe de lucru careu
de litere, fișe de lucru litera T, plastilină, creioane colorate, pix/carioci colorate, powerpoint cu imiagini și cuvinte care conțin litera T; lipici.

Forme de organizare:

Frontală, individuală

Timp:

45 minute

Bibliografie:

Cucoș, Constantin, 2002, Pedagogie, Editura Polirom, Iași
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Cucoș, Constantin (coordonator), 2008, Psihopedagogie pentru examenele de
definitivare și grade didactice, ediția a II-a, Polirom, Iași
Gherguț, Alois, 2013, Sinteze de psihopedagogie specială.Ghid pentru concursuri și
examene de obținere a gradelor didactice, ediția a III-a, Polirom, Iași
Gherguț

Alois, Frumos Luciana, Raus Gabriela, 2016, Educația specială. Ghid

metodologic, Polirom, Iași
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr.
Crt.

1.

Etapele lecției

Ob.

Moment

Captarea

Conținutul instructiv-educativ

Op.
1 min

organizatoric
2.

Strategii didactice

Timp

O1

4 min

atenției

Metode și

Mijloace

Forme de

procedee

didactice

organizare

-pregătirea materialului didactic;

-mobilierul

-realizarea prezenței elevilor;

clasei;

-frontală;

-elevii vor vizualiza un filmuleț animat de 50

-explicația;

-calculatorul;

secunde („Litera T”-, sursa youtube), în care se

-

-boxele;

prezintă vizual și auditiv litera T din cuvintele

fonetică

-filmuleț sursa

„tigru”, „tornadă” și „Titanic”;

analitico-

youtube

- prezentarea elevilor a imaginii cu tigrul și

sintetică;

-fișa

metoda

Evaluarea rezultatelor

-frontală;

-capacitatea elevilor de a urmări
scurtul filmuleț prezentat;

cu

propoziția scurtă „Tigrul doarme”. Se realizează

reprezentarea

reprezentarea grafică a propoziției, pentru a ajunge

grafică

la sunetul și litera T.

propoziției

„Tigrul doarme.”

„Tigrul

Tigrul

doarme.”

a

Ti-grul
3.

Anunțarea

-anunțarea elevilor că vor învăța sunetul și litera T,

-explicația,

subiectului

realizând următoarele activități:

-conversația

lecției și a

1. vor viziona un filmuleț cu povestea literei T;

obiectivelor

O7

1 min

2. vor modela din plastilină litera T;
3. vor căuta într-un careu de litere, doar litera T;
4. vor identifica sunetul T în cuvinte și propoziții
scurte.
5. vor scrie litera T, unind punctele;

1400

-frontală;

-posibilitatea elevilor de a recepta
mesajul transmis;
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6. vor identifica poziția sunetului T în diferite
cuvinte reprezentate grafic.
7. discuții
4.

1. Elevii vor urmări un filmuleț de aproximativ 3

-explicația;

-calculator,

-frontală;

-capacitatea elevilor de a se focusa

O7

minute cu povestea literei T (sursa youtube) (anexa

-exercițiul;

-boxe;

-individuală;

pe mesajul filmulețului;

O3

3);

-demonstrația;

-video

- deprinderea elevilor de a citi

O4

•

vom face un scurt rezumat al poveștii.

-

„Povestea

silabele date;

•

vom

Dirijarea

O1

învățării

15 min

metoda

fonetică

literei

prezentate în filmuleț care conțin sunetul T în

analitico-

(youtube);

elementele

diferite poziții.

sintetică;

-Power-Point

prezentate;

-conversația ;

despre sunetul

- capacitatea elevilor de a denumi

-observația.

și litera T;

cuvinte care conțin sunetul T;

despre sunetul și litera T:

-hârtie;

-deprinderea elevilor de a preciza

„ TA, TE, TI, TO, TU,TĂ,

-pixuri;

poziția literei T în diferite cuvinte,

identifica/menționa

unele

cuvinte

2. Profesorul rezintă un material Power-Point

T”

- deprinderea elevilor de a denumi
din

imaginile

TATA, TARE, TAUR, TREN

prin despărțirea în silabe;

NOTĂ, CARTOFI, BUTOI,TRACTOR.

-abilitatea elevilor de a formula

TORT, SAT, BĂIAT, CAIET”

oral propoziții folosind cuvinte

Apoi solicită elevilor:

care conțin sunetul T;

-să citească silabele date, să denumească imaginile
prezentate, să citească și să pronunțe corect cuvinte
care conțin sunetul T;
- să identifice poziția sunetului T, despărțind în
silabe cuvintele date;
- să alcătuiască propoziții orale cu cuvinte care
conțin sunetul T;
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5.

Obținerea

O5

Profesorul solicită elevilor:

-explicația;

-plastilină;

performanței

O2

- să modeleze litera T din plastilină;

-exercițiul;

-careu

O6

- să descopere și să încercuiască litera T dintr-un

-munca

litere;

literei T;

O3

careu de litere;

independentă;

-creioane

-posibilitatea elevilor de a lucra

O7

- să unească puncte pentru a forma litera T;

-observația.

coloate;

independent;

- să lipească litera T în cuvinte, acolo unde lipsește

-lipici

-deprinderea elevilor cu DMS de a

și să identifice locul literei în cuvânt, colorând

-fișe de lucru;

a-și însuși gestul grafic de a face

14 mn

de

-individual;

-abilitatea elevilor de a modela

-frontal;

corespunzător plastilina sub forma

bulina corespunzătoare (la începutul, mijlocul,

litera T;

finalul cuvântului).
6.

Aprecierea

O7

activității

O8

5 min

-discuții despre cum au rezolvat fișele de lucru

-explicația;

-fișele de lucru

-individuală;

-posibilitatea

primite;

-conversația.

rezolvate

-frontală;

menționa

elevilor
7.

Evaluarea

-observația.

elevilor
ce

au

de

a

lucrat

independent;

Profesorul solicită elevilor să menționeze cel puțin

-explicația;

O4

2 cuvinte care conțin litera/sunetul T. Elevii verbali

-conversația

formula răspunsuri la întrebările

O7

vor alcătui și câte o propoziție simplă cu cuvintele

-observația.

date;

O8

menționate.

-posibilitatea elevilor de a face

-feedback cu privire la modul de lucru desfășurat

dezvăluiri

de elevi;

preferată din lecția desfășurată;

O3

5 min

-elevii vor menționa care este activitatea lor
preferată din cadrul leției.
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-disponibilitatea elevilor de a
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PROIECT DE LECTIE
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR Cătănoiu Alina
Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”
DATA: 21.01.2020
Unitatea de învățământ: Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”
CLASA: pregătitoare E
INTERVAL ORAR: 8.00-8.45
ARIA CURRICULARA: Consiliere și orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „Meserii”
SUBIECTUL LECȚIEI: „Familia și meseriile”
TIPUL LECȚIEI: predare-învățare
SCOPUL LECȚIEI: Identificarea membrilor familiei și a unor meserii.
COMPETENȚE GENERALE: 1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi;
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar;
COMPETENȚE SPECIFICE: 1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare;
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare;
2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea;
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A) Cognitive
O1- să identifice membrii unei familii;
O2- să recunoască diferite meserii și ceea ce implică;
O3- să formuleze propoziții clare, corecte și logice;

B) Psihomotorii
O1- să scrie și să rezolve sarcinile de lucru corect, estetic și rapid;
O2- să adopte o poziție corectă pe scaun, la o distanță corespunzătoare față de ecran;

C) Afectiv-atitudinale
O1- să participe activ și creativ la desfășurarea lecției;
O2- să se antreneze în sarcinile propuse;
O3- să adopte o conduită optimă în timpul desfășurării lecției;
STRATEGII DIDACTICE
➢
➢

Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, muncă independentă.
Mijloace de învăţământ: ~demonstrative: tabla online, jocuri digitale.
~individuale: auxiliar, joc online.

➢

Forme de organizare: individuală, frontală.

MANAGEMENTUL RESURSELOR ȘI AL TIMPULUI
✓

Resurse materiale: ~ Auxiliarul de Dezvoltare Personală, clasa Pregătitoare
~ Dispozitive electronice(Laptop, mouse)

✓

Resurse umane: ~25 elevi
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Resurse temporale: 45 minute
✓

Resurse spațiale: oră desfășurată în online, platforma Google Classroom-Meet

BIBLIOGRAFIE: Programa pentru clasa pregatitoare, disciplina dezvoltare personala
PPT Meserii
https://youtu.be/cNKDWdm-b-U
https://learningapps.org/display?v=p65e447ma21
SCENARIU DIDACTIC
Nr.C
rt.
1.

Secvențele
instruirii
Momentul
organizatoric

Conținut
instructiv-educativ
Asigurarea condițiilor optime
necesare bunei desfășurări a
activității: prezența, pregătirea
materialului didactic.

Metodee si procedee

2.

Captarea atenției

Introducerea în activitate se
realizează printr-un scurt
energizer:
”Oglinda mea”
Ca scurt joc de inceput, să ne
energizam, îi vor ruga pe copii sa
se ridice si sa imite miscarile mele
(scuturat din maini si din picioare,
sarituri de minge, foarfeca
mainilor, intinderi)

3.

Reactualizarea
cunoștințelor

Le voi pune prin sharescreen un
videoclip de pe youtube care
prezintă membrii famiiliei si
meseriile lor.
https://youtu.be/cNKDWdm-b-U

Mijloace de
învățământ
Platforma Classroom,
Google Meet

Forme de
organizare
Frontală

Evaluare

Conversația
Joc didactic
Exercițiu

Platforma Classroom,
Google Meet

Frontală

Observarea
comportamen-tului
elevilor

Conversația

Platforma Classroom,
Google Meet,
Sharescreen

Frontală

Observarea
comportamen-tului
elevilor

Conversația
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4.

Anunțarea temei si a
obiectivelor

O să anunț pe înțelesul copiilor
obiectivele lecției: rezolvarea
joculețelor online si a celor din
auxiliarul de Dezvoltare
Personala.

Conversația
Explicația

Platforma
Classroom, Google
Meet

Frontală

Observarea
comportamen-tului
elevilor

5.

Dirijarea învățării

După vizionarea videoclipului
despre familie, le voi prezenta un
ppt care contine cateva meserii cat
si ce presupune fiecare.
Ii voi ruga pe copii sa participe la
un mic joc de cunoastere: voi
alege cativa dintre ei, care vor
trebui sa se prezinte dupa modelul
meu:
Ex: Bună dimineața, ma numesc
Ana si sunt eleva. Familia mea
este formata din mama, tata,
fretele, sora si bunica. Mama este
farmacist, iar tata profesor.
Le voi prezenta ecranul meu prin
sharescreen ca sa putem rezolva
următorul exercitiu propus:
https://learningapps.org/display?v
=p65e447ma21
Dupa acest joculet, o sa ii rog sa
isi deschida auxiliarele la pagina
39, de unde vom incepe sa lucram.

Conversația
Explicația
Exercițiul

Platforma Classroom,
Google Meet,
sharescreen

Frontală

Observarea
comportamen-tului
elevilor
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6.

Asigurarea retenției și
a transferului

Rezolvarea exercitiilor de la pag
42 pentru acasa.

7.

Încheierea lecției

Fac aprecieri generale şi
individuale asupra participării
elevilor la lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul
orei.

Conversația
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Platforma Classroom,
Google Meet

Individuală

Platforma Classroom,
Google Meet

Frontală

Evaluare formativă
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Temă pentru acasa:
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Proiect Didactic
Profesor învățământ primar Popescu Natalia
Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”
Data: 09.12.2020
Clasa: Pregătitoare
Interval orar: 9:55 – 10:40
Aria curriculară: Matematică
Disciplina: Matematică și Explorarea Mediului
Unitatea de învățare: Obiceiuri și tradiții de iarnă în așteptarea lui Moș Crăciun
Subiectul lecției: Probleme în atelierul lui Moș Crăciun!
Tipul lecției: Recapitulare
Scopul lecției: Recapitularea cunoştinţelor referitoare la numere de la 0 la 10
Competențe generale:
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în
spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul
apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de
logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor
date
Competențe specifice:
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-10
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-10
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-10, folosind poziţionarea pe axa numerelor
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-10
Obiective operaționale:
O1: să recunoască cifrele de la 0 la 10
O2: să compare cifrele de l 0 la 10
O3: să recunoască vecinii acestora
O4: să efectueze calcule simple
Strategii didactice:
Metode și procedee didactice: conversația, explicația, observația, exercițiul;
Mijloace de învățământ : imagini, jocuri online, fișă de lucru.
Forme de organizare: frontală.
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Managementul resurselor și al timpului:
Resurse umane:
Clasa de copii
Resurse materiale:
Fișe de lucru, dispozitive electronice
Resurse temporale:
Timp de lucru: 45 de minute
Resurse spațiale:
Locul de desfășurare : platforma Classroom, Google Meet
Bibliografie
Programa școlară pentru disciplina Matematică și Explorarea Mediului ,Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, București, 2013;

SCENARIU DIDACTIC
Nr.C

Secvențele

Conținut

rt.

instruirii

instructiv-educativ

1.

Momentul

Asigurarea condițiilor optime

organizatoric

necesare bunei desfășurări a

Metodee si procedee
Conversația

Mijloace de

Forme de

învățământ

organizare

Platforma Classroom,

Frontală

Google Meet

Evaluare

Observarea
comportamen-tului

activității: prezența, pregătirea

elevilor

materialului didactic.

2.

Captarea atenției

Introducerea în activitate se

Conversația

Platforma Classroom,

realizează printr-un personaj

Joc didactic

Google Meet

surpriză: eu sunt Crăciunița și am

Exercițiu

Frontală

Observarea
comportamen-tului
elevilor

nevoie de ajutorul copiilor!

1410

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

3.

Reactualizarea

”Cifrele sunt reprezentate printr-

Conversația

cunoștințelor

un singur simbol și sunt cuprinse

Google Meet,

comportamen-tului

între 0 și 9. 10 este primul număr

Sharescreen

elevilor

Platforma Classroom,

Frontală

Observarea

pe care îl întâlnim când numărăm
crescător, deoarece este format din
două simboluri, 1 și 0!”
Copiii vor număra cei 10 spiriduși
împreună cu mine, recapitulând
astfel cifrele de la 0 la 10.

4.

Anunțarea temei si a

O să anunț pe înțelesul copiilor

Conversația

Platforma

obiectivelor

obiectivele lecției: rezolvarea

Explicația

Classroom, Google

comportamen-tului

Meet

elevilor

exercițiilor ca să îl ajutăm Moș

Frontală

Observarea

Crăciun.

5.

Dirijarea învățării

” Moș Crăciun, ce s-a gândit?

Conversația

Platforma Classroom,

Pentru a putea să termine la timp

Explicația

Google Meet,

comportamen-tului

toată lista de dorințe a copiilor, a

Exercițiul

sharescreen

elevilor
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Observarea
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adus câteva mașinării în atelierul
său! Dar spiridușii stângaci, nu sau putut obișnui cu noile
tehnologii, care îi ajutau să
producă mai multe jucării, dulciuri
și totodată, să împacheteze
cadourile mai repede! Minunat,
nu-i așa? Doar că micii noștri
spiriduși au facut mici
boacăne...un cod introdus greșit,
câteva piese lipsă, mici încurcături
și multe altele. Ce spuneți, putem
să îi ajutăm pe spiriduși să repare
mașinăriile înainte ca Moș Crăciun
să observe?”

Le voi pune copiilor, prin
sharescreen, fișa de recapitulare
făcută de mine, pe care o vom
rezolva împreună.
Aceasta va conține itemi care să
atingă obiectivele propuse, cât și
câteva exerciții în formă
online.(Anexa1)
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6.

Asigurarea retenției și

Rezolvarea Anexei 2 pentru acasă.

Platforma Classroom,

a transferului

7.

Încheierea lecției

Individuală

Google Meet

Fac aprecieri generale şi

Conversația

individuale asupra participării

Platforma Classroom,
Google Meet

elevilor la
lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul
orei.
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Projet didactique
Enseignant Liță Ștefania-Mihaela
Lyceé Technologique Nucet
Date :

le 25 février 2021

Classe : VIe L2
Manuel : Litera
Unité no. 4: Le club des gourmandes
Sujet de la leçon: Exprimer ses goûts et ses préférences
Type de la leçon : Mixte
But: Enrichir le vocabulaire
Competențe generale:
Receptarea mesajelor orale
Receptarea mesajelor scrise
Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală
Competențe specifice:
1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte familiare
2.1. Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea interlocutorului
3.4. Manifestarea deschiderii pentru receptarea de mesaje scrise simple în limba străină
4.3 Manifestarea disponibilității pentru schimbul de mesaje scrise simple

Objectifs opérationnels :
O1 Identifier au moins deux expressions pour exprimer l'appréciation et le dégoût;
O2 Utiliser au moins deux expressions pour exprimer ses goûts et ses préférences dans des domaines variés ;
O3 Employer les expressions acquises pour comparer ses goûts avec ceux d'une autre personne.
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Stratégies didactiques
-méthodes et procédés : la conversation, l’observation systématique, l’explication, l’exercice, le jeu de rôle ;
- moyens et matériel : le livre, des fiches de travail, des images, stick, ordinateur, videoprojecteur, feuilles, feutres, les portables des apprenants
- forme d’organisation :
-collective: la conversation ;
-individuelle : le travail sur les cahiers, les fiches d’exercices online, les portables, le tableau noir, la fiche d’évaluation
Durée : 50 minutes

Bibliographie :
Georgescu, C.A., La didactique du FLE. Guide pour les professeurs débutants, Ed. Universitatii din Pitesti, 2009
Tangiante, C., La classe de langue, CLE International, 1991
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/la-musique-que-jaime.html
http://www.lepointdufle.net/viequotidienne.htm
https://wordwall.net/ro/resource/3820267/exprimer-ses-pr%C3%A9f%C3%A9rences

Scénario de la classe
Le contenu informationnel

Les stratégies didactiques

Obj
Les étapes de la
leçon

ecti
fs

L’activité de l’enseignant

L’activité des élèves
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d’organisation

Temps
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1.La mise en train

Le

professeur

salue

les élèves

et

La conversation

enregistre les absents.

Les élèves saluent et répondent au

On crée en classe une atmosphère propice

professeur :

au travail.

Bonjour madame professeur !

Bonjour, mes élèves !

Ça va bien, merci.

Comment ça va ?

Oui/Non.

Le catalogue

Frontale

1’

Frontale

5’

Y a-t-il des absents ?

2.Réactualisation

Le professeur demande aux élèves quel a

Les élèves lisent le devoir

La conversation

Le manuel

des connaissances

été leur devoir et il corrige les fautes

et ils sont attentifs aux explications

L’explication

Les cahiers

acquises

d’orthographe et de prononciation.

du professeur.

3.L'éveil de

Par l’écoute et la visualisation d’une

l'attention

vidéo le professeur amène les apprenants

cahier des mots/ expressions/phrases

à découvrir le titre de la nouvelle leçon.

qu’ils entendent dans la vidéo.

L’ordinateur, le

Les élevés doivent écrire dans leur
conversation

3’

videoprojecteur
collective

https://www.youtube.com/watch?v=TS2J
V_FwDEU

4.La

Le professeur annonce le titre de la

Les

élevés

regardent,

communication

leçon : Exprimer ses goûts et ses

attentivement et écrivent le titre dans

de nouvelles

préférences et les objectifs visées.

leurs cahiers.

connaissances
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5.Acquisition des

O1

connaissances

Le professeur propose aux élèves de lire

Ils vont lire le texte par jeu de rôle.

le texte sur la fiche et puis de résoudre les

Les élèves résolvent les tâches.

Le jeu de rôle

La fiche de

Par paires

5`

travail

exercices.

Le téléphone
portable

6.La fixation des
connaissances

O2

acquises

Pour la meilleure rétention du vocabulaire

Les élèves travaillent l’exercice

15’

et afin de former les compétences de

no.3.ils doivent classer les mots en

communication le professeur distribue

trois colonnes: J’aime/ Je n’aime pas/

online aux élèves les fiches de travail et il

Je déteste. Ils vont travailler par

portable,

propose de faire l’exercice no.3 (Annexe

groups.

l’ordinateur

l’exercice

la fiche , le

frontale

no.2)
7.La mise en
œuvre de la
performance

O3

Pour mettre en œuvre le vocabulaire le

Les élèves sont divisées en trois

prof demande aux élèves de faire les

groupes. Ils vont écrire sur le feuille

exercices qui se trouvent dans la fiche de

de flip-chart les choses qu’ils

travail online. (exercice no.5)

10’
l’exercice

Les fiches de

Par groupe online

aiment/n’aiment pas et puis ils vont

travail,

sur whatsapp

Les élèves seront invités à résoudre les

transformer les propositions selon le

l’ordinateur

exercices

modèle.

qui

sont

affichés

sur

l’ordinateur…
https://wordwall.net/cs/resource/3820267
/exprimer-sespr%C3%A9f%C3%A9rences

8.L’évaluation

Le professeur demande aux élèves à faire

Les élèves écrivent dans le cahier.

un des exercices qui se trouvent dans la

Ils écoutent les remarques faites par

fiche d’évaluation.

leur prof.
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L’exercice

La fiche,
l’ordinateur

individuelle

5’
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9.L’indication du

Le professeur indique le devoir et

devoir

présente aussi la consigne du devoir.

cahiers.

10.

Le professeur fait des appréciations en ce

On implique les élèves dans

La conversation

Appreciations/Re

qui concerne la classe de français et

l’évaluation des produits de leurs

Collective

marques

l’activité des élèves.

collègues et dans l’autoévaluation.

il

Les élèves notent le devoir dans les
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Le catalogue
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Annexe 1
FICHE DE TRAVAIL
Lisez le dialogue :
Luc : J'adore la musique classique et toi, tu aimes la musique classique ?
Martin : Non, je ne supporte pas ce genre de musique, ça m'ennuie! Tiens, Zaz est en concert le 8 mars ! J’aime ses chansons.
Luc : Zaz ? Ah, non. Je déteste la musique rock et de variété ! En plus, je n'aime pas son style ! Mais regarde, il y a un nouveau groupe de "surf music" et pop ! C’est peutêtre intéressant ! La chanteuse s’appelle
"Lucy " . Je te propose d’aller au concert de "Lucy".
Martin : Oui, c’est super! Je ne connais pas, mais j’adore tout ce qui est nouveau.
1.Choisissez la réponse correcte.
Luc adore la musique classique.

Vrai/ Faux

Martin déteste la musique de Zaz

Vrai/ Faux

Luc aime la musique rock.

Vrai/ Faux

Luc propose à Maritin d’aller au concert de "Lucy". Vrai/ Faux

2.Complétez par "J'aime", "J'adore", "Je déteste", "Je ne supporte pas".
Avez-vous une bonne mémoire du texte ?
Martin : la musique classique parce que ça m'ennuie.
Luc : la musique rock et de variété.
Luc : la musique classique.
Martin : ses chansons et sa voix.
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VOCABULAIRE ET MODES pour exprimer ses goûts et ses préférences :
☺



Je préfère

Je n’aime pas

J’adore

Je déteste

J’aime

Je n’aime pas

J’aime beaucoup

Je n’aime pas du tout

Annexe 2
FICHE DE TRAVAIL
3.

Completez le tabel avec vos goûts et vos préférences:
Les légumes, la viande du porc, les fruits, les gâteaux, l’eau minérale, le chocolat, la glace
La radio, la télé, l’ordinateur, le cinéma, le théâtre, les revues
Le tennis, le volley, le football, le badminton, la natation, la danse

J'aime...

Je n'aime pas...

Je déteste
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4.

a) Transformez selon le modèle :

Le sport/la télé

J'aime le sport, mais je préfère la télé.

Les légumes/ le chocolat
La mer /la montagne
Le football/ le volley-ball
b)Dites le contraire:
J'aime faire les magasins.

Je n'aime pas faire les magasins.

Tu adores partir en vacances.
Il aime conduire la voiture.
Vous détestez rentrer tard.
5.Travaillez par groupe et dites:
a.Qui est votre footballeur préféré?

Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde ?

b. Quel est le sport préféré ?

Qu'est-ce que vous détestez le plus ?

c .Quels sont les loisirs que vous adorez?

Quel est votre plat préféré ?
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Annexe 3
FICHE D’EVALUATION
1.Mentionnez 2 activités/ choses que tu adores et 2 activités/ choses que tu détestes :

2.Complétez par "J'aime", "J'adore", "Je déteste", "Je ne supporte pas".
........................aller au théâtre.
........................la musique rock et de variété.
........................le football.
........................le chocolat noir.
3. Répondez aux questions:
a. Tu adores la natation?
b. Tu aimes beaucoup le football?
c. Tu préfères les fruits ou les légumes?

Annexe 4
FICHE D’ĚVALUATION (la méthode 3-2-1)
Mentionnez 3 activités/ choses que tu aimes:
-……………………………………………………………….
-……………………………………………………………….
-……………………………………………………………….
Precisez 2 activités/ choses que tu détestes :
-……………………………………………………………….
-……………………………………………………………….
Dites si tu as aimé/ tu n’as pas aimé la leçon de français et donnez des petits arguments.
J’ai aimé cette leçon de français.

Je n’ai pas aimé cette leçon de français.

1422

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

1423

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Arbeitsbogen zur Unterrichtsvorbereitung nach dem Modell DA
Prof. Hégető Enikő-Csilla

Klasse: 5

Lernjahr: 1

Stunde: 2

Lehrwerk: Planet A1

Lernziele:
Die Schüler
sollen wissen : von 1 bis 100 zählen,

Kenntnisse:

die Zahlen richtig ausprechen,
die Zahlen im Kontex verwenden: Telefonnummer nennen
Fertigkeiten:

sollen können: Zahlen verstehen, Telefonnummer nennen, nach Telefonnummer anderer Personen fragen
sollen fühlen: Selbstsicherheit in der Kommunikation, Freude am Deutschlernen

Haltungen

sollen finden Regeln zum Zählen, Ähnlichkeiten zwischen der rumänischen, englischen und deutschen Sprache
sollen wollen: Bereitschaft für die Mitarbeit, Interesse an neuen Informationen, Angst vor Sprachenlernen abbauen

1.
Zeit
1.
5 Min.

Einführung (Vorentlastung, Motivation)
Lernziel
Vorentlastung und
Hinführung zum Thema
„Die Zahlen“

Lernaktivitäten

Sozialform

-S sagen den Abzählreim „Eins, zwei,
Polizei ...“ im Chor

die ganze
Klasse
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Übungsmaterial
Arbeitsblatt
Heft

Medien/
Hilfsmittel
Tafel

Aktivitäten der Lehrerin
-L begrüßt die Klasse
-L führt mit dem Abzählreim das Thema
ein
-L schreibt den Titel der Lektion an die
Tafel
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2. Präsentation
Zeit
1.
10 Min

Lernziel

-S identifizieren
die gelernten
Zahlen und die
Bedeutung einiger
Wörter

Lernaktivitäten

Sozialform

-S notieren den Titel der Lektion
ins Heft
-S hören aufmersam zu und
lesen den Text

einzeln

-S erraten und schreiben die
Wörter ins Heft
-S hören zu und singen mit

plenum

Übungsmaterial

einzeln

Medien/
Hilfsmittel

CD-Player
CD

-L fordert die Schüler auf zuzuhören und
mitzusingen: „ Hört zu und singt mit.“
-L spielt das Lied zweimal ab
-L deckt teile des Textes ab, und lässt die
Schüler herausfinden, welches Wort fehlt:
„Einige Wörter sind verschunden. Könnt ihr das
Lied singen?“
-L lobt die Schüler für ihre Mitarbeit

die ganze Klasse

1.
15 Min

-S verstehen die
Bedeutung der neuen
Wörter
-S leiten die Regel des
Zählens ab

-L schreibt den Titel der Lektion an die Tafel
-L hängt den Text des Liedes „Zahlen-Rap“ an
die Tafel und erklärt die Aufgabe:
„Hört zu und lest den Text“
-L spielt das Lied ab
-L erklärt die unbekannten Wörter

die ganze Klasse

-S singen im Chor den Rap und
erraten die fehlenden Wörter.

3. Semantisierung
Zeit
Lernziel

Aktivitäten der Lehrerin

Lernaktivitäten

Sozialform

-S lesen die Aufgabe und suchen
Fehler und schreiben die Zahlen an
den richtigen Ort.
-Schüler lesen ihre Lösungen vor
und korrigieren eventuelle Fehler.

PA

Übungsmaterial
Arbeitsblatt
Ü1

Einzeln

-S ergänzen die Zahlen
-S Lesen ihre Lösungen vor.
PA

Arbeitsblatt
Ü2

-S versuchen die Regel zu finden
und sie zu formulieren.
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Medien/
Hilfsmittel

Aktivitäten der Lehrerin
-L teilt die Arbeitsblätter aus und fordert die
Schüler auf in Übung 1 die Fehler zu finden
und sie zu korrigieren
-L hört die Lösungen und korrigiert
eventuelle Fehler
-L wertet die Tätigkeit der Schüler aus, lobt
die aktiven Schüler
-L fordert die Schüler auf die Zahlen in
Übung 2 zu ergänzen
-L hört und korrigiert die Lösungen

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

-S schreiben die Regel ins Heft.
-S hören zu und lesen mit
-S nennen die fehlenden
Zahlen

-L ermuntert die Schüler die Regel zu finden
und sie zu nennen
-L lobt die aktiven Schüler
-L schreibt die Regel an die Tafel

PA/EA

Einzeln
-S nennen die Regel

Arbeitsblatt
Ü3

CD-Player
CD

Plenum

4. Üben
Zeit
1.
20 Min

Lernziel
Festigung und
Anwendung der neuen
Kenntnisse

Lernaktivitäten

Sozialform

-S schreiben die Zahlen von 40
bis 50
-S lesen ihre Lösungen vor und
korrigieren ihre Fehler

Einzeln

-S hören zu, lesen mit und
sprechen nach

die ganze
Klasse

-S zählen durch

die ganze
Klasse

-S hären den Dialog und lesen
den Text.
-S fragen sich gegenseitig und
schreiben die Telefonnummer auf

Partnerarbeit
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Übungsmaterial
Arbeitsblatt
Ü4

Medien/
Hilfsmittel

Arbeitsblatt
Ü5

CD-Player
CD

-L fordert die Schüler auf die Zahlen in
Übung 3 zu lesen und zu hören
-L ermuntert die Schüler die fehlenden
Zahlen zu nennen
-L ermuntert die Schüler die Regel zu finden
und sie zu nennen
-L lobt die Schüler für ihre Antworten

Aktivitäten der Lehrerin
-L erklärt die Aufgabe: „Schreibt die Zahlen von
40 bis 50“
-L korrigiert die eventuellen Fehler
-L lobt die Schüler für ihre Mitarbeit
-L erklärt die Aufgabe: „Hört zu, lest mit und
sprecht nach.“
-L erklärt das Spiel: Die Schüler zählen durch
und jeder fünfte sagt statt der Zahl „BUMM“.

Heft

-L erklärt die Aufgabe: „Hört den Dialog und lest
mit.“
-L erklärt die Aufgabe: Frag deine Mitschüler
„Wie ist deine Telefonnummer?“
-L wertet die Mitarbeit der Schüler mit Noten und
Punkten aus
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LESSON PLAN
Teacher: Bozea Violeta
School: Liceul Teoretic ``Mircea Eliade`` Lupeni
Class: 4th Grade
Number of students: 21
Time: 35’
Textbook: Fairyland, Uniscan, Pupil’s book 4, Jenny Dooley and Virginia Evans;
Lesson: Animals - revise vocabulary on animals;
Type of lesson: Lesson of fixation of knowledge and of developing skills and abilities
COMPETENCES: 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar și rar în contexte cunoscute;
1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii dintr-o varietate de mesaje orale

simple, articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii);

3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin informații uzuale
Lesson aims: By the end of the lesson the students will be able to:
1.

to describe animals and to guess and identify animals from a ridddle or a short description

2.

to use “can” and “can’t” for expressing ability.

3.

to practice listening, speaking, reading and writing skills.

4.

to use relevant vocabulary connected to animals.

5.

to write short animal descriptions.

Teaching techniques: listening, explanation, demonstration, writing;
Aids/Materials: pencils, online images with animals, online worksheets, computer, web cam
Assumptions :
The students know the words related to the topic given
The students know how to spell the words related to the topic
Evaluation: Students will be evaluated based on the participation in classroom discursions and submitted worksheets on Google classroom
Anticipated problems: Some pupils might feel nervous and reluctant to participate in the activity, thus they may need assistance.
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There might be a necessity to change the order of some stages or readjust them in order to get the pupils talking
Possible problem: Students haven’t got the vocabulary they need.
Poor internet connection
Activities and procedures
No.

Stages of

crt.

lesson

1

Beginning

-T. greets Ss. and checks attendance. The

the lesson

2

Teacher`s activity

Students `activity

Didactic

Interacti

Time

strategies

on

- Ss. tell the T. the

conversati

T-Ss, Ss-

Teacher does her best to create a relaxed

names of the Ss. who

on

T

1`

atmosphere by smiling and being friendly

are absent.

Checking

T checks if there is any homework

Ss check homework

conversati

T-Ss, Ss-

2`

homework

assigned.

and correct the

on

T

T-Ss, Ss-T

mistakes, if any.
3

Warm-up

- T. presents some flashcards with

- Ss. name all the

conversati

animals. The students have to guess the

animals they know in

on

name of each animal and to say if it is a

English.

2`

domestic or wild animal
4

Present the

-T. writes the date and the title of the

-Ss. copy the date and

Communic

2’

topic and

lesson on the blackboard: Animals and

the lesson title from

ation

T-Ss

explain the

informs the S. that, by the end of the

the blackboard into

objectives

lesson, they should be able to describe

their notebooks.

animals and what they can or can’t do.
5

Vocabulary

T. asks students, ‘have you got a pet?’ and

Ss answer the

Communic

T-Ss-T

practice-

then asks follow up questions: What

teacher’s questions.

ation

S-S
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speaking: Pets

animal is it?/ What colour?/ Can it jump?

class survey

/Can it fly?/
For students who haven’t got a pet, ask
them ‘what is your favourite animal/pet?’
Even students who say no pets should
have some extra information. For
students who do have pets the follow up
questions can be, ‘what’s its name?’ or
‘how old is it?’ For very low levels the T
leaves these questions written up on a
sheet of paper, presenting it to the
students to support the students
throughout.

6.

T gets the students to draw a three x two

Ss listen carefully to

Explanatio

Listening

square bingo board and write six animals in

T’s explanation and

n

activity

it from the flashcards or word cards the T

instructions.

is using. Randomly, T reads a description of
Bingo

an animal and students cross all 6 of them
off when they recognize them. The first to
cross all out calls ‘bingo’ and takes the role
of bingo caller for the next round. T praises
the winners
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7.

Reading and

My pet exercise (liveworksheets.com) –

Ss listen carefully to

T-Ss

writing

part 2 MY PET

T’s explanation and

Ss-T

activity:animal

12-14’

instructions.

description
8

Feed-back

What can animals do? worksheet

Listen, check the

(liveworksheets.com)

boxes, saves the

T-Ss

3`

worksheet to upload it
on Google classroom.
9

Homework

T announces the homework: “guess the

Ss write down the

assignment

animal- worksheet”.

homework.

https://www.liveworksheets.com/worksh

Ss say good-bye to the

eets/en/English_as_a_Second_Language_

T.

(ESL)/Animals/Animal_riddles_oe53608pd
T appreciates Ss’ behavior during the
class.
T gives Ss thanks for their time and
attention and dismisses the class.
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PROIECT DE LECŢIE

PROFESOR: ANICUȚA SPIRIDON
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„MIRCEA CEL BATRAN ”CURTEA DE ARGEȘ

CLASA: a II –a
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: VARA
CONŢINUT: TEXT NARATIV
SUBIECTUL: „MIŢĂ FĂRĂMIŢĂ”, de GICA IUTEŞ
TIPUL LECŢIEI: COMUNICARE - ÎNSUŞIRE
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A. COGNITIVE:
OC 1: să citească corect, fluent, conştient şi expresiv textul;
OC 2: să sesizeze cuvintele necunoscute din text;
OC3: să valorifice într – un enunţ propriu cuvintele noi;
OC4: să desprindă informaţii esenţiale din text;
OC5: să completeze spaţiile lacunare folosind ortogramele date;
OC6: să-şi exprime opinia despre personajul principal;
OC7: să identifice soluţii pentru o situaţie prezentată.

B. AFECTIVE:
OA 1: vor manifesta interes faţă de oferta didactică;
OA 2: se vor mobiliza pentru realizarea sarcinilor date.

C. PSIHOMOTORII:
OPM 1: să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de profesor;
OPM 2: să – şi reprime mişcările inutile în oră.

RESURSE:
A. BIBLIOGRAFICE:
•
1.

ŞTIINŢIFICE:

Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu (2004) – „Limba şi literatura română”- manual pentru clasa a II-a,
Editura ARAMIS, Bucureşti.
•

OFICIALE:

1. M.E.C. (2004) – Programe şcolare pentru clasa a II -a – Limba şi literatura română , Bucureşti
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•

METODICO – DIDACTICE:

1. Ioan Dănilă, Elena Ţarălungă (coord.) (2003) – „Lecţia în evenimente. Ghid de proiectare didactică”,
Editura EGAL, Bacău.
2. Vasile Molan (2010) – „Didactica disciplinei limba şi literatura română în învăţământul primar” , Editura
MINIPED, Bucureşti.
3. Venera Mihaela – Cojocariu (2008) – „Teoria şi metodologia instruirii”, EDP, Bucureşti.

B. METODOLOGICE:
a) strategia didactică: mixtă
b) metode şi procedee:
M1: Conversaţia
M2: Explicaţia
M3: Exerciţiul
M4: Lectura explicativă
M5: Observaţia
M6: Brainstorming
M7: Triada VAS

c) mijloace didactice:
m1: Manualul
m2: Planşe cu obiectivele
m3: Planşe didactice
m4: Foi flip-chart
m5: Fişe de lucru
m6: Fişe de evaluare

d)

forme de organizare:
F1: Frontală
F2: Individuală
F3: Pe perechi

C. TEMPORALE: 50 minute
D. UMANE: 25 elevi
CONŢINUT INFORMATIV
Lectura istoriseşte o întâmplare în care un băiat a vrut să fure un fagure dintr-un stup. Albinele însă l-au
pedepsit pe nepoftitul musafir. Învăţătura o tragem cu toţii. Trebuie să ocrotim natura.
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Crt

LECŢIEI

1.

Captarea

DIDACTICE

LUAREA

Forme

EVA-

Mijloace

atenţiei

CONŢINUTUL LECŢIEI

STRATEGII

Atenţia elevilor va fi dirijată spre un

M1

m4

F3

OA1

brainstorming pornind de la cuvântul „albină”. (

M2

m5

OA2

ANEXA 1)

M3

ALBINĂ: insecte, miere, înţepătură, stup,

M6

Metode

ETAPELE

OBIECTIVE

Nr

OPERAŢIONALE
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zumzet, hărnicie, flori, polen, fagure, sănătate.

2.

Enunţarea
temei şi a
obiectivelor

OA2

Astăzi vom învăţa o lecţie nouă: „Miţă Fărămiţă”,

M1

de Gica Iuteş.

M2

Voi scrie titlul lecţiei pe tablă. Voi explica pe
înţelesul elevilor conţinutul învăţării şi nivelul
performanţelor aşteptate.
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LUAREA

LECŢIEI

3.

Actualizarea

OA1

Astâzi vom reactualiza tema „ Scrierea corectă

M1

m4

F4

conţinutului

OA2

a cuvintelor într-o/într-un şi dintr-o/dintr-

M2

de

învăţat anterior

OPM1

un”.

M4

identifica

OPERAŢIONALE

Crt

OBIECTIVE

ETAPELE

Forme

DIDACTICE

Nr

Mijloace

EVA-

Metode

CONŢINUTUL LECŢIEI

STRATEGII

OC5

Elevii vor rezolva fişa de lucru

( Anexa

Capaci- tatea

cuvinte

2).

sens

În acest timp, verific calitativ şi cantitativ tema

asemănător

pentru acasă.

pentru
cuvintele

1. Completează spaţiile punctate folosind
ortogramele „într-o/într-un” şi „dintro/dintr-un”.

a) Maria a citit patru pagini .... carte.
b) ..... acvariu erau cinci peştişori coloraţi.
c) Şoricelul s-a ascuns ... colţ al camerei.
d) Am aşezat florile ..... vază.
e) Băieţelul a scos scrisoarea ... plic.
f) Mama a aşezat cadoul .... cutie roşie.
g) ........ maşină au coborât doi oameni.
h) Am învăţat trei strofe .... cântecel.
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CONŢINUTUL LECŢIEI

STRATEGII

EVA-

DIDACTICE

LUAREA

Prezentarea

OA1

Voi citi model textul narativ

optimă a

OA2

Fărămiţă”, de Gica Iuteş şi le voi prezenta la

m6

noului conţinut

OPM2

calculator povestea în imagini.

m7

Dirijarea

OPM1

*Solicit elevilor să deschidă manualele la pagina

M1

învăţării

OC1

104. Rog elevii să privească imaginile din

M2

de

manual. Se poartă discuţii pe marginea

M5

corect, fluent,

5.

„ Miţă

Forme

4.

Mijloace

LECŢIEI

Metode

Crt

OPERAŢIONALE

ETAPELE

OBIECTIVE

Nr

M1

m1

F1

m1

F1

Capaci-tatea
a

citi

conştient

imaginilor din manual.

şi

expresiv
- Ce observaţi în această imagine?

textul.

- Unde se află băiatul?
- Ce vrea băiatul să facă cu băţul?
- Cine ies din stup?
- Ce fac albinele?
* Dau elevilor câteva amănunte despre autoare.
Gica Iuteş (pseudonimul Elenei Georgeta
Dragoi). Autoarea a scris şi povestiri pentru
copii precum: „Inimoşii”, „Praştia năzdrăvană”,
„Atenţiune, Carolina!” şi „Măr roşu ca focul”.
OC2

Capaci- tatea

Le comunic elevilor că albinele sunt insecte

m1

F1

de a sesiza

zburătoare, înrudite cu viespile şi furnicile. S-au

M1

cuvintele

descoperit 20.000 de specii de diferite mărimi şi

M2

necunos-

culori ( unele mai maronii, altele mai galbene ...)

M5

cute din

Ele trăiesc în mari familii. Toate albinele care
fac parte din aceeaşi familie trăiesc într-un stup.
Stupul este, după cum aţi putut observa pe
planşă, o căsuţă de lemn care are în partea de jos
o portiţă pe care intră şi ies albinele. Într-o
familie există mai multe feluri de albine: regina
albinelor care se numeşte MATCĂ (este singura
albină care depune ouă din care vor ieşi noile
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text.

OC4

DIDACTICE

LUAREA

Forme

LECŢIEI

EVA-

Mijloace

Crt

CONŢINUTUL LECŢIEI

STRATEGII

Metode

ETAPELE

OPERAŢIONALE

Nr

OBIECTIVE
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albine şi este cea mai mare din stup),

Capacitatea

ALBINELE LUCRĂTOARE şi multe albine

de a

numite TRÂNTORI. Corpul albinelor este

M1

format din cap, torace şi abdomen. Mierea este

M2

m1

F1

desprinde
informaţii

folosită în alimentaţie, contra arsurilor, la

esenţiale din

prepararea produselor cosmetice; ceara se

text

foloseşte la fabricarea lumânărilor, iar propolisul
ca medicament”.

*În timp ce realizez citirea model a lecţiei copii
vor sublinia cuvintele necunoscute din textul
,,Miţă Fărămiţă“ după Gica Iuteş.
Voi face un exerciţiu de imaginaţie cu elevii.
Le voi adresa următoarele întrebări:
- “Ce vezi?” ( Văd grădina şcolii. Văd stupul
de albine. Îl văd pe Miţă Fărămiţă. Văd cum
băiatul se furişează la stup. Îl văd pe băiat când
bagă băţul în stup. Văd cum ies albinele din stup.
Văd cum iese apoi roiul întreg de albine din
stup.)

Capaci-tatea
de a

OC3

- “Ce auzi?” ( Aud zumzăitul albinelor. Aud

m1

ţipătul băiatului.).

F1

valorifica
într-un enunţ
propriu

-“Ce simţi?” ( Simt milă faţă de albine. Simt
frică atunci când albinele ies din stup.)

cuvintele
M1
M2

*Întrebări cu privire la modul de înţelegere al
textului:
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noi.

DIDACTICE

LUAREA

a. Care sunt personajele întâmplării?

( ...

Miţă Fărămiţă şi albinele)
M7
b. Unde se afla stupul de albine?
( ... în grădina şcolii)

c. De cine era îngrijit stupul?
( ... de elevi)
d. De ce s-a apropiat băiatul de stup?
( ... vroia să ia un fagure de miere)
e. Cine au ieşit din stup?
( ... albinele)
f. Cum a fost pedepsit hoţul ?

(

....albinele l-au înţepat)
g. Ce învăţătură desprindem din text?
( ... nu trebuie să furăm din munca nimănui şi
trebuie să ocrotim şi să respectăm natura)
h. Găsiţi câte o calitate pentru fiecare personaj
( albina: harnică ; Miţă Fărămiţă: rău)
*Solicit citirea în lanţ a textului.
*Solicit citirea selectivă a unor propoziţii.
*Se explică cuvintele necunoscute:
a tăbârî = a se repezi, a se năpusti
tiptil = pe furiş
*Se formulează propoziţii cu cuvintele şi
expresiile noi învăţate.
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Forme

LECŢIEI

EVA-

Mijloace

Crt

CONŢINUTUL LECŢIEI

STRATEGII

Metode

ETAPELE

OPERAŢIONALE

Nr

OBIECTIVE
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Obţinerea

OA2

perfor-manţei

OC4

Scrieţi ce părere aveţi!
De unde credeţi că vine numele „Fărămiţă”? Ce

LUAREA

Forme

6.

DIDACTICE

Mijloace

LECŢIEI

EVA-

Metode

Crt

CONŢINUTUL LECŢIEI

OPERAŢIONALE

ETAPELE

OBIECTIVE

Nr

STRATEGII

M1

m5

F1

Capacitatea

M2

de a

M3

exprima o

fel de băiat vă sugerează numele lui?

părere despre
personajul
principal.

7.

Feedback

OA1
OA2

Îi solicit pe elevi să răspundă la sarcina pe
care au rezolvat-o.

Evaluarea

OA2
OPM2

m4

F1

m6

F1

M2

OC6
8.

M1

M7
Împart elevilor testul de evaluare

( Anexa

4) şi le explic modul de rezolvare al itemului.

M1

Capacitatea
de

M2

1.

Să ne imaginăm!

o

M3

dată.
Ce credeţi că a făcut Miţă Fărămiţă când a
văzut că din stup iese roiul întreg de albine?
Retenţia

OA1

Ce am învăţat azi la ora de limba română? (

M1

OA2

„Miţă Fărămiţă”, după Gica Iuteş)

M2

M1
10.

Transferul

găsi

soluţii pentru

OC7

9.

a

OA1

a) Intern: Le precizez elevilor importanţa lecţiei

OPM1

învăţată cu cele ulterioare.
b) Extern: De citit poezia „Bondarul leneş”, de
Elena Farago.
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M2

m1

F1

m1

F1

situaţie
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SINTEZA LECŢIEI:
ETAPELE LECŢIEI

ACTIVITATEA PROPUNĂTORULUI

MIJLOACE

Îi solicit pe elevi să completeze brainstormingul.

Foi A3

1. Captarea atenţiei
2.

Enunţarea

temei

şi

a

Citirea obiectivelor de pe planşă.

Planşă cu obiectivele

Reamintirea cunoştinţelor despre ortogramele „într-o/într-un”

Manual

3. Actualizarea cunoştin-ţelor

şi „dintr-o/dintr-un”.

Fişă de lucru

învăţate anterior

Rezolvarea unui exerciţiu.

obiectivelor

Citirea model a textului „Miţă Fărămiţă”, de Gica Iuteş.
4.

Prezentarea

optimă

Manual

a

Flip-chart

conţinutului

Calculator

5. Dirijarea învăţării

Discuţii pe baza imaginii din manual.

Manual

Date despre autor.

Caiet

Citirea model a textului.

Planşe didactice

Aplicarea triadei VAS.
Întrebări ce vizează înţelegerea textului.
Citirea în lanţ şi selectivă a textului.
Explicarea cuvintelor noi şi integrarea acestora în enunţuri
proprii.
Citirea textului de către elevi.
6. Obţinerea performan-ţei

Exprimarea unei opinii asupra personajului principal.

Foi A4

7. Feedback

Se verifică munca independentă

Foi A4

8. Evaluarea

Rezolvarea testului de evaluare.

Test de evaluare

9. Retenţia

Conversaţia generalizatoare.

Manual

10. Transferul

a) Intern: Precizarea importanţei lecţiei învăţate cu cele

Manual

ulterioare.

Caiete

b) Extern: Tema pentru acasă. Indicaţii şi explicaţii.

CURSIVUL GLOBAL:
UNIT. 1
OC1- să

citească

UNIT. 2

fluent, corect,

conştient şi expresiv textul.
OC2-

să

sesizeze

necunoscute din text.

cuvintele

S1OC1 – citirea

UNIT. 3

fluentă, corectă,

conştientă şi expresivă a textului.
S1OC2

–

sesizarea

necunoscute din text.
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cuvintelor

IOC1 – citiţi textul cu intonaţie,
respectând punctuaţia.
IOC2 –

identificaţi

necunoscute din text.

cuvintele
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OC3- să valorifice într-un enunţ

S1OC3 - integrarea cuvintelor noi

IOC3 – alcătuiţi

propriu cuvintele noi.

în enunţuri proprii.

cuvintele noi din text.

OC4 – să desprindă informaţii

S1OC4- receptarea mesajului

IOC4- identificaţi mesajul transmis

esenţiale din text.

transmis de autor.

de autor în textul studiat.

OC5- să completeze spaţiile lacunare

S1OC5-

cu ortogramele date.

lacunare cu ortogramele date.

cu ortogramele date.

OC6 – să-şi exprime opinia asupra

S1OC6 –

IOC6 – scrieţi părerea despre numele

personajului principal

asupra personajului principal

personajului principal.

OC7 – să identifice o soluţie pentru o

S1OC7 – identificarea unei soluţii

IOC7 – scrie o soluţie pentru situaţia

situaţie prezentată.

pentru situaţia prezentată.

prezentată.

completarea

spaţiilor

exprimarea unei opinii
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enunţuri

cu

IOC5- completează spaţiile lacunare
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PROIECT DIDACTIC
ÎNVĂŢĂTOARE HERNEST FILICA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN –Curteade Argeș
CLASA: a IV a A
DISCIPLINA: ISTORIE
SUBIECTUL: ALEXANDRU IOAN CUZA
TIPUL LECŢIEI: de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor
TIMPUL: 50 de minute
SCOPUL ACTIVITĂŢII: familiarizarea elevilor cu personalitatea marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza şi cu
momentul în care s-a înfăptuit Unirea
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
•

să recunoască şi să utilizeze informaţii dintr-o sursă istorică;

•

să selecteze surse necesare pentru prezentarea unor evenimente / personalităţi;

•

să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui text citit sau al unui mesaj audiat;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili să:

1. Obiective cognitive:
O1-să răspundă la întrebări referitoare la personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi Unirea de la 1859 având la dispoziţie
un timp limitat;
O2- să stabilească evenimentele importante petrecute în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza;
O3-să realizeze caracterizarea lui Alexandru Ioan Cuza pornind de la materialele puse la dispoziţie( texte literare) în limita
spaţiului oferit;
O4- să completeze fiecare grupă fişa de lucru;
O5- să prezinte fişa realizată şi modul de rezolvare a sarcinilor;
O6- să completeze cadranul cu informaţii relevante despre domnitor;

2. Obiective afective:
O7- să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de partenerii de dialog;
O8- să participe activ la activităţile iniţiate în cadrul grupei de lucru.

3. Obiective psihomotrice:
O9- să decupeze cartonaşele puse la dispoziţie;
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RESURSE:
•

PROCEDURALE:

a)

metode si procedee: explicaţia, conversaţia, brainstorming, exerciţiul, munca pe grupe, învăţarea asistată de

calculator, metode activ-participative: cubul, cadranele, ciorchinele, jurnalul dublu, cvintetul, mozaicul
•

MATERIALE: postere, fişe de lucru , markere, prezentare POWER POINT, materiale pentru fiecare echipă (fişe de

lucru, coli A4, lipici, foarfecă, etc),
•

BIBLIOGRAFICE:

a) de specialitate:
Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, “Istoria românilor, manual pentru clasa a IV a”, Editura Corvin, Deva
Sorin Oane, Maria Ochescu, “Istoria românilor, manual pentru clasa a VIII a”, Editura Humanitas
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Momentele lecţiei
1. Moment
organizatoric
2.Verificarea
cunostintelor
anterioare

3. Captarea
atenţiei

4. Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

5. Dirijarea
invatării

Timp
alocat

Ob.

1’
10’

O.7
O.8

2’

O.7

1`

O.7

20`

O.1
O.2
O.7
O.8

Conţinuturile învăţării

Strategii didactice

Se pregătesc materialele necesare activităţii. Elevii au pe - conversaţia
bănci caiete,cărţi de istorie, portofolii şi penare. Ei sunt
asezaţi pe 4 echipe.
- exerciţiul;
Vom completa împreună ciorchinele care sintetizează
- conversatia;
evenimentele legate de Revoluţia de la 1848.
- metoda ciorchinelui;
- activitate frontală
( Anexa 1,2)
„Unitatea Naţională, scria Bălcescu, fu visarea iubită a
voievozilor noştri cei viteji, a tuturor bărbaţilor noştri cei
mari. Pentru dânsa ei trăiră , munciră, suferiră şi muriră.”
Dintre toţi oamenii de seama ai timpului său , Cuza pare a fi
fost singurul care putea înfăptui unirea definitivă şi
reformele chemate să o întărească . Era nevoie de un „ om
nou la legi noi”,după cum s-a pronunţat Mihail
Kogălniceanu.
Vom învăţa despre Alexandru Iona Cuza şi Mica Unire.
La sfârşitul orei vom şti:
• CINE A FOST “DOMNUL UNIRII”
• ÎN CE FEL A PUS BAZELE STATULUI ROMÂN
MODERN
• CE REFORME A REALIZAT ALEXANDRU IOAN
CUZA
Voi prezenta posterul : „ Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat” şi
le distribui fişele de lucru.
( Anexa 3 şi 4)
În timp ce urmărim prezentarea power point, vom completa
fişele de lucru, astfel întocmind schiţa lecţiei.
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- conversaţia,
prezentarea Power
Point

Evaluare

- calitatea şi cantitatea
cunostintelor: frontal
-aprecieri verbale;

-chestionare frontală

- explicaţia

- exerciţiul,
- problematizarea,
-conversaţia
- act. frontală;

-apreciez verbal cunostintele
anterioare dobândite prin
forţe proprii;
-observarea sistemică;
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6.Obţinerea
performanţei

7. Evaluarea
activităţii

8. Tema pentru
acasă

10’

5’

O.2
O.3
O.4
O.5
O.6
O.7
O.8
O.9

O.5
O.7
O.7

1’

- învăţarea asistată de
calculator,
Elevii grupaţi în 4 echipe vor rezolva sarcini diferite.
- explicaţia
Grupa poeţilor paşoptişti vor realiza un cvintet despre - exerciţiul
Cuza.
- problematizarea
(Anexa 4 şi 5)
- act. pe grupe
Grupa juriştilor vor face corespondenţa dintre legi şi -jurnalul dublu,
conţinutul lor.
- cvintetul,
(Anexa 6)
-ciorchinele,
Grupa istoricilor vor evidenţia legăturile dintre date şi - cadranele,
evenimente.
-mozaicul
( Anexa 7)
Grupa cronicarilor vor alcătui o compunere în care să
prezinte trăsăturile fizice şi morale ale domnitorului.
( Anexa 8 şi 9)
La sfârşit vom completa cadranul cu lucrările realizate.
( Anexa 10)
Prezentaţi evenimentele din a II-a jumătate a secolului al - conversaţia,
XIX-lea folosind metoda cubului.
exerciţiul
( Anexa 11)
- activitate frontală
-metoda cubului
De învăţat foarte bine lecţia, de completat fişa din
- explicaţia
portofoliu.
- activitate frontală
(Anexa 12 şi 13)
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-observare sistemică;

-aprecieri verbale
-notare
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Anexa 1

Revoluţionari:

Cauzele:
•
•
•
•

•

stapânirea străină era tot mai apăsătoare,
era nevoie de reforme;
iobagii din Transilvania nu aveau drepturi
egale cu toţi locuitorii;
unirea şi independenţa ţării;

•
•

Ţara Românească: Nicolae Bălcescu şi Gheorghe
Magheru
Moldova: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri,
Alexandru Ioan Cuza
Transilvania:_Avram Iancu, Eftimie Murgu, Gabor
Aron, Stephan Ludwig Roth.

Revoluţia de la
1848

Urmările revoluţiei:

Revendicări:
•
•
•
•
•

•

desfiintarea iobăgiei,
împroprietărirea ţăranilor cu pământ,
drepturi egale pentru toţi locuitorii ţării,
înlăturarea dominaţiilor străine,
unirea într-un singur stat

•
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a arătat că ţara poate fi cârmuită şi fără boierime,
poporul având destulă putere şi pricepere ;
s-a dat libertate industriei, comerţului, băncilor;
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Anexa 2

Revoluţionari:

Cauzele:
•
•
•
•

•

________________________________
________________________________
______________________________________
____________________________
_________________________________

•
•

Ţara Românească:____________________________
_________________________________________
Moldova: ________________________________
________________________________________
Transilvania:______________________________
________________________________________

Revoluţia de la
1848

Urmările revoluţiei:

Revendicări:
•
•
•
•
•

•

_____________________________
____________________________,
____________________________
_____________________________
_____________________________

•
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_________________________________________
_________________________________________
__________________________
_________________________________________
_______________________________
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Anexa 3
Ştiu
Ideile revoluţionarilor de la 1848
• desfiinţarea iobăgiei,
• împroprietărirea ţăranilor cu pământ,
•
drepturi egale pentru toţi locuitorii
ţării,
• înlăturarea dominaţiilor străine,
• unirea într-un singur stat

1.

Vreau să ştiu
Care era situaţia externă după
înfrângerea revoluţiei?

Situaţia Ţărilor Române
• existau 3 ţări române: Transilvania,
Ţara Românească şi Moldova,

2.

Cum s-a realizat Unirea?

3.

Reformele lui Cuza

4.

Sfârşitul domniei

Am învăţat
„Unirea Principatelor Române din 1859”
1. Problema românească – problemă europeană
Marile Puteri au hotărât să ceară părerea poporului român
despre Unire;
*Divanurile ad-hoc au arătat Europei voinţa de Unire;
*Marile Puteri au hotărât să fie de acord cu o Unire
formală:
- Ţările Române să poarte numele de
„Principatele Unite ale Moldovei
şi Valahiei”;
- să aibă domni separaţi, guverne separate.
2. O unire adevărată
*Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn:
- în Moldova la 5 ianuarie 1859;
- în Ţara Românească la 24 ianuarie 1859.
*Cuza – domn al unei singure ţări – România

3. Epoca marilor reforme în timpul domniei lui Cuza
*Recunoaşterea Unirii de către Marile Puteri după doi ani
de eforturi şi tratative.
*Reformele realizate:
- reforma agrară
- organizarea armatei;
- reforma învăţământului ( învăţământul primar obligatoriu
şi gratuit; în oraşe se înfiinţează licee; la Iaşi şi Bucureşti
se înfiinţează primele universităţi.
4. A fost obligat să abdice şi să părăsească ţara în 1866
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Proiect de parteneriat educational pentru prevenirea abandonului școlar în sistemul on-line de învățare
Şcoala şi familia

Autor: Dioszegi Erika
Şcoala Gimnazială Specială pentru
Deficienţi de Auz „Kozmutza Flora”
Argument:
Am propus acest proiect pentru a îmbunătății frecvența de participare a elevilor la orele de curs în sistem online, mai ales a copiilor ce provin din medii vulnerabile.
Am urmărit creșterea accesului la educație pentru copiii proveniți din familii dezorganizate, indiferente față de
evoluția școlară sau cu o situație materială care îngreunează participarea la orele de curs. Așadar, proiectul vizează elevii
cu situaţia materială precară, sau lipsa motivaţiei şi mijloacelor de sprijin în educaţia şcolară.
Problema este reprezentată de abandonul şcolar, determinat de lipsa consecvenţei şi autorităţii părinţilor/tutorilor
faţă de adolescent, anturajul cu efect negativ, destructiv, resurselor financiare si materiale ale părinţilor/tutorilor,
victimizarea si exploatarea prin muncă a minorilor.
Precedente: Existenţa in anii anteriori a Parteneriatului cu Centrul de Zi, derularea de activităţi educaţionale,
culturale, de consiliere in cadrul acestui proiect.
Parteneri:
o

Asociaţia de părinţi a şcolii, preşedintele asociaţiei

o

Psihologul şcolar;

o

Consiliul elevilor şcolii;

o

Elevii/părinţi ai acestora (cls. VIII).

Locul de desfășurare:
o

Activitățile s-au desfășurat în mediu on-line, folosind platforma Google Meet, Messenger, WhatsApp,
convorbiri telefonice

Coordonator proiect:
dirigentele clasei
Public vizat:
o

- Comunitatea locală

o

Autoritatea locală

Proiectul didactic vizează:
o

Prevenirea abandonului şi eşecului şcolar, a delincvenţei juvenile, victimizării şi exploatării prin muncă
a minorilor,

o

Progrese în învăţarea fiecărui copil, a celor ce provin din medii dezavantajate, a celor aflaţi în risc de
abandon şcolar sau CES;
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Rezultate așteptate ale proiectului:
o

creşterea frecvenţei şcolare a copiilor proveniţi din aceste medii;

o

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare;

o

creşterea gradului de conştientizare în rândul părinţilor/turtorilor privind educaţia copiilor lor.

o

dezvoltarea abilităţilor de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflaţi in situaţii de vulnerabilitate;

o

creşterea gradului de conştientizare şi implicare a comunităţii cu privire la abandonul şcolar;

Monitorizarea implementării proiectului se va realiza prin: feed-back on-line, google forms, rapoarte scrise, evaluări,
chestionare, proiecte digitale realizate de elevi.
Conținutul proiectului
Nr

Activitatea

Data

Responsabili

crt.
I

Activităţi cu părinţii incluşi în proiect

- Psihologul școlar

Consilierea părinţilor în scopul abilitării acestora in educaţia
copiilor/responsabilizarea părinţilor cu privire la importanţa şcolarizării
copiilor;

- Dirigintele

Restructurarea convingerilor şi atitudinilor negative faţă de şcoală ale
părinţilor
Importanţa şcolarizării copiilor;
Discutarea aspectelor referitoare la programul școlar al copiilor.
Importanța educației, a motivației.
Oferirea de instruire și îndrumare în folosirea tehnologiei în mediul online.
Oferirea de instruire şi îndrumare în procesul de educaţie a propriilor
copii.

II

Activităţi cu cadrele didactice:

- Psihologul școlar

- Sesiune informativă pentru cadre didactice: Abordarea aspectelor
practice legate de lucrul cu copiii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate;
- Rolul cadrului didactic în prevenirea abandonului şcolar, importanţa

- Dirigintele

menţinerii legăturii cu familia (monitorizarea frecvenţei la ore, a
situaţiilor şcolare a acestora);
III

Consilierea psihologică/Consilierea socială

- Psihologul şcolar

- Activitate de informare / educare pentru însuşirea de comportament şi
practici sănătoase de îngrijire a copilului;

Reprezentantul Asociației

- Informare cu privire la drepturile legale, sprijin în integrarea copiilului

de Părinți și a Consiliului

în programe de integrare şi educaţie;

Elevilor

- Medierea relaţiei cu familia extinsă, sprijin pentru integrarea
profesională;

- cadre didactice voluntare
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- Instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă,
îndrumarea către locuri de muncă vacante, compunerea unui CV,

- Psihologul școlar

prezentarea la un interviu, susţinerea în procesul integrării profesionale
postangajare
- Nevoia acută de informare în perspeciva prevenirii separării copilului de

- Dirigintele

familie;
- Demersuri administrative necesare obţinerii drepturilor sociale /

- Comitetul de părinți ai

accesarea resurselor specifice în comunitate;

clasei

- Creşterea capacitătii de apărare / scăderea vulnerabilităţii tinerilor prin
consiliere în grup şi individual

-Asociația de părinți a

- Informare şi consiliere: Traficul de persoane, risc şi consecinţele

școlii / a clasei

acestuia, riscurile şi consecinţele acestui fenomen, drepturile omului,
posibilitatea de muncă în ţară.
Concurs elevi – postere, eseuri
- Tema traficul de fiinte umane – reformare / formare
- Sprijinirea copiilor în efectuarea temelor
- Susţinerea formării şi dezvoltării deprinderii de citit / scris, calculul
aritmetic, preponderat prin jocuri didactice si exerciții practice aplicative,
folosind platforme de e-learning
- Încurajarea formării şi perfecţionării deprinderilor de grevă
- Acordarea de suport în derularea deprinderilor de autonomie personală
şi socială;
- Susţinerea unei educaţii prin metode diverse, formale şi informale
- Asigurarea rechizitelor şcolare şi sprijin material pentru elevii aflaţi în
proiect.
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PROIECT DE ACIVITATE
PROFESOR PSIHOPEDAGOG Uifălean Marinela
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3 S.A.M. Reghin
Secțiunea: Resurse educaționale destinate cadrelor didactice
CLASA: a IV a, deficiențe severe
DISCIPLINA: Abilitare manuală
ARIA CURRICULARĂ: ,,Tehnologii”
SUBIECTUL LECŢIEI: ,, PEISAJ DE PRIMĂVARĂ”
FORMA DE REALIZARE: Colaj
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi
OBIECTIV CADRU:
1.

Realizarea şi aprecierea unor produse utile

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
3.1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple
3.2 Realizarea de produse, utilizând tehnicile învăţate
3.3 Analizarea, descrierea şi aprecierea produsului finit
OBIECTIV FUNDAMENTAL:
Dezvoltarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată, dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele
şi materialele adecvate, de a adopta o poziţie corectă în timpul lucrului;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente,
respectând modelul;
O2:să decoreze cât mai original lucrările confecţionate;
O3: să descrie conţinutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării pe baza modelelor şi a explicaţiilor
O4 : să-şi exprime părerea despre lucrările proprii sau ale colegilor;

Metodologice/ Strategii didactice:
1.METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia, ciorchinele, turul galeriei.
2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: lucrarea model , planşă cu etapele de lucru ,carton, foarfece , lipici , creioane
colorate, copaci, flori, fluturi, rândunele, buburuze .
3.FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe .
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4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare, evaluare
orală, aprecieri verbale,stimulente, calificative.
I.

Temporale
- 35 minute activitatea propriu-zisă
- 10 minute activităţi recreative. II- Umane - 6 elevi.

IV.Bibliografie: Programa şcolară pentru disciplina Terapie Ocupațională, ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.2008/ Sitte-ul Didactic.ro.
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Metode și

Evenimentul
Conţinutul ştiinţific

Timp

2.Captarea atenţiei
3. Anuntarea temei şi a
obiectivelor
4.Dirijarea activităţii

Evaluare
didactice

1 min.

Asigurarea condiților optime pentru buna desfășurare a activității.

Frontal

Observaţia
Anunțarea temei lucrării de astăzi: „Peisaj de primăvară” şi de asemenea

30 min.

Conversația

organizare
Observarea
sistematică

5 min.

2 min.

Forme de

procedee

didactic

1.Moment oragnizatoric

Mijloace

Explicaţia

obiectivele operaţionale într-o formă accesibilă eleviilor:
a) Intuirea materialelor şi prezentarea lucrării model Intuirea materialelor

a) Intuirea materialului şi

de pe mese: coală carton colorat , flori , fluturi, rândunele, copaci ,

prezentarea lucrării model

foarfece, lipici. Prezentarea lucrărării model :

Exerciţiul

Planșa

Aprecieri verbale

Frontal

Observarea

model

sistematică

Coală carton

Aprecieri

colorat ,
Individual
Explicaţia

b) Explicarea şi demonstrarea modului de lucru

flori ,
Verbale
fluturi,

Prezentare lucrărării model, identificarea materialelor de lucru, precum şi
principalele tehnici de lucru.

rândunele,
Frontal

Lucrarea model a fost realizată prin conturarea după şablon şi apoi
decuparea formei câmpului din carton verde, a formelor florilor, și a
copacilor

Frontal

din hârtie colorată, forma soarelui și a norilor din material

b) Explicarea şidemonstrarea

albastru; formele decupate au fost asamblate obţinându-se tabloul.

modului de lucru

Prezintarea etapelor de lucru:

copaci ,

pe parcursul lectiei
foarfece,
lipici.

Pe coala de hârtie albastră de pe masă, se vor lipi componentele tabloului
fixânu-le în spațiul suprafetei de lucru. Prima dată se va lipi câmpul verde

Observarea
Conversaţia
Coala de

apoi, soarele, norii, în partea de sus a foii, umează copacii, care se vor așeza
Exercițiul
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hârtie
colorată

se

realizeaza permanent

Lucrarea
model

Feed-back-ul

Frontal

focalizării şi
menţinerii atenţiei
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unde se va dori sau așa ca în modelul prezentat și în funcție de creativitatea

Frontal

Observarea

fiecăruia mai lipiți flori, fluturi, buburuze etc.

sistematica

Vom face împreună câteva exerciții de încălzire a musculaturii mâinilor:

Evaluare orala

,,Umerii îi vom misca, spatele vom îndrepta/ Ne jucăm, ne jucăm,coatele noi
Materialele

le mișcăm/ Mâna lebadă o fac,care da mereu din cap/Degetele-mi sunt
petale, se deschid ca la o floare/ Degetele răsfirăm și la pian noi cântăm.

Explicația

pregătite:

Ce vom lucra astăzi? Doriți să-mi puneți întrebări? Dacă nu,vă doresc spor

Câmp verde

c) executarea lucrării de către

la lucru!Solicit elevilor să realizeze lucrarea.

din carton

elevi

Nu uitaţi!- orientându-vă după planul de lucru de pe tablă, folosiţi corect

colorat, nori,

tehnicile de lucru ( conturare, decupare, asamblare, lipire)
- lucraţi îngrijit şi curat, având grijă să nu vă răniţi!

Exercițiul

Observarea sistematica

Individual

,soare,

Observarea măsurii în

decupate din

care sunt înţelese

Pe parcursul orei, îndrum, corectez, încurajeaz și atenţioneaz elevii în

material,

executarea lucrării.

copaci,

Frontal

În timpul lucrului se vor da indicații individuale referitoare la folosirea
corectă a materialelor și corectitudinea procedeelor de așezare și lipire.Voi

Observația

ajuta elevii care întâmpină dificultăți.

5. Evaluarea

fluturi,

Individual

flori,

De la caz la caz voi aprecia rezultatele parțiale obtinute de elevi,stimulandui,să respecte etapele de lucru și tehnicile propuse, încurajandu-i să continuie

buburuze ,

lucrul până la terminarea lui; de asemenea vor fi stimulați elevii care au

decupate din

tendința de a îmbogăți tema, punându-le la dispoziție material suplimentar.

hartie

Cu câteva minute înainte vor fi anunțați să finalizeze lucrările.
5 min.

colorată

Analiaza lucrărilor
Lucrările

Criterii de evaluare:
-redarea temei, prin asamblarea cât mai corectă a elementelor, realizarea
simetriei, respectarea distanțelor necesare dintre elementele întregului;
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Expunerea
Conversaţia

Individual

respectate indicațiile.

Lucrare practică

şi
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6. Analiza și aprecierea

-executarea completă a lucrarii;-contribuția personală a elevului la

lucrărilor

îmbogățirea temei;-aspectul estetic al lucrării;

Aprecierea verbală
Analiza şi

Expunerea lucrărilor la panou. Turul galeriei

aprecierea
Colegii își vor exprima părerea referitoare la modul de realizare a tablourilor
1 min.

Turul
Galeriei

celorlalți elevi.
Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului de participare
al elevilor la lecţie şi a colaborării în cadrul grupelor.
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Conversația

Explicația
Frontal
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Proiect de activitate didactică
PROFESOR PSIHOPEDAGOG Tekeres Kinga
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 3, Reghin

SECȚIUNEA: Resurse educaționale destinate cadrelor didactice
CLASA: a VII- a – (deficiențe mintale moderate)
ARIA CURRICULARA: Consiliere și orientare
DISCIPLINA: Consiliere și orientare
SUBIECTUL LECŢIEI: Cine sunt eu?
TIPUL LECTIEI: Mixtă
COMPETENȚE GENERALE: Dezvoltarea capacității de autotunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine
COMPETENȚE SPECIFICE:
1. Identificarea elementelor definitorii propriei personalităţi
2. Dezvoltarea atudinii pozitive și a stimei de sine
Obiective operaţionale:
O1 – să observe elemente de auto- şi intercunoaştere;
O2 – să enumere trăsături pozitive despre sine;
O3 – să intuiască sensul conceptelor de „imagine de sine”, „stimă de sine”;
O4 – să demonstreze atitundini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii;
O5 – să identifice modalităţi de dezvoltare a imaginii de sine.
STRATEGII DIDACTICE:
a)METODE ŞI PROCEDEE: Spargerea gheţii, explicaţia, povestirea, dialogul dirijat, Diagrama Ishikawa, conversaţia, exerciţiul, activitatea independentă, demonstraţia,
jocul
b)MIJLOACE MATERIALE: planșe didactice, cartea ilustrată- Nu vreau să fiu broască de Dev Petty , Mike Boldt, fișă de lucru, coli de hârtie, instrumente de scris,
c)FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală
RESURSE : a) TEMPORALE: 45 minute; UMANE: 10 elevi
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Strategii didactice
Etapele lecţiei

Conţinutul ştiinţific

1.Moment

Crearea unei atmosfere adecvate pentru buna desfășurare a lecției.

organizatoric

Pregătirea materialelor necesare.

2.Captarea

O1

atenției
O2

Metode şi

Mijloace

Forme de

procedee

materiale

organizare

Conversaţia

Instrumente de

Frontal

lucru

Activitatea va debuta cu jocul Ce-aş fi dacă aş fi...? Fiecare participant

Conversaţia

va adresa aceasta întrebare unui coleg adăugând întrebării alt cuvânt (ex.:

Spargerea gheţii

Observarea
comportamentului

Frontal

Aprecierea
implicării în
discuții

animal, floare, fruct, etc.) în timp ce paseaza unul de la altul o minge
imaginară.

Evaluare

Jocul

Scopul jocului este cunoaşterea şi autocunoaşterea, relaţionarea,
dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei şi limbajului.
3.Anunţarea temei

Se anunță tema: Cine sunt eu?

Conversaţia

Planșe

şi a obiectivelor

Într-un limbaj accesibil elevilor se prezintă obiectivele vizate.

Observaţia

didactice

4.Dirijarea

Elevii vor urmări lecturarea cărții - Nu vreau să fiu broască - Dev

Povestirea

Cartea ilustrată

activităţii

Petty , Mike Boldt. În carte este prezentată o broscuță care nu mai vrea

-Nu vreau să

să fie broască. Crede despre sine că e prea udă, alunecoasă și că

fiu broască –

mănâncă prea multe insecte la o masă. Și-ar dori să fie pisică. Sau

de Dev Petty ,

poate iepure. De ce nu o bufniță înțeleaptă? Orice formă de viață i se

Mike Boldt

O3

pare mai atrăgătoare decât propria specie. Concluzia finală îi apare
surprinzător de repede : e destul de bine să fii broască. Câinii nu
mănâncă broaște, dar se mănâncă cu poftă animalele enumerate mai
sus. Plus că ar fi și mai rău dacă ar fi o …. muscă.
În timpul citirii textului copiii sunt rugați să urmărească cu atenție
imaginile din carte. După citirea poveștii vor fi adresate întrebări cu
privire la caracteristicile personale și stima de sine a personajelor/a
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Frontal

Aprecieri verbale
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Aprecieri verbale
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elevilor.Exemple de întrebări: Cum este broscuța? Dar celelalte
O4

animale cum sunt? Ce crede broscuța despre ea însăși? Cum se simțea

Aprecierea
implicării

Dialogul dirijat

broscuța?De ce? Tu ce crezi despre tine? Ce lucruri te fac să te simți

în

discuții

bine? Ce putem învăța de la broscuță?
O5

Din această poveste haioasă, care stimulează imaginația și curiozitatea,
putem afla că a ne pune în pielea altcuiva este o modalitate de a explora
și de a cunoaște propria persoană. Povestea broscuței care voia să se
transforme în alt animal, ne arată avantajele de a fi noi înșine și faptul
ca este bine să ne apreciem așa cum suntem.

O2

Se va trece la completarea individuală a fișei de lucru - Cine sunt eu?, în

Exerciţiul

Instrumente de

vederea descoperirii caracteristicilor personale, facilitând în acest fel

Diagrama

scris

autocunoașterea. Fișa va fi realizată utilizând Diagrama Ishikawa. Pe

Ishikawa

diagrama elevii vor nota următoarele informații:

Activitatea

- pe capul peștelui – Sunt .............. (numele)

Fișă de lucru

Individual

independentă

Aprecieri

- pe oasele peștelui – Îmi place să ...... ( trei activități ); Nu îmi place

individuale

să ..... (cel mult patru activități); Îmi doresc să .... (cel puțin două dorințe);
Prietenii mei (cel puțin doi prieteni); Animalul preferat; și Mâncarea
preferată. Se apreciază activitatea elevilor și implicarea acestora în
realizarea sarcinii propuse.
5.

Fixarea

și

O3

Se va analiza împreună cu elevii învățătura desprinsă din text și se vor

Conversaţia

Frontal

Autoevaluarea

sistematizarea

formula concluziile. Reținem!

Evaluare

cunoștințelor

•

Toţi ne formăm o imagine despre propria noastră persoană.

individuală

•

Imaginea despre sine nu coincide întotdeauna cu realitatea. Atunci

frontală

când există o mare diferență între imaginea despre sine şi realitate,
Coli de hârtie

comunicarea are de suferit.
•

Imaginea de sine este modul în care fiecare se vede pe sine.
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Se cere elevilor să deseneze fiecare câte un soare. Pe razele acestuia
copiii vor scrie însușiri personale, evidențiind astfel modalitatea în care
O2

se evaluează elevul și ce fel de stimă de sine prezintă.

Instrumente de
Demonstrația

scris

Individual

Produsele

Frontal

Se prezintă modelul și pașii realizării lucrării. Elevii vor efectua sarcina
de lucru, fiind preocupaţi să: utilizeze corect şi atent instrumentele de

Activitatea

lucru, să lucreze atent şi îngrijit, să se încadreze în timpul de lucru. Se

independentă

vor da indicaţii suplimentare și se va oferi ajutor elevilor care necesită

Observaţia

sprijin. Expunerea lucrărilor, evaluarea și interevaluarea acestora.
6. Evaluare/

O4

Aprecierea produselor activității elevilor.

Conversația

Aprecierea

Se fac aprecieri asupra desfăşurării lecţiei şi asupra comportamentului

performațelor

elevilor din timpul desfăşurării activității.

7. Aprecieri şi

Se fac aprecieri asupra desfăşurării lecţiei şi asupra comportamentului

Conversaţia

observaţii

elevilor în timpul desfăşurării lecţiei.

Explicaţia

Aprecieri
genereale și

realizate

individuale
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LESSON PLAN
NAME Fărcaș Adina Mariana
SCHOOL Liceul Ortodox Sfântul Nicolae Zalău
DATE: 21st February
UNIT: Animals
GRADE: 2nd
NUMBER OF STUDENTS: 26
LEVEL: beginner
LESSON: Farm and wild animals
TYPE OF LESSON: consolidation
TIMING: 50 min
SKILLS: Listening, Speaking, Reading
DIDACTIC STRATEGIES:
-METHODS AND PROCEDURES: question patterns, elicitation,
explanation, fill in, conversation, mime, demonstration
-ORGANIZATION: whole class, individual, pair work
-MATERIALS AND EQUIPMENT: pictures, board, handouts, worksheets, video
projector, song, animal sticks
-EVALUATION: - initial- through the warm up activity
-continue: through analysis of answers, activities, observation,
stimulation, error correction;
-final: through feedback
OBJECTIVES:
By the end of the lesson students will be better able
-

to distinguish between farm and wild animals

-

to express ability with Can/Can’t

-

to briefly describe an animal

ANTICIPATED PROBLEMS: some students might need further help and extra indications in solving the tasks
SOLUTIONS: T explains whenever the case so that every student understands the tasks
STAGES:
The teacher greets the students, talks with them and gets ready for the class.

ACTIVITY 1: Warm-up
AIMS:

-

to warm the SS up, to motivate them for the lesson
to create a comfortable atmosphere

PROCEDURES: T tells Ss that today they are going to learn more about animals. T asks Ss what type of animals
they learned last English classes. Ss will say farm animals and then the T will write farm on the board. Then Ss will say
wild animals and T will write wild animals on the board. T shows Ss flashcards of different animals and Ss will place each
animal under the right heading.
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INTERACTION: whole class
TIMING: 5 min
TEACHING TECHNIQUE– matching exercise

ACTIVITY 2: Presentation
AIMS: - to practice expressing ability with can/can’t
- to guide the Ss to describe an animal
PROCEDURES: T takes the picture of a cat and asks Ss ‘ Can a cat jump?’ Ss will answer ‘ Yes, it can.’ Then T
will ask Can a cat fly? Ss will say No, it can’t. T will continue to ask other actions that an animal can or can’t do. T then
asks Ss to stand up and tells them that now they are going to mime those actions. Ss stand up and T says ‘Run like a lion!
Jump like a tiger! Climb like a monkey! Swim like a fish! Fly like a parrot! Walk like a penguin! Ss mime the actions and
so does the T. T then asks the Ss to sit down and pay attention to her. T takes a toy cat and describes it to the Ss.
It’s a cat. It’s small. It’s orange and white. It can climb. It can’t swim.
T then takes a teddy bear and describes it to the Ss.
It’s a bear. It’s big. It’s brown. It can run. It can’t fly.
T then takes the giraffe and describes it to the Ss
It’s a giraffe. It’s big. It has got brown spots. It can walk. It can’t swim.
T then takes an elephant and describes it to the Ss.
It’s an elephant. It’s big. It has got a long trunk.
INTERACTION: whole class
TIMING: 15 min
TEACHING TECHNIQUE- miming, demonstration

ACTIVITY 3: Immediate Practice
AIMS: - to recognize animals
-

to practice reading comprehension about animals

PROCEDURES: T gives Ss a worksheet to practice the ítems ( Anexx 1) For the first exercise Ss have to look at the
sentences and circle the correct word
A pig can swim/ fly
A horse can run/climb
Etc.
For the next exercise Ss have to tick the sentence if it is true and cross if the sentence is false.
The snake can fly and swim
The monkey can run and climb.
For the last exercise Ss have to match the description with the animal by sticking the animal with glue next to the right
description.
INTERACTION: individual work, whole class
TIMING: 10 min
TEACHNG TECHNIQUE: matching exercise, true/false
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ACTIVITY 4: Production
AIMS: - to practice speaking about an animal
PROCEDURES: T sticks 6 animals on the board and tells Ss that each of them must pick an animal from the board
and create a riddle about one animal using the model given on the handout (Annex 2) The partner has to guess the animal.
One or two pairs come in front of the class and performs the dialogue.
It’s big/small. It’s pink/brown…. It has got spots/stripes/a long trunk. It has got a short/long tail. It can
run/jump/swim/fly/walk/climb. It can’t …….
INTERACTION: pair work, whole class
TIMING: 10 min

ACTIVITY 5: Song
AIMS: -to practice the items in singing
-

to have fun by singing a song

PROCEDURES: T gives each student two sticks with two animals. T puts a song called ‘What do you see’. When
the Ss hear and see one of the animals received they have to lift it up.
INTERACTION: whole class
TIMING: 10 min
TEACHNG TECHNIQUE: song

FEEDBACK: T praises all the Ss for their participation during the lesson and makes

Extra activities : colour, then cut and glue the name of the animal under each picture
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Proiect de lecţie
Cibotariu Lucia
Liceul Tehnologic ”Ioan N. Roman”, Constanța
1.Date generale:
-Data:15.01.2021
-Clasa: a XI a, liceu/Domeniul de pregătire: Industrie textilă și pielărie/ Calificarea: Tehnician designer vestimentar
-Modul 3:” TIPARE PENTRU PRODUSE VESTIMENTARE ȘI ACCESORII”
-Unitatea de învăţare: ”Construirea tiparului de bluză clasică ”
-Titlul lecției : ”Construirea tiparelor de spate și față la bluza clasică”
-Timp: 2*50minute
-Tipul lecției: de formare de priceperi şi deprinderi.
-Loc de desfășurare: sala de clasă.
2. Unitatea de rezultate ale învățării: 11- Proiectarea tiparelor produselor vestimentare și a accesoriilor
•

Cunoștințe:

11.1.3. Dimensiuni principale și de bază ale corpului
11.1.4. Adaosuri folosite la proiectarea îmbrăcămintei, a articolelor de încălțăminte și de marochinărie ușoară
11.1.5. Rețeaua de bază și liniile de contur ale tiparelor reperelor principale și secundare pentru produse de lenjerie și de îmbrăcăminte exterioară din țesături și tricoturi, pentru
articole de încălțăminte și marochinărie ușoară
•

Abilități:

11.2.2. Utilizarea materialelor de specialitate de actualitate publicate în: limbi moderne de circulație internațională, limba română și limba maternă
11.2.3. Calcularea dimensiunilor de bază necesare construirii tiparelor de bază
11.2.4. Folosirea operațiilor matematice de bază pentru calcule specifice la locul de muncă
11.2.5. Selectarea adaosurilor necesare proiectării, în funcție de modelul și destinația produsului
11.2.6. Trasarea rețelelor de bază necesare construirii tiparelor de bază pentru repere principale și secundare
11.2.7. Trasarea liniilor ajutătoare și de contur necesare construirii tiparelor de bază pentru reperele produselor
11.2.8. Utilizarea unităților de măsură și a instrumentelor de desen în rezolvarea sarcinilor de lucru
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11.2.9. Respectarea algoritmilor de lucru specifici proiectării tiparelor
•

Atitudini:

11.3.1. Efectuarea cu responsabilitate a calculelor necesare proiectării tiparelor de bază
11.3.2. Selectarea independentă a adaosurilor necesare proiectării
11.3.3. Trasarea independentă a rețelelor de bază și a liniilor ajutătoare necesare construirii tiparelor de bază
11.3.4. Executarea cu responsabilitate a liniilor de contur ale tiparelor reperelor produselor
11.3.8. Asumarea calității/noncalității lucrărilor executate
11.3.9. Asumarea responsabilităților ce îi revin în cadrul echipei de lucru
3.Strategii didactice :
3.1.- Resurse procedurale: Conversaţie euristică, problematizare, studiul de caz, exerciţiul, metoda Linia valorii.
3.2.- Resurse materiale:
Fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de autoevaluare, coli, instrumente de desen, creioane, radiere, caiete de notiţe;
3.3.- Mod de lucru cu elevii: frontal, individual;
3.4.- Bibliografie:
-Ciontea,Gh., Proiectarea îmbrăcămintei-manual pentru clasele a XI a, a XII a, Bucureşti, E.D.P., 1988.
Desfășurarea lecției
Nr.

Momentul

Unitatea de

crt.

lecţiei

rezultate ale

Detalieri de conținut

Activități de

Resurse

învățare

învățării
1.

Momentul

-

Verifică prezența și ambientul.

3 minute
Activitate frontală

organizatoric

Conversaţia
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2.

Precizarea

11:

Prezintă titlul lecţiei:”Construirea tiparelor

Construirea tiparelor

Activitate frontală

Formativă

conţinutului

Proiectarea

de spate și față la bluza clasică”-scara 1:5,

de spate și față la

Conversaţia

-proba orală

tiparelor

respectiv

bluza clasică

Problematizarea

-observaţie

cunoștințelor,

produselor

atitudinile.

2 minute

sistematică

abilităților

vestimentare

Obiective specifice:

Frontal

și

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

Conversaţia

lecţiei,

a
și

atitudinilor

a

accesoriilor

cunoștințele,

abilitățile

și

O1-să calculeze dimensiunile de bază
necesare construirii tiparului;
O2-să măsoare dimensiunile necesare;
O3-să traseze liniile de bază ale tiparului;
O4-să traseze liniile de contur ale tiparului.

3.

Reactualizarea

Situează subiectul în contextul disciplinei,

cunoştinţelor

subliniind importanţa construirii tiparelor

observație

din

în designul vestimentar.

sistematică

lecţia

precedentă.

3 minute

Adresează întrebări din conţinutul unităţii
de învăţare:
1.Enumeraţi etapele de construire ale unui

Discuţii

tipar.

etapele de construire a

2. Clasificaţi liniile unui tipar. Precizaţi

tiparelor.

tipurile de linii pe care le putem folosi în
reprezentarea unui tipar.
3. Enumeraţi liniile de bază ale unui tipar
pentru un produs cu sprijin pe umeri.
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4. Enumeraţi liniile de contur de la spatele
unui produs cu sprijin pe umeri.
5. Explicaţi de ce realizăm jumătate din
tiparul de spate, respectiv tiparul pentru un
singur piept.

4.

Anunță titlul lecției noi: ”Construirea

Prezentare

PPT

Realizarea de

tiparelor de spate și față

construirea

tiparelor

către elevi a

clasică.”(scara 1:5)

tiparelor

Unitatea de rezultate ale învățării 11:

de

spate și față

Proiectarea

pentru

vestimentare și a accesoriilor

clasică.

bluza

tiparelor

la bluza

Conversaţie

Formativă,

euristică,

observație

de spate și față la

problematizare,

sistematică

bluza clasică

studiul

de

caz,

exerciţiul;

produselor

Videoproiector,

Profesorul prezintă fișa de documentare de

-discuţii pe baza fişei

laptop,

la prezentarea PPT, urmărind împreună cu

de documentare (PPT)

instrumente

elevii etapele de construire a tiparului.

-exerciţii de calcul în

desen,

Profesorul repartizează fişele de lucru,

vederea reprezentării

creioane, fișe de

având calculele necesare şi forma finală a

liniilor

lucru

tiparului de desenat.

respectiv a liniilor de

de

bază,

contur
-exerciţii

de

Profesorul explică elevilor modul de lucru

reprezentare a liniilor

pentru rezolvarea fişelor de lucru

de bază, respectiv de
contur ale tiparelor
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5.

Se prezintă soluţiile corecte ale fişelor de

10 minute

Formativă

Aprecierea

lucru.

Frontal

-probă orală

activităţii

Se verifică rezultatele obţinute de elevi:

Pe grupe

-observaţie

elevilor

-corectitudinea rezolvării fişelor de lucru;

Soluţiile fişelor de

sistematică

-însuşirea cunoştinţelor .

lucru

-planşele realizate se lipesc pe tab1ă;

Conversaţia

Metoda Linia valorii
6.

Explicații-

Se prezintă tema pentru acasă

Expunerea

continuitatea

Reprezentaţi tiparul de spate al bluzei

2 minute

învăţării acasă

clasice la scară naturală.

şi pentru

Notarea ; menţionarea elevilor care au

realizarea

participat activ la lecţie.

temei
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Aplicație practică pentru lecții on-line
Profesor Rogojină Mihaela
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași
Disciplina : M V- Stagiu de pregătire practică în gastronomie – Școala și agentul economic – parteneri pe piața muncii
Clasa : a X a C
Domeniul de pregătire profesionională: turism și alimentație
Domeniul de pregătire generală: alimentație
Calificarea profesională: tehnician în gastronomie
An școlar: 2020-2021,
Unitatea de învățare: Organizează activități de degustare produse și băuturi
Titlul lecției: Organizează activități de degustare produse și băuturi
Tipul lecției: de recapitulare-on line
Timpul acordat: 50 min
Scopul lecției: Dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile
specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregărire profesională
Turism și alimentație sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior
Motivația: Lecția este foarte importantă întrucât elevii trebuie să-și fixeze foarte bine noțiunile dobândite pe parcursul
acestei unități de învățare, noțiuni ce le sunt necesare și în activitatea desfășurată la orele de curs.
Unitatea de rezultate ale învățării- tehnici generale (URÎ):1-etică și comunicare profesională
Rezultate ale învățării:
Cunoștințe: 1.1.1. descrierea conceptului de calitate produselor și serviciilor, 1.1.2. precizarea materialelor necesare
efectuării produselor și serviciilor, 1.1.3. cunoașterea documentelor de evidență primară,1.1.4. cunoașterea soft-urilor de
rezervare, 1.1.5. caracterizarea preparatelor și băuturilor oferite clienților
Abilități: 1.2.1.aprecierea corectă a calității produselor și serviciilor, 1.2.2.identificarea materialelor necesare efectuării
produselor și serviciilor și a altor resurse,1.2.3. completarea documentelor de evidență primară cu datelor obținute din
tabele, măsurători, documente , 1.2.4. utilizarea corectă a soft-urilor sfecifice, 1.2.5. recomandarea corectă a preparatelor
și băuturilor clienților, 1.2.6. realizarea activităților de degustare pentru diferite reparate și băuturi
Atitudinile: 1.3.1. asumarea responsabilă a interpretării calității produselor și serviciilor, 1.3.2. stabilirea responsabilă a
necesarului de materiale pentru
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efectuarea produselor și serviciilor, 1.3.3. asumarea responsabilă a completării documentelor de evidență primară, 1.3.4.
implicarea activă în utilizarea soft-urilor specifice activității prestate, 1.3.5. manifestarea interesului pentru a face
recomandările cele mai potrivite clienților, 1.3.6. implicarea activă în organizarea activităților de degustare
Competențe cheie: competențe sociale, competențe civice, competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca
instrument de învățare și cunoaștere, competențe antreprenoriale, competențe de comunicare în limba română,
competențe de sensibilizare și de expresie culturală
Obiective:O1- Să realizeze conexiuni între modulele studiate în clasa a IX a și a X a ;O2- Să precizeze care sunt legile
specifice normelor de protecție a muncii în domeniul alimentației ;O3- Să identifice defectele pentru un preparat culinar
servit la micul dejun;O4- Să comunice la nivelul clasei portofoliul realizat;O5- să argumenteze alegerile făcute.
Condiții prealabile: cunoașterea realizării unui mice-en-place pentru mic dejun
Managementul resurselor
Resurse materiale: material didactic: ingrediente proprii, preparat culinar realizat în funcție de materialele avute la
dispozitie, calculator, PPT, spațiul de desfășurare: locuința proprie
Resurse temporale
•

Durata lecției : 50 min

Resurse metodologice:
Metode și procedee didactice: conversația, discuția colectivă, învățarea prin descoperire, observarea dirijată ,

-

știu/ vreau să știu/ am învățat, jocul de rol, lucrul în echipă, metoda explozia solară
Locul de desfășurare a activității:platforma G SUITE (MEET și CLASSROOM)
Bibliografie:
•

Mihai, Ștefania și colab (2010) – Turism și alimentație, manual clasa a IX a, București, Editura CD Press;

•

Mihai, Ștefania și colab(2011) – Turism și alimentație, manual clasa a X a, București, Editura CD Press;

•

Auxiliar curricular Activitatea de servire în restaurație, noiembrie 2008;

•

Florea Constantin, ș.a.(2004) – Manualul directorului de restaurant, București, Editura THR-CG;

•

Nicolescu Radu (1998) – Tehnologia restaurantelor, București, Editura ASE.

Resurse psihologice:
-

Capacitatea de învățare disponibilă: deoarece sunt elevi de clasa a X a își formează noțiunile de bază specifice
domeniului turism și alimentație.

-

Motivația: interesul elevilor nu este egal, deoarece structura psihologică și aptitudinală este diferită

Evaluare: prezentarea portofoliului realizat pe parcursul săptămânii de practică comasată
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Deșfășurarea activității didactice
Eveniment

Rezultate ale învățării

Strategie didactică

ele
Forme de

Abilități

Mijloace

Cunoștințe

instruirii

1.1.1.

1.2.1.

organizatoric 1.1.2.

1.2.2.

1.1.3.

1.2.3.

1.3.2.

Verifică primirea portofoliilor elevilor în tema atribuită pe

Capacitat

1.1.4.

1.2.4.

1.3.3.

classroom, pe platforma G SUITE, în vederea desfășurării

ea

1.1.5.

1.2.5.

1.3.4.

corespunzătoare a activității.

concentr

1.2.6.

1.3.5.

Pentru a „sparge gheața” propune elevilor exercițiul

are

1.3.6.

Termometrul emoţional nivelul stării lor emoţionale in acel

atenției

Timp
Moment

Atitudini

Conținut

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Metode de

de

învățământ

învățămâ
nt

3 min

1.3.1.

Salută elevii. Face prezența și notează absenții cu ajutorul

Elevii

trebuie

platformei G SUITE(MEET).

completeze

să

Conversația

Chat

pe

Evaluare

organiz. a
activității
Frontal

Evaluare
orală

MEET

de

a

moment ,urmând ca la finalul orei să işi reevalueze stările.
Verif.cuno

1.1.1.

1.2.1.

1.3.1.

Pe parcusul săptămânii de practică elevii au primit:

Ascultă,

ștințelor

1.1.2.

1.2.2.

1.3.2.

-portofoliul care trebuie completat

analizează, răspund la

prezentate

1.1.3.

1.2.3.

1.3.3.

-normele de protecție a muncii specifice domeniului

întrebări.

pe

parcul

1.1.4.

1.2.4.

1.3.4.

alimentației publice

Prezintă

săptămânii

1.1.5.

1.2.5.

1.3.5.

-teme atribuite după fiecare zi de practică

completat

pe

1.2.6.

1.3.6.

-fisă tehnologică după care vor fi evaluați

parcursul

întregii

-rețete de preparate culinare pentru micul dejun

săptămâni de practică

de practică
42 min

observă,

Chat

independentă

MEET

pe

Frontal

Evaluare

Individual

orală

Frontal

Evaluare

Individual

orală

portofoli
portofoliul

Fixarea

1.1.1.

1.2.1.

1.3.1.

Cu ajutorul elevilor se punctează lucrurile realizate pe parcursul

Răspund,argumentân

cunoștințel

1.1.2.

1.2.2.

1.3.2.

acestei săptămâni:

d ce le-a plăcut și ce

or

1.1.3.

1.2.3.

1.3.3.

-cerințele igienico-sanitare în domeniul alimentației

au învâțat
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5 min

1.1.4.

1.2.4.

1.3.4.

-completarea unei facturi fiscale

Identifică

1.1.5.

1.2.5.

1.3.5.

-realizarea unui mise-en -place pentru micul dejun personalizat

care

1.2.6.

1.3.6.

-realizarea unui preparat culinar pentru micul dejun

îmbunătățite

-prezentarea procesului tehnologic pentru preparatul realizat în
funcție de preferințe
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PROIECT DIDACTIC
Profesor: Săcăluş Silvia Oana
Colegiul Tehnic „V.D.Cotea” Focşani, jud. Vrancea
Clasa: a X-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Titlul lecţiei: Textul publicitar (text multimodal)
Tipul lecţiei: combinată (dobândire de cunoştinţe; fixare şi sistematizare a cunoştinţelor)
Argument: Se urmăreşte consolidarea competenţelor de comunicare ale elevilor, indispensabile în lumea contemporană,
pentru orice tip de activitate profesională. O notă specifică este dezvoltarea competenţei culturale a elevilor, ceea ce
implică un demers de contextualizare culturală a fenomenului publicitar. Prin asemenea activităţi, se urmăresc valori şi
atitudini care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome a elevilor, la conturarea spiritului critic şi a
sensibilităţii estetice, manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică.
Scopuri generale: dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului publicitar; compararea viziunii despre lume,
despre condiţia umană sau despre artă reflectate de mesajele publicitare; descoperirea arhitecturii mesajului publicitar.
Competenţe generale: 1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în
diferite situaţii de comunicare.
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte
literare şi nonliterare.
3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
Competenţe specifice: 1.1. utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte; 1.3 exprimarea
orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate;
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare;
Obiective operaţionale cognitive:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: să identifice mijloace de persuasiune în mesaje publicitare date; să analizeze
gradul de persuasiune a unui mesaj, luând în considerare morfologia acestuia; să aplice noţiunile dobândite anterior în
crearea unui mesaj publicitar;
Obiective afective: OA1 – Elevii vor manifesta interes pentru descoperirea mijloacelor de persuasiune în mesajele
publicitare; OA2 – Interpretarea mesajelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de viaţă;
Obiective motrice: OM1 – Elevii vor ficapabili să foileteze în condiţii de igienă şi securitate materialele: pliante, ziare,
reviste, broşuri; OM2 – să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul lecţiei.

RESURSE
A. Bibliografice :
A1. oficiale: Marin Iancu, Ion Bălu, Rodica Lăzărescu, Limba şi literatura română – Manual pentru clasa a X-a ,
Bucureşti, Editura Corint, 2004, p.116;
A2. ştiinţifice:
•

Dâncu, Sebastian Vasile Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1999;

•

Goddard, Angela, Limbajul publicităţii, Iaşi, Editura Polirom, 2002;
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•

Petru, M., Istoria jurnalismului şi a publicităţii din România, Editura Polirom, Iaşi, 2007;

•

Todoran, Dimitrie, Psihologia reclamei, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005;

A3. pedagogice: Negreţ Dobridor, Ion, Didactica Nova, Editura Aramis, Bucureşti, 2005
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Proiect educațional
COMUNICARE ȘI INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ PRIN ARTĂ
Prof.înv.primar DAN FLORENTINA LORENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.19 BRAȘOV
INFORMAŢII DESPRE PROIECT
▪

Proiect social

▪

Domeniul în care se încadrează proiectul: cultural-artistic, arte vizuale

Perioada derulării -1 an școlar
Număr participanţi la proiect: 62
SCOPUL PROIECTULUI :
•

Dezvoltarea emoțională a elevilor prin intermediul artei

•

Stimularea potenţialului artistic şi creativ al copiilor din învăţământul primar şi liceal

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

A.

•

Stimularea și dezvoltarea potențialului creativ

•

Dezvoltarea inteligenţei emotionale

•

Dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere

•

Diseminarea rezultatelor proiectului în 2 unități școlare, într-un interval de 6 luni

REZUMATUL PROIECTULUI
a)

Beneficiarii direcţi : Elevii Clasei Pregătitoare și Elevii Clasei a-X-a, ai Liceului de Arte Plastice

b)

Beneficiarii indirecți: Cele două instituții de învățământ

c)

Activităţi propuse în ordinea în care se vor desfăşura:
1.

Arta naște și dezvoltă relații de prietenie!-activități de socializare, cunoaștere, organizarea
activităților din cadrul proiectului

2.

Arta populară pe înțelesul copiilor- Atelier de modelaj -Modelaj în lut-Obiecte de artă populară

3.

Ne exprimăm sentimentele prin artă-Atelier de desen

4.

Emoții de primăvară-Atelier de activitate practică de 1Martie, Exprimarea emoțiilor prin jocuri
și cântece

5.

Comunicare prin muzică și teatru!

6.

Munca noastră în cadrul expoziției "Copii talentați!"

d) Activitatea principală constă în organizarea unor ateliere tematice de pictură, modelaj, desen, în cadrul cărora
elevii de liceu pot iniția și îndruma elevii Clasei Pregătitoare în utilizarea unor tehnici inedite din domeniul
artistico-plastic, utilizarea de materiale neconvenționale mai puțin familiare elevilor din ciclul primar. De
asemenea se pun bazele unei relaționări pozitive , cu beneficii pentru ambele categorii de vârstă.
Toate activitățile susținute în parteneriat vor cuprinde în derularea lor momente de reflecție, de exprimare a
trăirilor interioare ale copiilor prin desen ,muzică și teatru. De asemenea în cadrul întâlnirilor se vor derula
multe jocuri de cunoaștere și autocunoaștere, socializare, creativitate, exprimare a emoțiilor, jocuri muzicale.
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B.

PREZENTAREA PROIECTULUI

Argument justificare, context
Ne-am propus să derulăm proiectul COMUNICARE ȘI INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ PRIN ARTĂ,
deoarece dorim să antrenăm copiii în activităţi care să valorifice priceperile şi deprinderile dobândite în domeniul artelor
plastice, dezvoltându-le totodată potenţialul creativ şi simţul estetic, dorim ca aceștia să-şi exprime emoţiile şi
sentimentele prin diferite forme de manifestare artistico-plastică și nu numai.
Elevilor le place să fie mici actori, să recite, să deseneze, să decupeze din hârtie diferite siluete, iar varietatea materialelor
care ne înconjoară le oferă posibilitatea de a realiza lucrări plăcute şi atractive.
Activităţile artistico plastice au o influenţă benefică asupra personalităţii elevilor, nu numai în plan estetic ci şi
moral afectiv şi intelectual. Ne dorim ca prin aceste activități artistico-plastice să contribuim la dezvoltarea inteligenţei
emoţionale atât de necesară copiilor în soluționarea unor probleme precum: relaţionarea cu colegii de clasă şi joacă,
dificultăţile lucrului în echipă, managementul emoţiilor în condiţii de examen, adaptarea la un nou context cultural şi
social, situaţii de pierdere (divorţul părinţilor, pierderea unei persoane dragi), situatii imprevizibile. Copiii care prezintă
deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale riscă să dezvolte probleme serioase, atât în timpul copilăriei, al
adolescenţei cât şi al vieţii adulte.
B.1. Descrierea activităţilor proiectului
I.Arta naște și dezvoltă relații de prietenie!- OCTOMBRIE -(Activități de socializare, cunoaștere, organizarea
activităților din cadrul proiectului )
În cadrul acestei activități, participanții la proiect vor face cunoștință, se vor prezenta, își vor împărtăși unii altora
aspecte din viața de elev. Se vor iniția jocuri interactive de socializare, se va confecționa un poster ca simbol al
parteneriatului dintre cele două instituții.
II. Ne exprimăm sentimentele prin artă- NOIEMBRIE- (Atelier de desen )
În cadrul acestei activități elevii Clasei Pregătitoare vor putea învăța să înterpreteze anumite desene, vor putea
transmite anumite sentimente prin intermediul artei, învățând simbolistica cromatică , simbolistica formelor, rolul
plastic al liniilor și punctelor în redarea stărilor emoționale pe chipurile desenate.
Elevii liceeni vor prezenta preșcolarilor diverse picturi , portrete și le vor explica, în cazul fiecărui tablou, starea
artistului, transmisă prin desen, ce trăsături fizice au fost conturate în portret, ce elemente de limbaj plastic au fost
utilizate( linii groase, subțiri, frânte, curbe, puncte).
Apoi vor urma si aplicațiile pe această temă. Școlarii mai mici ajutați de elevii liceeni vor încerca să realizeze portrete
umane surprinse în diferite stări emoționale supărare, fericire, uimire, nemulțumire, nervozitate.
III. Arta populară pe înțelesul copiilor- DECEMBRIE--(Atelier de modelaj -Modelaj în lut-Obiecte de artă
populară)
Activitatea va consta în realizarea unor obiecte din lut.
Elevii Clasei Pregătitoare vor învăța cum se prelucrează lutul, vor exersa tehnica de prelucrare a acestui material și vor
realiza obiecte diverse împreună cu elevii liceeni.Totodată vor pregăti împreună cadouri dar și un mic moment artistic de
Crăciun pentru copiii aflați în dificultate de la un Centru de zi din oraș.
IV. Emoții de primăvară- MARTIE – (Atelier de activitate practică de 1Martie- Exprimarea emoțiilor prin jocuri
și cântece)
Elevii Clasei Pregătitoare vor vizita Liceul de Arte și vor confecționa împreună cu partenerii lor, mărțișoare din materiale
diverse, utilizând pe lângă tehnicile specifice picturii și tehnici specifice activităților practice.
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V. Comunicare prin muzică și teatru!

MAI (Exprimarea emoțiilor prin jocuri și cântece)

Invitații acestei activități vor fi câțiva copii de la Centrul Diaconia, care vor prezenta un program artistic elevilor din
Clasa Pregătitoare, după care vor urma schimburi de idei, jocuri distractive.
La rândul lor elevii vor face câte un cadou acestor copii și le vor dona jucării, rechizite.
VI. Munca noastră în cadrul expoziției "Copii talentați!"

IUNIE

În cadrul ultimei activități înscrise în proiect se va finaliza această colaborare cu realizarea unei expoziții cu lucrările
plastice și practice realizate pe parcursul derulării proiectului, cu susținerea unui program artistic, premierea
participanților la proiect și împărtășirea unor momente frumoase din cadrul acestui proiect

B.2. – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului .
•

Îmbogăţirea cunoştinţelor despre utilizarea unor tehnici artistico-plastice în realizarea unor lucrări

•

Adoptarea unui comportament adecvat activităţii în grup: empatie, compasiune, înţelegere, prietenie, toleranţă,
interes, cooperare în cadrul activităţilor desfăşurate etc.

•

Dezvoltarea dragostei de muncă şi a respectului faţă de produsele muncii lor împărtăşirea experienţelor
personale.

•

Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul important pe care îl au activitățile de artístico-plastice, în
dezvoltarea şi educaţia propriilor copii;

B.3. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
– Consemnarea impresiilor/activităţilor în jurnalul clasei; amenajarea unei expoziţii cu lucrări şi alte obiecte create sau
colecţionate de copii; realizarea unui album/portofoliu al grupei cu materialele primite; CD cu filmări realizate cu ocazia
activităţilor desfăşurate; Album foto on-line; prezentarea periodică a activitatilor derulate.
B.4. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
Menținerea colaborării cu Liceul de Arte Plastice, , cu părinții elevilor, atragerea și altor parteneri pentru susținerea
financiară a proiectului.
B.5. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării proiectului
Activități de mediatizare prin intermediul site-ului școlii, mass media, Expoziții în cadrul instituțiilor școlare , donații
către centrele de copii defavorizați, Programe artistice susținute cu anumite ocazii.
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LESSON PLAN
Teacher: Marchiş Ana Ioana
School: “ Caius Iacob’’ Elementary School, Arad
Date: October 15th, 2020
Subject: English language
Grade: Preparatory A
Time: 50 min.
Title: Unit 2: My little body
Textbook: English is fun , Booklet
Lesson type: teaching lesson
Aims: At the end of the lesson the students will be able to:
- use in a proper way the words related to human body
- recognize and name the parts of the body
-solve drills
Objectives:
- development and practice of productive skill- speaking
- development and practice of receptive skill- listening
- correct usage of the vocabulary in connection with parts of the body
Methods and procedures:
- observation
-conversation
- practice
- independent work
- games
-total physical response
Resources:
- pictures, realia
- audio- video material
- board, markers
- hand-outs, scissors, glue, white papers

Skills:
- listening
- speaking
- writing
STAGE 1: Organizational moment
The students tell the absents; the teacher notes the absentees in her personal
class-roll.
Time: 2 min.
STAGE 2: Warm -up.
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The teacher asks students to revise numbers, counting from 1-10 and asks them to solve /discuss exercise 4/9.
Students look at ex 4 and try to answer to T ʼs question, drilling:” How many ….are there in the picture?”-”There
are…….in the picture.”
The teacher tries to create a proper atmosphere and announces the class that the lesson is a new one
Time: 8 min.
STAGE 3: Vocabulary and knowledge presentation
The teacher asks the Ss to open the books and prepare to watch a video
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg to introduce the subject of the new lesson , THE HUMAN BODY.
Teacher plays a video on the subject of the lesson. While watching the video, the students have to pay attention to the
words mentioned in the video.
After watching the video, students look into their books and they have to circle the parts of the body they hear in the
song/ mentioned in the video.
Time: 5 min
STAGE 4: Actual progress of the lesson
Ss are asked to solve the exercise in the textbook (exercise 1), that is to repeat along with T the parts of the body.
Ss do what T asks them to do!
T suggests Ss to play` Simon says`and explains them the rules of the game.
Ss play the game.
T asks Ss to look at exercise 3/11 and to say ”How many……..have you got?”
Ss give their answers.
In order to consolidate the new vocabulary, teacher gives them a worksheet on the topic to cut and glue the parts of the
body and the instructions.
Ss cut and solve the puzzle in order to obtain a human body with the learnt vocabulary.
Total time: 25 min.
STAGE 5 : Feedback / Homework and reward.
The teacher sets the homework: to rehearse the youtube song and solve exercise 4/11, that is to colour in !
The teacher addresses encouragements and thanks to her students and giving them small rewards (stickers).
Time: 10 min
Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
A4. metodico-didactice: Corneliu Crăciun, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Deva,
Editura EMIA, 2004;
Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoreticoaplicativ, Iaşi, Editura Polirom, 1999;
B. Metodologice:
B1. Strategia didactică: din punctul de vedere al particularităţilor evolutive ale gândirii: mixtă; din punctul de vedere al
dirijării învăţării: semialgoritmică.
B2. Metode şi procedee: învăţarea prin descoperire, problematizarea, învăţarea prin cooperare, conversaţia euristică,
expunerea, explicaţia, exerciţiul;
B3. Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru, calculator, videoproiector, pliante;
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B4. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
C. Temporale: 50’

SCENARIUL DIDACTIC
Eveniment

Obiective

Conţinutul instructiv-educativ

Conexiune inversă

Timp

Strategia

instrucţional

Evaluare

didactică

1. Organizarea
clasei, asigurarea

Se notează absenţele şi se asigură cele necesare

Elevii îşi pregătesc cele necesare

desfăşurării activităţii.

desfăşurării orei.

Se începe discuţia de la un exerciţiu de spargere a

Profesorul şi elevii se prezintă spunându-şi

gheţii prin care elevii vor pătrunde în atmosfera

prenumele şi caracterizându-se cu un

publicităţii prin autocaracterizare.

2’

climatului
2.
Captarea atenţiei

OA1

-

„spargerea gheţii”

-

activitate individuală

cuvânt; motivarea alegerii.

-

activitate frontală

-

prezentarea orală

-

afişarea obiectivelor

-

videoproiector, laptop

-

conversaţia euristică

3.

OA1

Profesorul anunţă tema lecţiei (Textul publicitar)

Se prezintă obiectivele lecţiei în termeni

Enunţarea temei

OM2

şi obiectivele acesteia.

accesibili, aşa încât elevii să conştientizeze

şi a obiectivelor

Elevii răspund la întrebările profesorului

temei care va cuprinde atât elementele–ancoră,

despre stilurile funcționale, despre

cât şi elementele ce urmează a fi discutate pe

particularitățile textului publicitar, despre

ancoră şi

parcursul lecţiei. Profesorul realizează o verificare

forme ale textului publicitar, despre tehnici

verificarea temei

a stilurilor funcţionale, oprindu-se ulterior asupra

de persuasiune utilizate.

stilului publicistic şi asupra textului publicitar ca

Sunt prezentate produsele realizate ca

formă specifică. Verificarea temei. Elevii au avut

temă. Se comentează şi se trag concluzii cu

de pregătit o campanie de promovare a unei cărţi

privire la gradul de persuasiune.

OC3

Actualizarea
informaţiilor

2`

nivelul comportamentelor aşteptate.
Va fi realizată cu ajutorul elevilor o „hartă” a

4.

3`

OA1

OC1

OA1

şi un afiş de promovare a unui eveniment
OM1

7’
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Tehnica întrebărilor
şi a răspunsurilor

-

activitate frontală
Chestionarea orală

4’

-

problematizarea

-

conversaţia euristică

Observarea
sistematică a elevilor

7’

extrațcolar.

Chestionarea orală

-

prezentare Power Point

-

afişe realizate de elevi
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Profesorul le prezintă un filmuleț despre

Elevii descoperă, cu ajutorul profesorului,

publicitatea stradală și diferite forme ale acesteia

semnificaţiile elementelor din afiș.

printre care și afişul.

Elevii vizualizează spotul propus de

https://www.facebook.com/103645318208939/vid

profesor, în vederea unui exerciţiu de

eos/270870924337012

semiotică publicitară: relaţionarea

Se comentează afişul Panzani.

obiectului cu sloganul; semnificațiile

Profesorul propune spre analiză mai multe spoturi

stratului narativ; imaginea (cromatică,

publicitare (Granini, Romprest)

unghiuri de filmare, joc al planurilor),

https://www.youtube.com/watch?v=sjJfGabbmA8

sunet; particularitățile discursului

Spotul publicitar - text multimodal, deoarece

publicitar (mijloace de expresivitate,

OM1

conţine o componentă vizuală şi o componentă

elementele situaţiei de comunicare,

OM2

sonoră. Prezenţa personajelor, decor, text, sunet.

funcţiile comunicării, persuasiune)

6.

OC1

Pentru fixarea cunoştinţelor, elevii sunt solicitaţi

- Elevii primesc materialul publicitar şi

Obţinerea

OC2

într-o activitate de brainstorming, pe baza unor

sunt provocaţi să găsească cât mai multe

performan-

OC3

materiale publicitare. Se distribuie elevilor o fişă

ţelor şi asigurarea

OA1

feedbackului

OM1

5.

OC1

Dirijarea
învăţării

OC2

OC3

OA1

OA2

-

învăţarea prin descoperire

Observarea
sistematică a elevilor

8’

-

prezentarea spotului ales

-

https://www.youtube.com
/watch?v=ThuRqPxFsPk

-

https://www.iqads.ro/creat
ie/25648/granini-mere

Evaluarea modului
de rezolvare a
sarcinilor de lucru

-

expunerea

-

exerciţiul

- exerciţiul
10’

Evaluarea fișelor de

- problematizarea

lucru

strategii persuasive care au fost utilizate în

- activitate frontală

Observarea sistemică

în care sarcinile de lucru sunt diverse şi vizează,

materialul respectiv. Elevii vor analiza oral

- pliante publicitare

a elevilor

în primul rând, identificarea mijloacelor

strategiile de persuasiune pentru fiecare

- conversaţia euristică

lingvistice de persuasiune. Elevii sunt solicitaţi să

material publicitar primit, motivând care

precizeze şi să motiveze care dintre ele îşi atinge

dintre ele

scopul persuasiv.

şi-a atins scopul persuasiv.

Se realizează sinteza lecţiei prin corelarea

- Elevii răspund la întrebările profesorului.

7. Asigurarea

OC2, OC3

retenţiei

OM2

obiectivelor cu rezultatele demersului didactic.

8.

OC1

Temă – alcătuirea unui top 5 al textelor publicitare,

Transferul

OC3

motivând selecţiile. Realizarea unei forme de

cunoştinţelor

OA1

publicitate prin care să convingă un călător străin

OA2

să viziteze un obiectiv turistic.

- Elevii îşi notează tema pentru acasă.

- conversaţia euristică
1`

- activitate frontală

3`

- expunerea

Observarea
sistematică a elevilor

- frontal
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Tomescu-Bogdan Ioana
Tomescu Ileana Maria
G.P.P.Nr..30,,Mugurel”, Oradea
Grupa: Mijlocie A
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?
Tema săptămânii: Animalele de la poli
Categoria de activitate: Activitate integrată
Tipul activităţii: Mixtă
Tema activității: Călătorie în zonele Polare
Elemente componente ale activităţii integrate: ADP+ALA I+ ADE(DOS+DEC)+ ALA II
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
Întâlnirea de dimineaţă - Cubul de gheață al emoțiilor
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE(ALA I)
Ştiinţă: ,,Hrănim urşii polari!”
Bibliotecă: Scene din ,,Povestea ursului cafeniu”- puzzle
Nisip şi apă: ,,La copcă ”
Joc de masă: ,,Caută umbra pinguinului”
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE(ADE)
DOS- Povestea ursului cafeniu de V. Colin (educație pt. societate)
DEC - Animale polare-pictură
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II)
Joc de mișcare:,,Dansul pinguinului”
Joc distractiv: ,,Bowling la poli
Dimensiuni ale dezvoltării:
➢

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate;

➢

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

➢

Activare și manifestare a potențialului creativ

➢

Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;

➢

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);

➢

Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării.

Comportamente vizate:
✓

Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;

✓

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc.
(comunicare expresivă);

✓

Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri
creative

✓

Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat;

✓

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;

✓

Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
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Scop: Formarea unei conduite ce presupune , acceptare, toleranţă, întrajutorare, prin intermediul textului liric şi al
abilităţilor de cooperare, exersare în activităţile liber alese
Obiective:
O.1 - să realizeze sarcinile la centrul de interes la care participă;
O.2 - să prezinte succesiunea întâmplărilor, pe baza ilustrațiilor, dovedind astfel

înțelegerea textului;

O.3 - să redea plastic o compoziție unitară;
O.4 - să-și îmbogățească vocabularul cu noi cuvinte: pomenit, zbenguia, mânjit, caraghios, tălpăşiţa, neobrăzare,
cumsecade, învrednicii, batjocură, dispreţuiesc, vârî, sloi, cuteza, încuviinţară;
O.5 - să manifeste acceptare, înțelegere, toleranță, față de cei din mediul apropiat.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE:
✓

Conversaţia, explicaţia,observaţia,demonstrația,povestirea,expunerea,turul galeriei, metoda cubului, munca
independentă,evaluarea

MATERIAL DIDACTIC:
✓

Costum urs brun, costum urs polar macheta, siluete personaje, imagini din povestea, hârtie colorată albastră,
pensule, acuarele, pahare, apă, nisip, peşti de diferite culori şi mărimi,undiţe, jetoane urs polar, jetoane peşti,
puzzle cu scene din ,, Povestea ursului cafeniu”,cub, jetoane cu pinguini, jetoane cu umbra pinguinilor, cutii
luminoase ,popice, minge,cd cu cântece

DURATA: o zi
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
➢

Ministerul Educaţiei Naționale, Curriculum pentru educație timpurie(a copiilor de la naștere până la 6 ani), 2019;

➢

Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum pentru educație
timpurie,

➢

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de l naștere la 7 ani,

➢

Activitatea integrată din grădiniță - ghid pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, D.P.H. 2008;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Conţinut ştinţific

Etapele

Strategii didactice

activităţii

Metode şi

Mijloace

procedee

didactice

Evaluare/Meto
de şi indicatori

didactice
1.Moment

-Asigur condiţiile optime pentru

Conversația

organizatoric

desfăşurarea activităţilor.

comportamentul

-Realizez întâlnirea de dimineaţă

ui verbal şi non

-Adresez salutul. Prezenţa.Calendarul

Observarea

- verbal al

naturii.Împărtăşirea cu ceilalţi.Activitatea
de grup
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2.Captarea şi

-Copiii îl întâlnesc pe Ursul Martin, află

orientarea

prin ce locuri a călătorit şi de dorinţa

atenţiei

Conversația

Macheta

Observarea
comportamentul

Siluete

acestuia de realizarea câtorva sarcini.

ui copiilor

personaje
3.Anunţarea

-Astăzi, vom intra în lumea îngheţată de

temei şi a

la Poli. Vom realiza toate cerinţele pe

obiectivelor

care Ursul Martin ni le va da. Vom

Conversația

2-3 copii repetă

Explicaţia

tema activităţii
Observarea

asculta cu atenție povestea, să putem

comportamentul

descrie imaginile cu momente din

ui copiilor

poveste, vom picta animale polare după
care vom merge la pescuit , vom crea
imagini cu scene din poveste, hrănim
urşii polari cu tot atâţia peşti câţi indică
cifra, căutăm umbra pinguinilor, iar la
final ne vom juca un joc distractiv şi vom
dănţui pe ritmurile cântecului ,, Dansul
pinguinilor”.
4. Prezentarea

-Azi, am să vă spun o poveste interesantă

Expunerea

noului

care se numeşte: ,,Povestea Ursului

conţinut şi

Cafeniu” scrisă de Vladimir Colin.

dirijarea

-Repetăm de două, trei ori titlul poveştii.-

de 2-3 copii

învăţării

În timpul povestirii voi nuanța vocea și

Observarea

voi marca prin expresivitate semnele de

comportamentul

punctuație. Prin mimică și gestică voi

ui verbal şi non

reda starea sufletească a personajelor.-

verbal al

Concomitet cu relatarea secvențelor voi

copiilor

Repetarea
titlului poveştii

Povestirea

face o trecere spre activitate de pictură şi
îi voi întreba pe copii cu cine cred ei că
s-a întâlnit ursul Martin, oferindu-le
libertate de a exprima prin pictură

Manifestarea

animalul polar întâlnit de Martin.-

imaginaţiei şi a

Intuirea materialului de pe măsuţe .

cunoştinţelor

-Le explic cum trebuie să lucreze.
-Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai
mâinii:,,Mişcăm degeţelele”
-Le urez spor la lucru!

asimilate, în

Observația

redarea plastică

Conversaţia

a animalelor ce
trăiesc în ţinutul

Explicația

-Supraveghez modul de execuţie,

polar

corectez eventualele greşeli, dau indicaţii

Hârtie colorată

acolo unde este necesar.

albastră
Pensule
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-Atenţionez copiii asupra păstrării

Acuarele

poziţiei corecte a corpului în timpul

Pahare

lucrului, urmăresc modul în care se

Apă

lucrează, încurajez copiii care întâmpină
dificultăţi şi explic încă o data dacă este
necesar.
-După ce fiecare copil a pictat, vom face
turul galeriei pentru a le oferi ocazia de a
spune ce animal polar au realizat, după

Munca
individuală

care vom reveni din nou la activitatea de
povestire.

Turul Galeriei

-Totodată pe parcursul povestirii le voi
explica copiilor cuvintele necunoscute.
Expunerea

-Cuvinte si expresii

Observarea

necunoscute:pomenit, zbenguia, mânjit,

comportamentul

caraghios, tălpăşiţa, neobrăzare,

ui copiilor

cumsecade, învrednici, batjocură,
dispreţuiesc, sloi, cuteza,încuvinţară.

Explicaţia

Idei principale:

Însușirea

1. Sosirea ursului cafeniu în ținutul

cuvintelor

înghețat;

necunoscute,

2. Luarea în derâdere a ursului cafeniu de

din text

către animalele polare, pe motiv că acesta
ar fi murdar;
3. Întâlnirea cu pinguinul și sfatul

Conversaţia

acestuia dat ursul cafeniu;

Problematizarea

Nararea

4. Întoarcerea ursului cafeniu la

momentelor din

animalele polare și primirea cu entuziasm
de către acestea;
5. Prăbușirea muntelui de gheață și
salvarea puiului de urs polar de către
ursul cafeniu;
6. Acceptarea ursului polar de către
celelalte animale
-Copiii își vor fixa conținutul poveștii pe
baza imaginilor, respectând ordinea
cronologică a momentelor, utilizând
cuvinte şi expresii noi.
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-Folosind metoda,,cubului ”, copiii vor
răspunde la câteva întrebări referitoare la
textul poveştii
Explicaţia

5. Asigurarea

1.Care sunt personajele din poveste?

retenției și a

2.Unde a ajuns ursul Martin?

transferului

3.Cu cine s-a întâlnit ursul la Polul Nord?

Conversaţia

Rezolvarea

Problematizarea

corectă a

4.Cine l-a salvat pe ursul Marin?

sarcinilor de
Cubul

5.Cu care dintre personaje te compari?

lucru

De ce?
Observarea

-Activitatea se va muta apoi în zona

comportamentul

centrelor de interes. Aici, împreună cu
6. Obţinerea

copiii se vor descrie materialele şi se vor

performanţei

explica sarcinile de rezolvat. Copiii vor
vizita fiecare centru pentru a-şi alege

ui frontal şi
individual al

Munca
individuală

copiilor

Apă

unde vor să lucreze.

Nisip

Intuirea

Ştiinţă: ,,Hrănim urşii polari ”-hrăneşte

Peşti de diferite

materialelor

ursul polar cu tot atâţia peşti cât îţi

culori şi mărimi

de la sectoare

indică cifra

Undiţe

Îndeplinirea

Bibliotecă: Scene din ,,Povestea ursului

Jetoane urs

sarcinilor de la

cafeniu ”- puzzle

polar

fiecare sector

Nisip şi apă :,, La copcă”

Jetoane peşti

Joc de masă:,,Caută umbra pinguinului”

Puzzle cu scene

-După ce copiii şi-au ales centrele la care

din ,, Povestea

vor să lucreze, voi trece pe la fiecare

ursului cafeniu”

pentru a le explica cum pot să realizeze

Jetoane cu

cât mai corect şi repede sarcina de lucru.

pinguini

-Înainte de începere activităţii pe centre

Jetoane cu

voi face cu copiii exerciţii de încălzire a

umbra

muşchilor mici ai mâinii.

pinguinilor

-Le cer copiior să lucreze cât mai frumos,

Cutii luminoase

curat, îngrijit.
-La final toate lucrările vor fi frumos

Cd cu cântecul

Se observă

7.Încheierea

aşezate pe un panou, astfel încât se va

,,Dansul

modul în care

activităţii

realiza o mini-expoziţie.

Conversația

Pinguinilor”

execută

Explicația

Popice

mișcările pe

Minge

ritmul muzicii

-Sunt sigură că Ursul Martin este foarte
mulțumit de cum ați lucrat împreună în
echipă, de aceea vă propune un dans care
se numeşte,,Dansul pinguinilor”, și un
joc distractiv,, Bowling la Poli”
La finalul activităţii se fac aprecieri
colective.
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PROIECT DIDACTIC
Jocuri și activități alese
Pîinicică Lavinia Andreea
G.P.P. ,, Nicolae Romanescu’’, Craiova
DATA: 14.03.2020
GRUPA: MICĂ C ,, Albinuțele’’
TEMA ANUALĂ:” Când, cum și de ce se întâmplă?”
SUBTEMA: „Parfumul primăverii- Flori’’
PROIECTUL TEMATIC: Magia primăverii
TEMA ACTIVITĂȚII: "Să culegem floricele", "Buchețele, buchețele"
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi liber alese ALA II
FORMA DE DESFĂȘURARE: Joc de mișcare
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Informativ:
-

Urmărirea capacităţii de concentrare şi a nivelului reprezentării schemei corporale;

Formativ:
-

Perfecţionarea deprinderilor însuşite prin folosirea lor în diferite contexte;

Educativ:
-

Educarea unei atitudini fair-play şi de cooperare în vederea reuşitei jocului;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

- să respecte regulile prevăzute de joc;
- să răspundă motric la sarcina dată;
- să participe cu interes la activitate;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode si procedee: conversația, explicatia, demonstratia, exercițiul, jocul.
Material didactic: ecusoane cu flori, tunel, coș cu flori, flori.
Elemente de joc: miscarea.
Locul desfășurării : Sala de grupă
Durata: 15-20 minute
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
EVENIMENTUL

CONTINUTUL

STRATEGII

DIDACTIC

STIINȚIFIC

DIDACTICE

1.Momentul

Pentru buna desfășurare a activității se

organizatoric

vor lua următoarele măsuri

Explicația

organizatorice:
-Aerisirea sălii de grupă
-Aranjarea mobilierului
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-Pregătirea materialului
-Copii vor intra în ordine și disciplină în
sala de grupă
2 Captarea atenției

Se va realiza prin descoperirea unui

Conversația

traseu pe care copiii îl vor avea de parcurs

Explicația

într-un timp cât mai scurt.

Frontal

3. Anunțarea temei și a

Copii, astăzi ne vom juca împreuna

Conversația

obiectivelor

jocul: Să culegem floricele!".
Frontal

4.Desfășurarea

Copiii sunt așezați pe un singur rând, unul

Jocului

în spatele celuilalt înaintea liniei de
Explicația

plecare .
Copilul trebuie să pornească la semnalul
educatoarei și să intre prin tunel, să ia

Tunel

coșul mergând pe urmele pașilor care se

coș de flori

află pe sol și să culeagă florile care i se

Flori

Aprecierea

spun și care se află pe traseu.

comportamen-

Traseul trebuie parcurs într-un timp cât

tului

mai scurt respectând regulile jocului.
Se va realiza jocul de proba, apoi se va

Individual

trece la desfășurarea jocului propriu zis.
După ce fiecare preșcolar a parcurs
traseul le propun copiilor să ne jucăm un
alt joc care se numește "Buchețele,
buchețele". Copiii merg în cerc câte unul,

Jocul

executând comenzi date de educatoare,
cum ar fi :mers ca piticul,ca uriașul, zbori
ca rândunica etc. La un moment dat,
educatoarea spune un nume de floare
dintre cele pe care preșcolarii le au ca
medalione la gât. La auzul acestei
comenzi, copiii se strâng în mijlocul
cercului formând un buchețel. Cei care nu
au reuşit să se grupeze în bucheţelul care
s-a format și poartă medalionul cu
floarea respectivă rămân pe dinafară şi
sunt penalizaţi, iesind din joc.
5.Încheierea
activității

După terminarea jocului voi face aprecieri
colective și individuale asupra modului
cum s-au comportat preșcolarii pe
parcursul activității.
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TAGESABLAUF
ERZIEHERIN : JOARZA VICTORIA MARIA
KINDERGARTEN NR.33 SIBIU
GRUPPE: GEMISCHT (IGELGRUPPE)
ANZAHL DER KINDER : 36
RAHMENTHEMA: Der Winter
THEMA: Die geometrische Formen (Mathematik, Ästhetik und Kreativität-Handarbeit)
Didaktisches Drehbuch
Aktivitäten der persönlichen Entwicklung
•

Die Aktivität fängt mit dem Morgenkreis an. Die Kinder zusammen mit der Erzieherin begrüßen sich
gegenseitig anhand des Liedes :
„HALLO, HALLO,SCHÖN DASS DU DA BIST;
HALLO, HALLO, SCHÖN DAS DU DA BIST;
DIE HACKEN UND DIE SPITZEN;
DIE WOLLEN NICHT MEHR SITZEN;
DIE HACKEN UND DIE ZEHEN ;
DIE WOLLEN WEITER GEHEN!” -https://youtu.be/IgF3YiYDoR4

•

Die Anwesenheit wird durch ein Spiel gemacht. Jedes Kind stellt sich der Reihe nach vor. https://wheelofnames.com
•

die Kinder sagen wie das Wetter ist

•

kurze Wiederholung der Wochentage – wir zählen die Wochentage auf

•

Kurze Wiederholung der Jahreszeiten und Jahresmonaten- wir zählen die Jahreszeiten und die

Jahresmonaten auf.
•

Zusammen werden wir auch die Jahreszeit, den Tag und das Wetter entdecken, damit wir den

Wetterkalender mit den entsprechenden Bildern ausfüllen können.
Fz1 – Die Kinder sollen die Jahreszeiten erkennen und benennen.
Fz2 –Die Kinder sollen das Wetter beobachten und aufzeichnen.
Fz3 –Die Kinder sollen die Natur aufmerksam wahrnehmen und beobachten https://wordwall.net/play/10113/320/848
Übergang: Wenn du fröhlich bist - https://youtu.be/JQDITBpR3ws

Frei gewählten Aktivitäten
1.Sektor : Bibliothek
THEMA: ‚‚Die geometrische Formen’’
FEINZIELE: -Die Kinder sollen die geometrische Formen entdecken.
-

Die Kinder sollen die geometrische Formen beschreiben

ARBEITSMATERIAL: Karten, Bücher
METHODEN UND VERFAHREN: Erklärung, Gespräch, Übung;
Sozialform: Gruppenarbeit

1488

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

DURCHFÜHRUNG: Die Kinder sollen die geometrischen Formen auf den Bildern erkennen.
BEWERTUNG: Die Kinder werden für die Art und Weise wie sie gearbeitet haben auch belohnt. Sie bekommen einen
Aufkleber.
2.Sektor : KUNSTECKE
THEMA: „Geometrische Formen modellieren’’
FEINZIELE: -Die Kinder sollen verschiedene geometrische Formen aus Knete modellieren.
-Die Kinder sollen mit Material sachgerecht umgehen.
ARBEITSMATERIAL: Knete, Formen,
METHODEN UND VERFAHREN: Erklärung, Gespräch, Übung, Veranschaulichung, Demonstration;
Sozialform: Gruppenarbeit
DURCHFÜHRUNG: Die Kinder werden verschiedene geometrische Formen aus Knete modellieren.
BEWERTUNG: Die Kinder werden für die Art und Weise wie sie gearbeitet haben auch belohnt. Sie bekommen einen
Aufkleber.
3.Sektor : MALECKE
THEMA: ‚‚Verbinde die Punkte”
FEINZIELE: -Die Kinder sollen den richtigen Weg mit Buntstiften malen.
ARBEITSMATERIAL: Arbeitsblatt, Buntstifte
METHODEN UND VERFAHREN: Erklärung, Gespräch, Übung, Veranschaulichung, Demonstration;
Sozialform: Einzelarbeit
DURCHFÜHRUNG: Die Kinder sollen die Punkte auf dem Arbeitsblatt verbinden. Sie sollen die geometrische Form
erkennen und benennen und danach ausmalen.
BEWERTUNG: Die Kinder werden ausgewertet für die Art und Weise wie sie gearbeitet haben. Sie bekommen einen
Aufk
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PROIECT DIDACTIC
Damian Andreea- Magdalena
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg. Neamț
Data: 22 martie 2021
Clasa: a VI-a DMS(DEFICIENTA MINTALA SEVERA)
Aria curiculară: Terapie educațională complexă și integrată
Terapia: Terapie ocupațională
Unitatea de învățare: Meseriile
Subiectul activității: Un viitor pentru fiecare
Tipul activității: Formare de priceperi și deprinderi
Obiectivul fundamental:
Identificarea meseriilor şi cunoaşterea detaliilor despre acestea.
Dezvoltarea abilităților practice, a gustului estetic prin realizarea lucrării propuse.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Elevii vor fi capabili :
Cognitive:
O.C.1: să formuleze propoziții fără suport imagistic, pornind de la un cuvânt dat;
O.C.2: să definească termenul meserie;
O.C.3: să numească diverse meserii;
O.C.4: să precizeze etapele de lucru în realizarea lucrării;
O.C.5: să denumească materialele şi instrumentele folosite pentru realizarea lucrării;
O.C.6: să verbalizeze modul de lucru pentru obţinerea produsului finit;
O.C.7: să identifice sarcini şi responsabilităţi pentru meseria preferată;
Psihomotorii:
O.P.M.8: să mânuiască corect materialul didactic pus la dispoziție;
Afective:
O.A.9: să participe activ în rezolvarea sarcinilor.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procee: instructajul verbal, conversația euristică, explicația, exercțiul, aprecierea verbală,
observația sistematică.
Mijloace de învățământ : planșe, tabla magnetică, magneți, markere, fișe șabloane, foarfece, lipici.
Forme de organizare: frontal, individual.
Durata: 45 minute
Bibliografie:
-

”Terapia Educaţională Complexă şi Integrată” Condrea, M. & Farzi, C. & Serea, A, Editura
Spiru Haret, Iaşi, 2011;

-

”Psihopedagogie specială pentru examenele de definitivare și grade didactice”, Ediția a III-a,
Constantin Cucoș, Ed. Polirom, Iaşi 2009;

-

www.didactic.ro.
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CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL AL
ETAPELE

OBIEC

ACTIVITĂ

-TIVE

RECEPTĂRII
Activitatea profesorului

FORME DE

Activitatea elevilor

ȚII

1.Moment
organizatoric

STRATEGII DIDACTICE

Pregăteşte materialele

Elevii se pregătesc pentru

Metode și

Mijloace de

Forme de

procedee

învățământ

organizare

Conversaţia

Frontal

necesare pentru desfăşurarea desfășurarea lecției.

EVALUARE

Aprecierea
verbală

activităţii.
1 min
2. Captarea

Se captează atenția elevilor

atenției

prin prezentarea unei planșe

Elevii privesc planșa și

cu diverse meserii”.

răspund la întrebările

5 min
Anunţă denumirea

subiectului şi

activității : ”Meseriile - un

a obiectivelor

viitor pentru fiecare” şi

Elevii sunt atenți.

Planșă meserii

Frontal

Observația
sistematică

verbal

adresate de profesor.

3. Anunţarea

activității

Instructajul

Individual

Conversația
Frontal

obiectivele acesteia pe scurt.

1 min
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Profesorul propune o serie
4.Desfăşura

de activități.

rea activității

Conversaţia

1. Solicită un elev să scrie la

euristică

Individual

tablă cuvântul meserie pe
25 min
O.C.1

vertical.

Elevii răspund la

Împreună cu ceilalți elevi,

întrebări.

pornind de la inițialele

Tablă

Aprecierea

magnetică

verbală

Explicaţia

cuvântului, alcătuiesc
cuvinte legate de meserii:
M - muncă

Marker

E - efort
Exerciţiul

S - spor

Frontal

E - energie
R - rezultate
I - iubire
E - experienţă
2. Plecând de la cuvintele
O.C.2

Conversația

Observarea

descoperite, solicită elevii să definesc conceptul de
definească și să numească

O.C.3

Cu ajutorul profesorului

dirijată

meserie și dau exemple.

diverse meserii.

Individual
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3. Antrenează elevii în
a)Prezentarea

Planșa model

realizarea unui colaj cu

și intuirea

diferite meserii.

lucrării model

Profesorul prezintă lucrarea

Tabla
magnetică

model cu subiectul
compoziției propuse.
b)Explicarea
și

O.C.4

demonstrarea

Elevii răsund la

Magneți

Discută pe marginea lucrării

întrebările adresate de

Observarea
dirijată

prezentate (ce materiale s-au profesor.
folosit în realizarea lucrării

tehnicii de
lcuru

( Anexa 1)

O.C.5

Frontal
Explicația

respective / ce tehnici de
lucru au fost aplicate / ce
instrumente și materiale de

c)Realizarea
lucrării

Fișe șabloane

lucru au nevoie). Profesorul
O.C.6

conduce și coordonează

Foarfece

lucrul fiecărui elev pe
etapele de realizare a

Lipici

produsului (să decupeze

Elevii îndeplinesc

corect după șablon, să

sarcinile date de

lipească după model).

profesor.

Conversaţia
Aprecierea
verbală
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În timp ce elevii lucrează,

Individual

profesorul prezintă fiecare
meserie (agricultor,
pompier, astronaut,
instalator, clovn, polițist,
cofetar) și în ce constă
practicarea fiecăreia.
Profesorul cere elevilor să
5. Obţinerea

O.C.1

performanţei

explice proverbul „ Orice

Explică proverbul.

Conversaţia

Frontal

Explicția

Individual

Aprecieri verbale

Conversația

Frontal

Aprecierea

muncă e frumoasă, dacă e
O.C.2

pe plac aleasă”.

5 min

Solicită elevilor să identifice
6. Asigurarea
retenției și a
transferului

O.C.7

meseria preferată și să

Elevii prezintă meseria

descrie în ce constă

preferată.

verbală

practicarea acesteia.
Individual
Exercițiul

7 min
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7. Încheierea
activităţii

Analizează lucările și face

Ascultă aprecierile

aprecieri frontale cu privire

făcute .

Conversaţia

Frontal

verbală

la modul de participare a
elevilor la lecţie.

1 min

Anexa 1

Agricultor

Aprecierea

Pompier

Astronaut
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Instalator

Clovn

Polițist
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Proiectul unității de învățare ,,Călătoria de inițiere”
Număr de ore alocat: 21
prof. David Iuliana
Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”
Loc. Tecuci, jud. Galați
Clasa: a VII-a
Număr de ore pe săptămână: 4
Resurse
Conţinuturi
(detalieri)
Comunicare orală – Principii de
interacțiune:
negocierea
semnificației (cantitatea, calitatea,
relevanța și maniera transmiterii
informației) și negocierea relației
cu interlocutorul (politețea)

C.S.

Activităţi de învăţare

1.3.
1.4.

-Exerciții de anticipare a unor replici ale
participanților la un dialog
Reformularea/parafrazarea/ierarhiza
rea informațiilor din intervenții
- Exerciții de asumare de diferite roluri

1h
-activitatea pe echipe, activitate frontală
- manualul (varianta tipărită și digitală)
-caietul elevului, fișe de lucu
-metode: joc de rol, conversația

Lectură -Reflecțiile asupra
limbajului și a textelor de tip epic:
Aventurile lui Pâlpâilă de Adina
Popescu - receptarea textului

2.1.
2.3.

-Exerciții de prelectură prin realizarea unor
predicții plecând de la titlul textului
-Exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de
detaliu din texult citit
-Explicare a sensului cuvintelor în context
-Exerciții de utilizare a dicționarului și a
altor surse documentare (tipărite sau pe
suport informatic audio-vizual, multimedia)
-Exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de
detaliu din textul citit
-Lectura/ povestirea unor secvențe din texte
-Identificarea
instanțelor
comunicării
narative

1h
- activitate frontală, activitate individuală
- manualul, caietul elevului, tabla
- metode: brainstormingul, lectura model, conversația,
explicația, lucrul cu manualul, studiu de caz

Aprecieri pe parcursul
demersului didactic
Observarea directă

-1h
- activitate frontală, activitate individuală și pe grupe;
- manualul (varianta tipărită și digitală);
- fişe de lucru,
-DOOM 2, caietul elevului, tabla
-metode: lucrul cu manualul, floarea de lotus, harta
mentală
1h
-activitate frontală, activitate individuală și în perechi
- manualul, fişe de lucru, caietul elevului, tabla
-metode: conversația, exercițiul, explozia stelară

Aprecieri pe parcursul
demersului didactic
Observarea directă

4.1.

Structura textului epic

2.1.
2.3.

Naratorul. Timpul și spațiul
acțiunii

2.1.
2.3.

-Formularea orală sau în scris a răspunsurilor
la întrebări ce vizează textul dat
-Extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susține o opinie
referitoare la informația asimilată.
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Metode și tehnici de
evaluare
Aprecieri pe parcursul
demersului didactic
Observarea directă
Fișă de observare

Aprecieri
pe
parcursul
demersului didactic
Observarea directă
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Personajul

2.2.
2.3.

Redactare - Structuri textuale:
secvențe de tip narativ,
„întrebările jurnalistului”

3.1.
3.3.

Pronumele personal și pronumele
reflexiv (actualizare)

4.1.
4.4.

Pronumele posesiv și adjectivul
pronominal posesiv

4.1.
4.4.

Pronumele demonstrativ și
adjectivul pronominal
demonstrativ

4.1.
4.3.

-Exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale în
legătură cu personajele discutate
-Identificarea diferitelor tipuri de personaje
în textul-suport și în alte texte studiate
-Identificarea modalităților de caracterizare
-Interpretarea atitudinilor definitorii ale
personajului
-Redactarea de întrebări și răspunsuri cu
privire la un text citit
-Exerciții de structurare a unui text în
secvențe distincte în funcție de destinatar
-Redactarea unui secvențe narative, făcând
apel la „întrebările jurnalistului”

1h
-activitate frontală, activitate pe grupe, activitate
individuală
- manualul, fişe de lucru, caietul elevului, tabla
-metode: lectura selectivă, conversația, explicația,
lucrul cu manualul, organizatori grafici

Aprecieri pe parcursul
demersului didactic
Observarea directă

2h
-activitate frontală, activitate în perechi, activitate
individuală;
-manualul (varianta tipărită și digitală), caietul elevului
-metode: lectura selectivă, conversația, lucrul cu
manualul, Gândiți/Luctați în perechi/ Comunicați

Aprecieri pe parcursul
demersului didactic
Observarea directă

- exerciții de completare, cu aplicarea
cunoștințelor privind flexiunea pronominală;
- exerciții de recunoaștere a pronumelor și a
adjectivelor pronominale în enunțuri și texte
date;
- verificarea corectitudinii, a coerenței
semantice într- un text/mesaj.
-exerciții de recunoaștere a pronumelor și a
adjectivelor pronominale posesive în
enunțuri și texte date;
-exerciții de recunoștere a valorilor
sintactice ale pronumelui posesiv în diferite
texte ;
-exerciții de verificarea corectitudinii unor
enunțuri și de corectarea a greșelilor.
-exerciții de recunoaștere a pronumelor și a
adjectivelor pronominale demonstrative în
enunțuri și texte date;
-exerciții de recunoștere a valorilor
sintactice ale pronumelui demonstrativ în
diferite texte ;

1h
-activitate frontală, activitate individuală
-manualul, fişe de lucru, caietul elevului, tabla
-metode: conversația, exercițiul, învățarea prin
descoperire, explicația

Aprecieri pe parcursul
demersului didactic
Observarea directă

1h
-activitate frontală, activitate individuală;
-manualul, fişe de lucru, caietul elevului, tabla;
-metode: conversația, expunerea, exercițiul,
problematizarea

Aprecieri pe parcursul
demersului didactic
Observarea directă
Interevaluare

1h
-activitate frontală, activitate individuală, activitate pe
grupe;
-manualul (varianta tipărită și digitală), fişe de lucru,
caietul elevului, tabla;
-metode: conversația, expunerea, exercițiul

Aprecieri pe parcursul
demersului didactic
Observarea directă
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Pronumele și adjectivul
pronominal interogativ

4.1.
4.4.

Pronumele și adjectivul
pronominal relativ

4.2.
4.3.

Pronumele și adjectivul
pronominal nehotărât
Pronumele și adjectivul
pronominal negativ

4.2.
4.3.

Folosirea corectă a pronumelor și
a adjectivelor pronominale

Posibilități combinatorii ale
pronumelor și ale adjectivelor
pronominale

e-xerciții de completare, cu aplicarea
cunoștințelor privind flexiunea pronominală.
-exerciții de recunoaștere a pronumelor
interogative în enunțuri și texte date;
- exerciții de completare cu aplicarea
cunoștințelor privind flexiunea
pronominală;

1h
-activitate frontală, activitate individuală,
-manualul, fişe de lucru, Gramatica limbii române
pentru gimnaziu coord. Gabriela Pană Dindelegan
-metode: conversația, exercițiul, lucrul cu manualul

Aprecieri pe parcursul
demersului didactic
Observarea directă

-exerciții de recunoaștere a pronumelor și a
adjectivelor pronominale relative în
enunțuri și texte date;
-realizarea, în mod corect, a acordului
articolului posesiv care însoțește formele de
G-D.
- exerciții de recunoaștere a pronumelor și a
adjectivelor pronominale în enunțuri și texte
date;
- exerciții de completare, cu aplicarea
cunoștințelor privind flexiunea pronominală;

1h
-activitate frontală, activitate individuală, activitate pe
grupe;
-manualul, caietul elevului, tabla;
-metode: conversaţia, lucrul cu manualul/cartea,
explicaţia, exerciţiul
1h
-activitate frontală, activitate individuală, activitate pe
grupe
-manualul, DEX, DOOM, caietul elevului, tabla, fișe de
lucru
-metode: conversaţia, lucrul cu manualul/cartea,
explicaţia, exerciţiul

Observarea sistematică a
elevilor
Aprecierea răspunsurilor
date

4.3.
4.4.

-sesizarea formelor corecte ale pronumelor
și adjectivelor pronominale;
- sesizarea consecințelor pe care încălcările
normelor învățate le pot avea în înțelegerea
unui text.

1h
-activitate frontală, activitate individuală, activitate pe
grupe;
-manual, DEX, DOOM, caietul elevului, tabla, fișe de
lucru
-metode: conversaţia. lucrul cu manualul/cartea,
explicaţia, exerciţiul, jocul didactic-rebus

Observarea sistematică a
elevilor
Aprecierea răspunsurilor
date

4.1.
4.2.

- exerciții de recunoaștere a pronumelor și a
adjectivelor pronominale în enunțuri și texte
date;
- exerciții de completare, cu aplicarea
cunoștințelor privind flexiunea
pronominală.

1h
-activitate frontală, activitate individuală
- manualul, Gramatica limbii române pentru gimnaziu
coord. Gabriela Pană Dindelegan
-metode : conversaţia, explicaţia, exerciţiul

Observarea sistematică a
elevilor
Aprecierea răspunsurilor
date
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Pronumele și adjectivele
pronominale – consolidare

4.1.
4.3.
4.4.

Dialogul în textul nonliterar.
Interviul

2.1.

Elemente de interculturalitate Contacte culturale

3.3.
5.2.

Recapitulare

2.1.
2.3.
2.4.
3.1.
3.3.
2.2.
4.2.
4.3.

Evaluare

2.1.
2.3.
2.4.
3.1.
3.3.
2.2.
4.2.
4.3.

- exerciții de recunoaștere a pronumelor și a
adjectivelor pronominale în enunțuri și texte
date;
- exerciții de completare, cu aplicarea
cunoștințelor privind flexiunea
pronominală.
-formularea unor enunțuri privind mesajul
unor texte de diverse tipuri (continue,
discontinue sau multimodale);
- identificarea rolului dialogului în textul
nonliterar.

1h
-activitate frontală, activitate individuală și pe grupe ;
-manualul, fișe de lucru
-metode: organizatorul grafic,

Observarea sistematică a
elevilor
Aprecierea răspunsurilor
date

1h
-activitate frontală, activitate individuală
-manualul (varianta tipărită și digitală)
fişe de lucru, caietul elevului, tablă
-metode: conversația, jocul de rol,

Fișă de observare
Observarea sistematică a
elevilor
Interevaluarea

- informarea cu privire la culturi diferite;
- prezentarea influențelor din culturi
existente în zone geografice diverse;
- scriere creativă pe tema unor călătorii
imaginare într- un alt spațiu cultural (din
țară sau din alte țări);
- exerciții de redactare a unor texte privind
alte culturi, respectiv interferențele
culturale.
Rezolvarea cerințelor formulate în manual
(pag. 134) referitoare la înțelegerea textului,
analiza textului și valorificarea textului
- Exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de
detaliu din texult citit
- Aplicarea în contexte noi şi autentice a
noilor achiziţii morfologice ;
-Exerciții de redactare a unui text
-Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor
teoretice însușite, pentru a demonstra
dezvoltarea competențelor specifice vizate

1h
-activitate frontală, activitate individuală ;
-manualul (varianta tipărită și digitală), resurse digitale
-metode: conversația, învățarea prin descoperire,
jurnalul cu dublă intrare

Observarea sistematică a
elevilor
Aprecierea răspunsurilor
date

2h
-activitate frontal, activitate individual și pe grupe;
-manualul, fișe de lucru, quizz
-metode: conversaţia, lucrul cu manualul/cartea,
explicaţia, exerciţiul , Bingo!

Observarea sistematică a
elevilor
Aprecierea răspunsurilor
date

1h
-activitate individual
-testul de evaluare
-metode: exercițiul, lucrul cu textul

Evaluarea răspunsurilor
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Competențe specifice:
1.3. Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare activă şi de negociere a informaţiei şi a relaţiei cu interlocutorii;
1.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând strategii personalizate în funcţie de profilul psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia;
2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale;
2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse
2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii,
2.4. Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea activităţilor consacrate cărţii
3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și selectarea unor structuri adecvate intenţiei de comunicare
3.3. Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale
4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe;
4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele sintactice şi morfologice din limba română standard
4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare corectă;
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală
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PROIECT DE CURS OPŢIONAL
Biografii celebre ale perioadei interbelice
Școala Gimnazială „General Stan Poetaș”
Comuna Ulmu, Județul Brăila
Profesor: Doru-Ciprian CODIRLĂ
Aria curriculară: Om şi Societate
Tipul opţionalului: la nivelul disciplinei istorie
Clasa: a VII-a
Nr. ore necesare: 17 ore
Ritmicitatea: 1 oră pe săptămână
Perioada de desfăşurare: Semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021

Argument
Disciplina „ Biografii celebre ale perioadei interbelice” este un curs opţional destinat elevilor clasei a VII-a, fiindui alocate 17 ore. Această disciplină se doreşte a fi o abordare complementară a disciplinei istorie-curriculum şcolar pentru
clasa a VII-a şi îşi găseşte utilitatea în faptul că elevii trebuie să fie conştienţi de rolul uneori decisiv pe care l-au avut
diverse personalităţi în desfăşurarea proceselor /evenimentelor istorice.
Considerăm că perioada interbelică poate fi analizată şi interpretată din şi prin prisma personalităţilor pe care lea generat şi pe care la rândul lor au influenţat-o. Propunem astfel un demers didactic realizat din perspectiva aplicării
principiilor învăţării active, a educaţiei pentru pluralism şi diversitatea de idei, pentru toleranţă şi respectarea drepturilor
omului, a educaţiei pentru acceptarea perspectivelor multiple asupra istoriei, a problemelor sensibile si controversate, a
strategiilor de argumentare, negociere si cooperare, a utilizarii surselor multiple de informare si documentare;
Pe lângă aspectele ce ţin de aprofundarea unor competenţe, cunoştinţe ,valori şi atitudini, dobândite de elevi în
cadrul orelor de istorie prevăzute în trunchiul comun, proiectul de curriculum la decizia şcolii vizează şi stimularea
interesului acestora faţă de lectura cu subiect istoric.
În derularea activităţilor-instructiv educative vor fi utilizate cu precădere metode activ-participative care să
conducă la dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica şi colabora, de a-şi forma, exprima şi argumenta opinii proprii
despre evenimente/procese/personalităţi istorice, de a formula întrebări, de a argumenta răspunsuri, de a elabora scurte
texte referitoare la tematica studiată.

Valori si atitudini:
- Relaţionare pozitivă cu ceilalţi.
- Gândire critică, flexibilă şi prospectivă.
- Disponibilitate faţă de dialog şi dezbatere.
- Aprecierea valorilor trecutului prin raportare la contemporaneitate.
- Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei.
- Respectarea drepturilor fundamentale ale omului.
- Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase şi culturale.
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- Asumarea unui set de valori personale care sa confere identitate persoanei.
Competenţe specifice:

1. Utilizarea termenilor/conceptelor specifici(e) istoriei perioadei interbelice în contexte care implică interpretări şi
explicaţii interdisciplinare.

2. Exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei utilizînd termeni specifici din istoria perioadei interbelice.
3. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii referitoare la
evenimente/procese/personalităţi ale perioadei interbelice.

4. Compararea surselor istorice în vederea stabilirii credibilităţii şi a validităţii informaţiei conţinută de acestea.
5. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice variate prin compararea terminologiei utilizate.
6. Integrarea cunoştinţelor obţinute în medii non-formale de învăţare în analiza fenomenelor /personalităţilor istorice
studiate.

7. Analizarea punctelor de vedere similare, opuse şi complementare în legătură cu fenomenele istorice studiate .
8. Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice în contexte istorice şi cronologice.
9. Analizarea rolului personalităţilor studiate în desfăşurarea proceselor istorice
Activităţi de învăţare:
a.

Alcătuirea biografiei personalităţilor istorice studiate.

b.

Identificarea unor principii şi valori în acţiunile personalităţilor istorice studiate.

c.

Redactarea unor scurte eseuri/referate pe teme stabilite.

d.

Comentarea unor surse istorice: imagini, filme documentare.

e.

Exerciţii de utilizare a terminologiei istorice.

f.

Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza surselor documentare studiate.

g.

Alcătuirea unui album cu imagini, citate, impresii personale ale elevilor.

Modalităţi de evaluare:
1.

Observarea sistematică.

2.

Verificarea fişelor de lucru.

3.

Verificarea fişelor de lectură.

4.

Comentarea fişelor de lectură.

5.

Probe scrise.

6.

Verificarea temei pentru acasă.

7.

Prezentarea şi susţinerea de referate/eseuri.

8.

Autoevaluarea.

9.

Portofoliul.

Conţinuturi:
Introducere.
1.

Thomas Woodrow Wilson

2.

Georges Clemenceau

3.

David Lloyd George

4.

Mustafa Kemal Ataturk
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5.

Vladimir Ilici Lenin

6.

Iosif Djugasvili Stalin

7.

Benito Mussolini

8.

Adolf Hitler

9.

Franklin Delano Roosevelt

10. Winston Churchill
11. Mohandas Gandhi
12. Ferdinand I
13. Ion I. C. Brătianu
14. Louis Barthou
15. Nicolae Titulescu
16. Carol al II-lea

Bibliografie selectivă:
Ambrose Tom, Despoţi şi dictatori de la Nero la Saddam Hussein, Bucureşti, 2009
Carol Anne, Dicţionar de istorie a secolului XX, Bucureşti, 2000
Stan Magda, Vornicu Cristian, Dicţionar: 101 personalităţi şi evenimente istorice, Bucureşti, 2003
Carol Anne, Dicţionar de istorie a secolului XX, Bucureşti, 2000
***Larousse- Personalitati care au schimbat istoria lumii - De la primul razboi mondial până in prezent Volumul 4, Bucureşti, 2004
*** Magazin Istoric
*** Historia
*** Revista de Istorie
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Balasa Andreea Raluca
G.P.P.Osroveni 2-Rm.Valcea
Jud.Valcea
UNITATEA:G.P.P.OSTROVENI 2-RM.VÂLCEA
EDUCATOARE: BĂLAȘA ANDREEA RALUCA
GRUPA:4-5 ani, nivel I, Grupa mijlocie „A”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este,a fost,va fi aici ,pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI : ,,În lumea viețuitoarelor,,
TEMA SAPTAMANALĂ: „Viețuitoarele apelor”
TEMA ZILEI: ,, Peștișorul curcubeu și prietenii săi,,.
TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixtă
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrate (ALA1+ADP+ADE+ALA2)
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
➢ Rutine:
Jocul liber
Întâlnirea de dimineaţă:

➢

•

Salutul: “Buna dimineața, peștișori!”

•

Prezenţa

•

Calendarul naturii

•

Împărtăşirea cu ceilalţi: “Dacă aș fi un pestișor.....!”

•

Gimnastica de înviorare

Tranzitii:
•

,, Peștișorul a înotat-cântec ˮ

•

“ Dansul peștișorilor ,,

•

,, Ce petrecere frumoasă ,,

•

,,Bat din palme”

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1):
BIBLIOTECĂ: ,,Peștișorul jucăuș,,( exerciții grafice)
ȘTIINȚĂ: ,,Găsește umbra,,
,, Caută și potrivește,,
JOC DE ROL: ,,La pescuit”
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE):DLC- ,,Povestea peștișorului curcubeu,,-lectura educatoarei
+ DEC ,, Peștele curcubeu,,-pictură.
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA2):
ˮCursa peștișorilorˮ-joc sportiv și distractiv
,, Peștișorul a înotat,, - joc cu text și cânt
Momentul poveștilor:,, Sonia, mica prințesă,,-poveste terapeutică
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DOMENII ALE DEZVOLTĂRII:
IV.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
III.CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
I.DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENA PERSONALA
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
IV.1 Mesaje orale în diverse situații de comunicare;
III.2 Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi);
III.3 Activare şi manifestare a potenţialului creativ;
I.1

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.

COMPORTAMENTE VIZATE:
IV.2.1 Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă);
III.2.2 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.
III.3.1 Manifestă creativitate în activități diverse;
I.2.1

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităti variate.

SCOPUL:
•

Cultivarea sensibilităţii artistice și a interesului pentru lectură prin audierea unor creaţii în proză, din literatura
pentru copii, specifice vârstei; stimularea expresivităţii şi creativităţii prin pictură.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
•

sa rețină titlul povestirii și personajele întâlnite în poveste;

•

să se exprime în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;

•

să redea, pe baza imaginilor prezentate, ideile principale ale poveștii;

•

să utilizeze tehnici de lucru specifice activității de pictură ( pictură cu dopul de plută) ;

•

să participe cu interes la activitate;

•

să păstreze o poziție corectă pe scaune în timpul activității.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: - conversaţia, observația, povestirea, exerciţiul, , problematizarea, demonstraţia, explicaţia,
metoda cubului, turul galeriei.
Resurse materiale: șorțul povestitor, siluete cu pești, cubul, fișe de lucru, peștișori de diferite culori, barca de
pescari, rama foto, dopuri de plută, pensule, acuarele, decor acvatic;
Forme de organizare: frontal, individual
Durata: o zi
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BIBLIOGRAFIE:
•

Curriculum pentru educaţia timpurie, Anexă la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019
2019;

•

Breben, Silvia ( şi colaboratorii) – Metode interactive de grup (Ghid metodic) , Editura Arves, 2008;

•

Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și intrumente cu care operează curriculumul pentru
educație timpurie, 2019;

•

•Breban, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. -,,Metode interactive de grup” - Ghid metodic, Editura Arves,
Piteşti, 2002
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
“Iarna și frumusețiile ei”
(ALA 1+ ADE+ALA 2)
Miron Oana GPP Brețcu,
Miloșan Paula GPP Nr. 14 Brașov,
Vlad Adriana GPN Zăbala,
Zarzu Maria GPP Brețcu,
Moroianu Doina Șc. Gim. Comenius Brețcu,
GRUPA grupa ,,Fluturașilor’
NIVELUL - nivelul II
TEMA ANUALĂ DE STUDIU :“ Când, cum și de ce se întâmplă ?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Iarna pe ulițele satului!’
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Iarna și frumusețile ei!”
TEMA ACTIVITĂÂII INTEGRATE: “Povestea fulgului de nea”
TIPUL ACTIVITĂŢII : Transmitere de cunoștințe
DOMENII EXPERENȚIALE INTEGRATE: DLC + DS + DOS
FORMA DE REALIZARE : activitate integrată de o zi (ADP+ ADE +ALA)
FORMA DE ORGANIZARE : frontal, pe grupe, individual
COMPETENȚE SPECIFICE :
Exersarea cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui.
Demonstrarea înțelegerii unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor.
Demonstrarea capacității de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții propri.
Identificarea elementelor carecteristice anotimpului iarna.
Demonstrarea familiarizării cu conceptul de număr și cu numerația.
Manifestarea curiozității pentru activități.
Recunoașterea și exprimarea emoțiilor de bază, produse de texte literare, lucrări practice, piese muzicale, etc.
Coordonarea mușchilor în desfățurarea unor activități variate, specifice vârstei.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
O1 – să participe cu interes la activități de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate
de auditor ;
O2 – să înțeleagă și să transmită mesaje simple, să reacționeze la acestea ;
O3 – să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a înțeles ;
O4 – să recepteze un text care se citește și se povestește înțelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive și estetice ale
acestuia ;
O5 – să numere crescător și descrescător în concentrul 0 – 6 ;
O6– să determine locul fiecărui număr în șirul numerelor naturale, recunoscînd vecinii numerelor ;
O7 - să raporteze corect numărul la cantitate și cantitatea la număr ;
O8 - să folosescă corect numeralul ordinal ;
O9 - să compună și descompună numărul șase ;
O10 – să acționeze conform sarcinilor educatoarei ;
O11 – să folosescă un limbaj matematic adecvat ;
O12 – să respecte etapele și tehnica de lucru ;
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O13 – să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură și viața cotidiană, valorificând deprinderile pratice
însușite ;
O14 – să facă aprecieri valorice legate de activitatea derulată.
STRATEGII DIDACTICE :
a)

Metode și procedee : observația, explicația, exercițiul, jocul didactic, demonstrația, conversația, problematizarea,
algoritmizarea, turul galeriei.

b) Mijloace didactice : CD player, laptop, retroproiector, decor de poveste, fulgi de nea, jetoane cu cutie, jetoane
cu elemente specifice anotimpului iarna, plicuri, scrisoare, coșuleț, ecusoane, hârtie glasată, hârtie creponată,
lipici, pensule, griș și piper.
STRATEGII DE EVALUARE :
•

Continuă: a modalităţii de realizare a sarcinilor, prin observarea comportamentului copiilor, aprecierea/corectarea
exprimării/comportamentului acestora.

•

Autoevaluarea lucrărilor realizate.

DURATA : O ZI
BIBLIOGRAFIA :
•

''Curriculum pentru învăţământul preşcolar '', Bucureşti, 2009 ;

•

'Piramida cunoaşterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar'', Tătaru L., Glava A., Chiş O.,
Diamant, 2014.

•

''Ziua bună începe la “Întâlnirea de dimineață” Smaranda Maria Cioflica, Camelia Lazăr, ....-Petroșani:Tehno-Art
,2010

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) :
Întâlnirea de dimineaţă : primirea copiilor, salutul, prezenţa, calendarul naturii, noutatea zilei, stabilirea temei
zilei;
Rutine:

•

“Ne pregătim pentru activităţi”-consolidarea deprinderilor gospodăreşti

•

“Ne pregătim pentru masă”- consolidarea deprinderilor de igienă

•

“Gustarea”- consolidarea deprinderilor de autoservire

•

“Îmi fac ordine la masa de lucru”- consolidarea deprinderilor gospodăreşti
Tranziţii:

•

“ Un doi, un doi, mergem la activități vioi!” (joc imitativ)

•

“Ninge, ninge ”- cântec

•

“Iute, iute s-alergăm/ Pe Zâna Iarnă s-o ajutăm !” (joc imitativ)

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1):
1. Artă:“Ninge, ninge încetișor “- pictură
Sarcina de lucru : să picteze fulgi de nea folosind mai multe tehnici de lucru (pictura cu pastă de dinți, dactilopictura,
pictura cu bețișorul).
2. Bibliotecă : ,,Daruri de la Zâna Iarnă !”
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Sarcina de lucru : - să citească imagini reprezentând anotimpul iarna ;
- să formuleze propoziâii simple, corect din punct de vedere gramatical ;
- să scrie pe linie punctată redând imaginea fulgului de nea ;
- să recite poeziile de iarnă cunoscute.
3. Știință :,, Cum se formează fulgul de nea ?”
Sarcina de lucru : - să observe stările de agregare ale apei ;
- să cunoască fenomene specifice anotimpului iarna.
III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) :
,, POVESTEA FULGULUI DE NEA !”

( DLC+DS+DOS )

DLC – Educarea limbajului : ,,Povestea fulgului de nea !”
DS

- Activitate matematică : Joc didactic – ,,Ne jucăm, numărăm, matematică învățăm ! ”

DOS – Activitate practică – Asamblare, lipire, material din natură – ,,Peisaj de iarnă !”
DS – SARCINA DIDACTICĂ :
Raportarea numărului la cantitate și a cantității la număr.

-

Recunoașterea vecinilor numerelor.

-

Compunerea și descompunerea numărului 6.

REGULA JOCULUI :

-

-

Jocul se desfășoară pe două echipe.

-

Fiecare copil trebuie să rezolve sarcinile.

Copiii întorc jetonul primit și numărără obiectele, iar când numărul coincide cu cifra ridicată de
educatoare, vin și spun câte obiecte au pe jeton și așează jetonul în coșulețul Zânei Iarna.

ELEMENTE DE JOC : surpriza, probele, mânuirea materalului, apauzele, închiderea și deschiderea ochilor, deplasarea.

V. ACTIVITATI LIBER ALESE (ALA2) :
Joc creativ dramatic : Omul de zăpadă.
Sarcina de lucru: să execute lent comenzile date, imitând omul de zăpadă gras.
SCENARIUL ZILEI
Programul zilei debutează cu ''Întâlnirea de dimineaţă'' dintre educatoare şi copii, prin intermediul salutului .
Salutul se va realiza prin intermediul unei poezii: ”Dimineata a venit /Toți copiii au venit,/În cerc să ne adunăm,/Și frumos
ne salutăm:Buna dimineata, copii!“Copiii răspund salutului și se salută unul pe altul cu ajutorul unui bulgăr de zăpadă
artificial care merge din mână în mână. Copilul care ține bulgărele de zăpadă în mână îl va saluta pe cel care îl va primi.
Urmează Prezenţa copiilor, unde fiecare copil își va identifica fotografia și o va aşeza pe panou. Se vor stabili
absentii, se vor reaminti regulile grupei, apoi se va completa Calendarul naturii, realizându-se pe baza unei discutii cu
copiii despre vremea de astăzi, despre anotimpul, ziua în care suntem și se va stabili fenomenul potrivit.
Activitatea de grup se va realiza prin jocul: “Cui i-am dat...?”
Scopul: consolidarea capacității de a formula corect propoziții în cazul dativ.
Sarcina didactică: formularea corectă a răspunsului la întrebarea :“Cui i-am dat...?
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Regulile jocului: Educatoarea va da unui copil un jeton, iar pentru răspunsul la întrebarea “Cui i-am dat?” va
fi ales alt copil.
Elemente de joc: mânuirea materialului, aplauze.
Desfăşurarea jocului:
Copiii vor fi aşezaţi în semicerc.
În prima parte a jocului, unii copii vor primi jetoane reprezentând diferite imagini, (fulg de nea, fular, om de
zăpadă, țurțure, mănuși, ghete, sanie), iar alții vor răspunde la întrebarea “Cui i-am dat...?”.
(ex. Cui i-am dat săniuța?
Tu i-ai dat săniuța Antoniei)
Se va urmări formularea corectă a propoziției în cazul dativ.
Noutatea zilei: constă în primirea unei scrisori de la Zâna Iarnă care a auzit cît de buni suntem la matematică și
ne roagă să o învățăm și pe ea, că suntem foarte îndemânatici și ne roagă să realizăm o lucrare practică cu iarna.
Vă rog copii să mă ajutați ! Am pierdut fulgii de zăpadă pe care i-am pregătit până acum și din cauza aceasta
ninsoarea va întârzia. Eu am în sacul meu câți va, dar am nevoie de mai mulți. Mă ajutați ? Hai să vedem…
Copiii vor primi ecusoane sub formă de fulgi de nea, dar unii vor fi de mărime mică, iar alții de mărime mare.
Le voi cere copiilor să se grupeze în funcție de mărimea fulgilor primiți. După ce s-a realizat gruparera împreună cu Zâna
Iarnă ne vom îndrepta spre centrele de interes.
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1):
1.. Artă:“Ninge, ninge încetișor “- pictură
Sarcina de lucru : să picteze fulgi de nea folosind mai multe tehnici de lucru ( pictura cu pastă de dinți, dactilopictura,
pictura cu bețișorul).
2. Bibliotecă : Daruri de la Zâna Iarnă !
Sarcina de lucru : - să citească imagini reprezentând anotimpul iarna ;
- să formuleze propoziâii simple, corect din punct de vedere gramatical ;
- să scrie pe linie punctată redând imaginea fulgului de nea ;
- să recite poeziile de iarnă cunoscute.
3. Știință : Cum se formează fulgul de nea ?
Sarcina de lucru : - să observe stările de agregare ale apei ;
-

să cunoască fenomene specifice anotimpului iarna.

După finalizarea sarcinilor, copiii se vor îndrepta la spălător, apoi se vor aşeza la mese pentru a servi fructul.
Rutine: “Ne pregătim pentru masă”- formarea și consolidarea deprinderilor de igienă
“Gustarea” – formarea și cosolidarea deprinderilor de autoservire.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) :
Când ne vom întoarce în sala de grupă, vom avea o surpriză plăcută, Zâna Iarnă ne va aștepta intr-un decor de
poveste, vom intra în Țara Poveștilor, unde vom asculta ,,Povestea fulgului de nea . După ce am ascultat povestea vom
pleca din Țara Poveștilor pe cântecelul Ninge, ninge, care va fi prima tranziție.
Apoi ne vom continua activitatea, îndreptându-ne spre centrul Știință, unde vom desfășura activitatea din cadrul
Domeniului experențial știință activitate matematică, desfășurînd jocul didactic Ne jucăm, numărăm. Copiii prin
intermediul acestui joc, îi vor demonstra Zânei Iarna cât de bine cunosc cifrele din concentrul 0-6, raportarea cifrei la
cantitate și invers, număratul în acest concentru.Și pentru că le-a plăcut foarte mult să se joace cu siluetele de fulgi de
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nea, de oameni de zăpadă, de brăduți, prin intermediul celei de-a doua tranziții Iute, iute să alergăm, ne vom îndrepta la
centrul Artă, unde vom desfășura activitatea din cadrul Domeniului experențial om și societate – activitate practică, unde
vom realiza lucrarea Peisaj de iarnă, care va ilustra un om de zăpadă, brăduți, fulgi de nea, realizați din griș, piper,
bețișoare.
După finalizarea lucrărilor, copiii își vor exprima părerea cu privire la lucrările pe care le-au executat ei și colegii
lor. În fața panoului cu lucrările expuse, copiii vor recita poezia Fulgul de zăpadă, de C. Radeș.
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA2):
Joc creativ dramatic : Omul de zăpadă.
Sarcina de lucru: să execute lent comenzile date, imitând omul de zăpadă gras.
Descrierea jocului : copiii stau în picioare, la distanță unii de ceilalți. Conducătorul jocului enunță : Închipuiți – vă că
sunteți oameni de zăpadă grași, vă mișcați greu, copiii execută mișcări lente, cu mâinile lateral depărtate de corp.
Execută de mai multe ori, merg, se rotesc. La enunțul oamenii de zăpadă încep să se topească, oamenii de zăpadă
încep încet, încet să se lase în poziția de ghemuit, ca apoi să se transforma în bălți de apă, întinzându – se pe covor.
Jocul se poate repeta de mai multe ori.

Nr.
crt.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Etapele
Conţinut ştiinţific
activităţii

1.

Moment
organizatoric

2.

Captarea
atenţiei

3.

Anunţarea
temei şi

Se asigură condiţiile necesare unei bune
desfăşurări a activităţii, aerisirea sălii de grupă,
aşezarea măsuţelor pe centre de interes,
pregătirea materialului didactic necesar pentru
activitate.
Vom pătrunde împreună cu Zâna Iarnă în Țara
minunată a poveștilor, unde ne așezăm pe
pernuțe, care sunt așezate în formă de semicerc.
Vom realiza exerciții de încălzire a aparatului
fono – articular, prin intermediul unei mici
povestioare unde voi folosi cuvinte din textul
poveștii. Copii execută exercițiile pentru
încălzirea aparatului fono – articular. După ce
am realizat exercițiile, vom descoperi că suntem
așteptați cu o surpriză și anume o cutie de
cadouri, în care am descoperit o carte de povești,
o lumânare, o baghetă fermecată sub formă de
fulg de nea. Copii vor afla ce reprezintă fiecare
obiect din cutia cu surprize :
-cartea – ne învață povești ;
-lumânarea – ne luminează calea în lumea
poveștilor ;
-bagheta – ne va spune povestea fulgului de nea.
Copiii răspund solicitărilor, ascultă indicațiile
primite.
Dragi copii, Zâna Iarnă m – a rugat să vă spun
povestea Fulgului de nea, deoarece a auzit că
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Strategii didactice
Metode
Mijloace
didactice
Conversația

Conversaţia

Zâna Iarnă

Exercițiul
Cutia cu
surprize: carte
cu povești,
lumănare,
baghetă.

Evaluare

Se urmărețte
spiritul
organizatoric

Se urmărește
comportamentul
copiilor
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Nr.
crt.

4.

Etapele
activităţii

Conţinut ştiinţific

enunţarea
obiectivelor

doriți câți mai mulți fulgi de nea, pentru a se
forma plăpumioara de nea, pentru a vă putea
juca cu zăpadă. Apoi ne roagă să o ajutăm la
matemaatică prin desfășurarea jocului Ne
jucăm, matematică învățăm!. Iar ca să o
bucurăm pe Zâna Iarnă, în încheiere m – am
gândit să realizăm un frumos peisaj de iarnă cu
materiale din natură. Trebuie să fim foarte atenți
la indicațiile educatoarei pentru a putea rezolva
corect sarcinile propuse. Sunt convinsă că o să
vă placă această zi și că o să faceți față tuturor
cerințelor.
Copiii ascultă cu atenție tema propusă de
educatoare.
Dragi copii, Zâna Iarnă m – a rugat să vă spun
povestea Fulgului de nea, deoarece a auzit că
doriți câți mai mulți fulgi de nea, pentru a se
forma plăpumioara de nea, pentru a vă putea
juca cu zăpadă. Explic titlul poveștii, insistând
pe repetarea acestuia de către doi – trei copii
pentru a fii reținut. Copiii repetă titlul poveștii.
Vom descoperi elementele surpriză :
Cartea din care se spune povestea, prin
intermediul cuvintelor scrise.
Lumănarea se aprinde pentru a se crea o
atmosferă de poveste și pentru a ne lumina calea
ăn lumea poveștilor.
Bagheta care va crea atmosfera de poveste și va
solicita copii care trebuie să dea răspunsuri pe
parcursul activității.
Prșcolarii urmăresc cu atenție obiectele extrse
din cutia cu surprize reținând rolul fiecăreia.
În povestea noastră este votba despre fulgul de
nea, iar ca voi sa puteți povesti și altor copii
această poveste sau părinților voștri, trebuie să
fiți foarte atenți la conținutul poveștii.
Voi prezenta conținutul poveștii clar, coerent,
corect și expresiv, cu un ton și o mimică
adecvată.
Preșcolarii ascultă povestea prezentată.
Planul de idei al poveștii, este corespunzător
pentru fiecare secvență și se prezintă prin
derularea cu ajutorul retroproiectorului.
Copiii vizionează imaginile corespunzătoare
planului de idei al poveștii.
.Fixarea conținutului se va face prin intermediul
unui concurs.
Copii vor răspunde la întrebările adersate de
educatoare :

Prezentarea
optimă a
conţinutului şi
dirijarea
învăţării
DLC

1513

Strategii didactice
Metode
Mijloace
didactice
Conversaţia
Explicaţia

Evaluare

Expunerea
Observarea
comportamentului
copiilor

Explicația

Cutia cu
surprize :
carte,
lumânare,
baghrtă sub
formă de fulg
de nea.

Demonstra-ția

Expunerea

Retroproiector,
laptotp.
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Nr.
crt.

Etapele
activităţii

DS

Conţinut ştiinţific

Strategii didactice
Metode
Mijloace
didactice

Cum s – a numit povestea noastră ?
Cum se numește fata din poveste ?
Ce a făcut ea ?
Unde a ajuns dacă nu a ascultat de părinți ?
În ce s – a transformat ea ?
După ce am finalizat concursul, la care au
participat cu interes toți preșcolarii, vom ieși din
Țara poveștilor prin intermediul Tranziției
interpretând cântecul Ninge, ninge și ne
îndreptăm spre centrul Știință unde vom
desfășura jocul matematic
Ne jucăm,
numărăm !, joc prin care îi vom demonstra
Zânei Iarnă, cât de bine știm să numărăm în
concentrul 0 – 6, în ordine crescătoare și
descrescătoare, să formăm mulțimi după cifra
dată, cunoașterea și recunoașterea cifrelor, a
vecinilor acestora
Varianta I – gruparea după mărimea
fulgilor de pe ecusoane, numărarea acestora
din fiecare grupă.
Se explică preșcolarilor regulile jocului : ei
au în piept ecusoane cu fulgi de nea, unii de
mărime mică, alții de mărime mare. Se vor grupa
în două grupe după mărimea fulgilor de nea. În
continuare o grupă va număra crescător de la 0
– 6, iar cealaltă descrescător de la 6 – 0.Cu
ajutorul baghetei, cel mai cuminte și atent
preșcolar pe care îl va atinge, va extrage din plic
un jeton cu o cifră din concentrul 0 – 6, o va
recunoaște după care o va arăta colegilor
adresându – le întrebarea Cine sunt vecinii
mei ?, se vor extrage mai multe cifre, de către
copii care dau răspunsuri corecte.
Varianta II – raportarea cifrei la
cantitate și a cantității la cifră.
Zâna Iarnă ne – a adus jetoane cu fulgi de
nea , cu brăduți, cu oameni de zăpadă, etc.,
acestea sunt așezte într – un săculeț. Sarcina
copiilor este de a extrage pe rând jetoanele,
denumind imaginea, verbalizând prin limbaj
matematic dacă sunt multe sau puține elemente
pe jetonul extras. Educatoarea va arăta pe rând
câte o cifră din concentrul 0 – 6, cerându – le
copiilor să ridice jetonul cu numărul
corespunzător de elemente cifEri arătate : de ex.
cifra 3 – jetonul cu trei elemente.
În continuare li se prezintă copiilor un zar,
să numere fețele acestuia decoperind că zarul are
șase fețe, pe fiecare față are un număr de buline,
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Evaluare

Jocul
Aprecierea
răspunsuri-lor
Aplauze

Explicația
Capacitatea de
redare a unui
cântec.

Observarea
comportamentului
copiilor

Explicația
Ecusoane cu
fulgi de nea.

Evaluarea
modalităţii de
realizare a
sarcinilor

Aprecierea
răspunsuri-lor
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Nr.
crt.

Etapele
activităţii

Conţinut ştiinţific

se numără bulinele de pe fiecare față, copiilor
cerânduli – se să arate tot atâtea degețele câte
buline sunt pe partea de sus a zarului. Apoi vor
veni în fața grupei câțiva preșcolari vor arunca
zarul, iar ceilalți trebuie să arate jetonul cu cifra
corespunzătoare numărului de buline.
Varianta III – compunerea și
descompunerea numărului 6.
Zâna Iarnă va cere ajutorul copiilor,
rugându – i astfel : Dragi copii am 6 oameni de
zăpadă pe care vreau să – i împart astfel – unii
să meargă în pădure, iar câțiva să rămână cu noi
la grădiniță. Copii împart oamenii de zăpadă : 2
pleacă - 4 rămân, sau 3 pleacă – 3 rămân, 5
pleacă – 1 rămâne, etc.
Varianta IV – numeralul ordinal.
Oamenii de zăpadă când au plecat la pădure
au lăsat pe zăpadă mai multe urme, sub formă de
cerc. Sarcina este să numărăm aceste urme.
Copii numără urmele de zăpadă și constată că
sunt 6 urme. Apoi li se cere să ridice a treia
urmă, pe spatele căreia descoperă o cerință –
Scoate din coșulețul Zânei Iarnă jetonul cu cifra
6 și arată câți brăduleți îi corespund.
Alt copil va ridica a 4 – a urmă, pe spatele
căreia descoperă o altă cerință – Bateți de tot
atâtea ori din paleme, adică de două ori,
deoarece avem cifra 2.
Alt copil va ridica a cincea urmă, pe spatele
căreia va descoperi cernița de a sări ca mingea
de tot atâtea ori și anume de patru ori.
În încheierea jocului toți copii se
transformă în oameni de zăpadă, imitând
mișcările acestora, se bulgăresc cu bulgări de
zăpadă artificiali, realizați de ei din servețele
prin mototolire.
Prin intermediul tranziției :
Iute, iute să alergăm,
Pe Zâna Iarnă să o bucurăm !
Ne deplasăm la centrul Artă unde vom
realiza o lucrare intitulată Peisaj de iarnă. Se
prezintă lucrarea model, se analizează ce conține
ea : un copac pe ale cărui ramuri s –a asternut
zăpada, un om de zăpadă, nămeți, fulgi de
nea.Se observă materialele utilizate pentru
realizarea acetei lucrări : copacul din bețișăare,
omul de zăpadă, nămeții, fulgii de nea din griș.
Preșcolarii se așează la măsuțe, intuiesc
materialele cu ajutorul cărora vor realiza

1515

Strategii didactice
Metode
Mijloace
didactice
Explicația,
Jetoane cu
Demonstrația
fulgi de nea,
Jocul
cu brăduți, cu
oameni de
zăpadă, cu
cifre de la 0 - 6

Jocul
Exercițiul

Explicația
Exercițiul
Jocul
Problematizarea.

Exercițiul

Zarul
Jetoane cu
cifre.

Siluete cu
oameni de
zăpadă

Cercuri mari
din, de culoare
albă – urme.
Jetoane cu
cifre.

Evaluare

Evaluarea
modalităţii de
realizare a
sarcinilor

Compunerea și
descompunerea
cifrei 6.

Cunoașterea
numeralului
ordinal.
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Nr.
crt.

Etapele
activităţii

DOS

Conţinut ştiinţific

Strategii didactice
Metode
Mijloace
didactice

lucrarea, le denumesc.Se prezintă etapele de
lucru, li se atrage atenția la modul de realizare,
la acuratețea acesteia, la imagine a estetică.
Copii sunt atenți la indicațiile educatoarei,
după care execută exercițiile pentru încălzirea
mușchilor mici ai mâini : bate vântul, ne frecăm
palmele, facem bulgări de zăpadă, ninge, etc.
După ce s - au pregătit sub îndrumarea
directă a educatoarei, copii realizarează
lucrarea, rescpectând etapele de lucru.
Educataorea îi supreaveghează cu atenție,
acordă ajutor acelor preșcolari care întâmpină
greutăți în realizarea acesteia.
Preșcolarii realizează lucrarea practică,
audiind Anotimpurile - Iarna, de Antonio
Vivaldi.
După ce au realizat lucrarea, fac curat la
locul de muncă și așează lucrarea pe panoul
amenajat în fața grupei.
În încheiere se poartă discuții legate de
modul de realizare a acestei lucrări, de
respectarea etapeleor de lucru, acuratețe, gust
estetic.
Zâna Iarnă apreciază modul în care au
lucrat copii, mulțumidu – le pentru ajutor.

Evaluare

Rezolvarea
corectă a
sarcinilor.

Conversația
Explicația
Observația

Observația

Explicația

Demonstrația

Lucrarea
model.

Capacitatea de
recitare

Recipiente
pentru fiecare
preșcolar cu
materialele
necesare
realizării
lucrări
practice :
bețișoare.,
griș, boabe de
piper, pensulă,
aracet, nas din
hârtie, pălărie
din hârtie.
Executarea
sarcinii de lucru
de către copii.

.
Exercițiul
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Nr.
crt.

Etapele
activităţii

Conţinut ştiinţific

Strategii didactice
Metode
Mijloace
didactice

Evaluarea
modalităţii de
realizare a
sarcinii
Autoevalua-rea
lucrarilor

Conversația
Turul galeriei

5.

6.

Asigurarea
retenţiei şi a
transferului
cunoştinţelor

Evaluarea
activității

Copiii vor descoperi un plic care conține o
sarcină comună pentru ambele echipe: să
răspundă repede și bine la urătoarele întrebări:
1. Cum s – a numit povestea pe care ama
scultat – o în Țara Poveștilor?
2. Despre ce era vorba în poveste?
3. Cum s – a numit jocul pe care l –am
desfășurat la centurl Știință?
4. Cu ce ne -am jucat? Și cum?
5. Cum se numește lucrarea pe care am realizat
– o la central Artă?
6. Cu ajutorul căror material din natură am
realizat – o?

Zâna va mulțumi copiilor pentru ajutor, astfel se
va realiza evaluarea întregii activităţii prin
aprecieri verbale cu privire la desfășurarea
acesteia, copiii vor fi întrbați ce le-a plăcut să
facă cel mai mult pe parcursul zilei, apoi vor
primi recompense
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Evaluare

Observarea
comportamentului
copiilor
Jocul
Conversaţia

Evaluarea
modalităţii de
realizare a
sarcinii

Conversaţia
Explicaţia

Ecusoane cu
oameni de
zăpadă.

Aprecieri
verbale
privind
modalităţile de
realizare a
sarcinilor
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Proiectul unităţii de învăţare
Prof. RADU DANIELA-RAMONA
Şcoala : LICEUL TEHNOLOGIC SF. MC. SAVA, BERCA

Disciplina Matematică
Unitatea de învăţare NUMERE NATURALE
Nr. ore alocate 6
Conţinuturi(Timp alocat)

Competenţe

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

specifice
▪ Scrierea şi citirea numerelor naturale(1

1.1 ; 2.1.; 4.1;

- Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de

Manual, culegere

oră)

numeraţie zecimal

Seturi de exerciţii scrise pe tablă

▪ Reprezentarea pe axa a numerelor;

- Identificarea unor numere naturale într-un grafic sau

Explicaţia, conversaţia, exerciţiul

compararea şi ordonarea numerelor

tabel care conțin date referitoare la o situație practică

Activitate frontală

naturale(1 oră)

- Identificarea unui număr natural pe baza unor condiţii

Tema pentru acasă

▪ Aproximarea numerelor naturale;

impuse cifrelor sale

estimare(1 oră)

- Identificarea unei metode aritmetice adecvate pentru

▪ Probă de evaluare(1 oră)

rezolvarea unei probleme date

,Recapitulare(1 oră)

- Reprezentarea pe axa numerelor a unui număr natural,

▪ La dispoziţia profesorului(1 oră)

utilizând compararea şi ordonarea numerelor naturale
- Justificarea estimărilor rezultatelor unor calcule cu
numere naturale

1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări, estimări şi ale operaţiilor cu numere naturale
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Evaluare frontală
Analiza observaţiilor
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Disciplina Matematică
Unitatea de învăţare OPERAŢII CU NUMERE NATURALE
Nr. ore alocate 8
Proiectul unităţii de învăţare
Conţinuturi(Timp alocat)

Activităţi de învăţare

Compe-

Resurse

Evaluare

tenţe
specifice
▪ Adunarea şi scăderea numerelor

1.1.; 2.1.; 3.1.;

- Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de

naturale; proprietăţi

4.1.; 5.1.;

numeraţie zecimal

Seturi de exerciţii scrise pe tablă

Analiza observaţiilor

(1 oră)

- Efectuarea operaţiile aritmetice cu numere naturale

Fişe pentru activitatea din clasă

-probă scrisă

▪ Înmulţirea numerelor naturale;

- Efectuarea de calcule utilizând factorul comun

proprietăţi

-Determinarea unui număr natural pe baza unor condiţii

Activitate frontală

(1 oră)

impuse cifrelor sale

Tema pentru acasă

▪ Factor comun(1 oră)

- Utilizarea algoritmului împărţirii, cu restul egal sau

▪ Împărţirea, cu rest zero a numerelor

diferit de zero, în cazul în care deîmpărţitul şi împărţitorul

naturale

au una sau mai multe cifre

(1 oră)

- Aproximarea/estimarea rezultatelor obtinute prin

▪ Împărţirea cu rest a numerelor

utilizarea algoritmului împărţirii

naturale

-Evidentierea avantajelor folosirii proprietăţilor operaţiilor

(1 oră)

cu numere naturale în diferite contexte

Recapitulare(1 oră)

-exercitii recapitulative

▪ Probă de evaluare

-test de evaluare

(1 oră)
▪Ladispoziţia profesorului (1 oră)
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Manual, culegere

Explicaţia, conversaţia, exerciţiul

Evaluare frontală
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1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile
acestora
3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale.
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări,
estimări şi ale operaţiilor cu numere naturale
5.1. Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a estima sau pentru
a verifica validitatea unor calcule
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PROIECT DIDACTIC
BARBU ADRIANA VALENTINA
COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI
ȘCOALA : Colegiul Național ”Avram Iancu”Câmpeni
PROFESOR : Barbu Adriana Valentina
DATA: 4 decembrie 2019
CLASA : a VI – a
OBIECTUL : Limba şi literatura română
SUBIECTUL : Valori etice în legendele populare românești
TIPUL LECŢIEI : însușire de noi cunoștințe

DEMERSUL DIDACTIC
Înainte de a începe lecţia se impune studierea manualului şi a resurselor bibliografice necesare predǎrii lecţiei :
a)

Manual de limba și literatura română, EDP, București 2018

b) Vasile Flueraş - Paidea şi gândirea critică, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 2003
c)

Dimitrie Bolintineanu, Legende istorice, Ed. Ion Creangă, București 1980

d) www.wikipedia
e)
1.

www.youtube – Muma lui Ștefan cel Mare
MOTIVAŢIA : Elevii au posibilitatea să analizeze comportamentul și mentalitatea unor personaje din textele
folclorice și să preia valorile promovate de acestea – speranța, generozitatea, demnitatea, dreptatea, curajul, etc.
Totodată, ei sunt provocați să asocieze propriile experiențe de viață cu cele ale strămoșilor, să stabilească
asemănări și deosebiri cu alte culturi și să cultive toleranța și respectul pentru propriile valori și ale altora. Prin
folosirea metodelor alternative se doresc efecte preponderent formative.

2. COMPETENŢE SPECIFICE :
•

1.1. înțelegerea semnificației generale a unui mesaj oral;

•

2.1. prezentarea unor puncte de vedere în texte orale;

•

2.2. prezentarea unor răspunsuri critice pe marginea unor texte diverse;

•

3.3. adecvarea textului scris la situația de comunicare;

•

4.5. redactarea unor texte, valorificând competența lingvistică;

•

5.1. analiza unor modele promovate în literatura română și în alte arte / domenii;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili :

•

să definească conceptul de legendă;

•

să identifice în textele-suport trăsăturile specifice legendei;

•

să identifice mesajul educativ pe care îl transmite legenda;

•

să interiorizeze sistemul de valori moral - estetice dobândite cu prilejul receptării textului;

•

să-şi dezvolte o gândire fluentă, flexibilă şi originală;

•

să valorifice cunoștințele dobândite printr-o abordare interdisciplinară a textelor;
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3. CONDIȚII PREALABILE :
a) să aibă cunoştinţe de analiză a unui text narativ literar;
b) sǎ aibǎ deprinderi de a lucra prin metode alternative, individual și pe grupe, de a comunica, de a învǎţa prin
descoperire;
4. EVALUARE:
- pe parcursul orei, prin aprecieri verbale;
- prin fișa de activitate;
5. MANAGEMENTUL RESURSELOR ȘI AL TIMPULUI :
-spaţiu de lucru : sala de clasă;
-capacităţile normale de învăţare ale elevilor;
-cunoştinţele anterioare ale elevilor;
-timpul de învăţare 50 de minute
6. METODE ȘI PROCEDEE : lectura, învăţarea prin descoperire, conversaţia euristică, brainstorming, exerciții,
analiza textelor literare.
MOMENT ORGANIZATORIC :
-

prezența

-

crearea atmosferei necesare lecției

-

verificarea temei
EVOCAREA :
Imaginează-ți că ai putea călători în timp. În ce loc și în ce epocă ți-ar plăcea să te aventurezi? Justifică-ți

răspunsul, în 30-50 de cuvinte. ( 3 minute)
Elevii dau citire răspunsurilor, iar apoi, împreună cu profesorul, vor asculta legenda Muma lui Ștefan cel Mare,
în interpretarea actorului Cristian Alexandrescu.
Se va discuta pe marginea materialului : Cum vi se pare atitudinea mamei lui Ștefan? Ați mai întâlnit situații/
texte în care o persoană/ un personaj / o mamă are o atitudine dură sau neobișnuită față de propriul fiu / față de o
persoană apropiată? Vi se par reale aceste comportamente / atitudini?
Elevii vor arăta că aceste schimbări por fi reale, dar și inventate, exagerate.
Profesorul anunță titlul lecției și obiectivele : Valori etice în legendele populare românești
REALIZAREA SENSULUI
Profesorul le spune că vor citi câteva texte care prezintă astfel de situații. Va împărți elevii în 5 grupe, fiecare
grupă va avea de citit un text (Anexa 1) și de completat o fișă (Anexa 2).
Elevii primesc textele, citesc, discută în cadrul grupei și completează fișele, timp de 15 minute. După expirarea
timpului de lucru, câte un reprezentant al fiecărei grupe prezintă clasei informaţiile completate, acestea fiind supuse
comentariilor celorlalţi elevi. Odată clarificate informaţiile, acestea sunt sintetizate şi notate pe tablă, respectiv în caiete,
astfel :
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Legenda
Text narativ literar :
Timpul - indicii de timp nu sunt precizaţi, întâmplările petrecându-se într-un prezent etern, care nu are nimic comun cu
timpul istoric.
Spațiul - indicii de spaţiu sunt neprecizaţi.
Acțiunea legendei este simplă, concentrată, de scurtă durată, cu puține personaje.
Modul de expunere dominant este narațiunea.
Există un narator care povestește la persoana a III-a.
În legendă, faptele reale sunt îmbinate cu elementele fabuloase, miraculoase.
LEGENDA (din fr. légende < lat. Legenda = care trebuie citit) este un text narativ în proză sau în versuri, amestec de
adevăr şi fabulos, în care sunt explicate, prin povestirea unor întâmplări miraculoase, fapte reale.

Legendele, pot fi clasificate astfel:
1.

legendele istorice - referitoare la personaje istorice, eroi naționali şi locali, evenimente naționale şi locale.

2.

legendele mitologice - legende care privesc apariții, existențe şi lucruri supranaturale, expresie a unor credinţe
îndepărtate cu caracter precreştin;

3.

legendele religioase, cele care se referă la personaje, sărbători şi obiceiuri legate de religia creștină, cum şi alte
prilejuri de sărbători şi practici;

4.

legende etiologice - legendele care se ocupă de crearea şi organizarea lumii;

REFLECŢIA
- se formuleazǎ concluzii prin învǎţare cooperantǎ profesor – elev;
- fiecare grupă trebuie să numească 2-3 valori pe care le-au identificat în legendele analizate.
EXTINDEREA (tema) :
Pornind de la o afirmație de tipul Simona Halep / Cristiano Ronaldo ( înlocuiți cu personalitatea preferată) este o
legendă vie a secolului al XXI-lea, scrieți un text de 60-100 de cuvinte despre valorile lumii moderne.
FEEDBACK :
Profesorul face aprecieri frontale asupra modului în care elevii au răspuns la lecție și ascultă părerile lor cu privire la
lecție ( aspecte pozitive și negative).
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Proiectul unităţii de învăţare
Prof. RADU DANIELA-RAMONA
Şcoala : LICEUL TEHNOLOGIC SF. MC. SAVA, BERCA
Disciplina Matematică
Unitatea de învăţare NUMERE NATURALE
Nr. ore alocate 6
Conţinuturi(Timp alocat)

Competenţe

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

specifice
▪ Scrierea şi citirea numerelor naturale(1

1.1 ; 2.1.; 4.1;

- Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de

Manual, culegere

oră)

numeraţie zecimal

Seturi de exerciţii scrise pe tablă

▪ Reprezentarea pe axa a numerelor;

- Identificarea unor numere naturale într-un grafic sau

Explicaţia, conversaţia, exerciţiul

compararea şi ordonarea numerelor

tabel care conțin date referitoare la o situație practică

Activitate frontală

naturale(1 oră)

- Identificarea unui număr natural pe baza unor condiţii

Tema pentru acasă

▪ Aproximarea numerelor naturale;

impuse cifrelor sale

estimare(1 oră)

- Identificarea unei metode aritmetice adecvate pentru

▪ Probă de evaluare(1 oră)

rezolvarea unei probleme date

,Recapitulare(1 oră)

- Reprezentarea pe axa numerelor a unui număr natural,

▪ La dispoziţia profesorului(1 oră)

utilizând compararea şi ordonarea numerelor naturale
- Justificarea estimărilor rezultatelor unor calcule cu
numere naturale

1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări, estimări şi ale operaţiilor cu numere naturale
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Disciplina Matematică
Unitatea de învăţare OPERAŢII CU NUMERE NATURALE
Nr. ore alocate 8
Proiectul unităţii de învăţare
Conţinuturi(Timp alocat)

Activităţi de învăţare

Compe-

Resurse

Evaluare

tenţe
specifice
▪ Adunarea şi scăderea numerelor

1.1.; 2.1.; 3.1.;

- Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de

naturale; proprietăţi

4.1.; 5.1.;

numeraţie zecimal

Seturi de exerciţii scrise pe tablă

Analiza observaţiilor

(1 oră)

- Efectuarea operaţiile aritmetice cu numere naturale

Fişe pentru activitatea din clasă

-probă scrisă

▪ Înmulţirea numerelor naturale;

- Efectuarea de calcule utilizând factorul comun

proprietăţi

-Determinarea unui număr natural pe baza unor condiţii

Activitate frontală

(1 oră)

impuse cifrelor sale

Tema pentru acasă

▪ Factor comun(1 oră)

- Utilizarea algoritmului împărţirii, cu restul egal sau

▪ Împărţirea, cu rest zero a numerelor

diferit de zero, în cazul în care deîmpărţitul şi împărţitorul

naturale

au una sau mai multe cifre

(1 oră)

- Aproximarea/estimarea rezultatelor obtinute prin
utilizarea algoritmului împărţirii

▪ Împărţirea cu rest a numerelor

-Evidentierea avantajelor folosirii proprietăţilor operaţiilor

naturale

cu numere naturale în diferite contexte

(1 oră)

-exercitii recapitulative

Recapitulare(1 oră)

-test de evaluare

▪ Probă de evaluare
(1 oră)
▪Ladispoziţia profesorului (1 oră)
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Explicaţia, conversaţia, exerciţiul
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1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate
2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile
acestora
3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale.
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări,
estimări şi ale operaţiilor cu numere naturale
5.1. Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a estima sau pentru
a verifica validitatea unor calcule
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Proiect didactic
PROF. RADU CRISTIAN
Şcoala Gimnaziala Braesti
Temele lecţiei :
Data 20.02.2021
1. Rostogolirea înapoi din ghemuit în departat:
- învăţare
Clasa a VI-a
2. Rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit
Efectiv :
- consolidare cu accent pe grupare
Loc de desfasurare : sala de sport
3. Forţa : - dezvoltarea forţei musculaturii abdominale şi a spatelui
Verigile lecţiei

Conţinut

Dozare

Formaţii de
lucru

1. Organizarea

- adunarea,alinierea,salutul,prezenţa

1”

Linie pe un

colectivului de elevi

- verificarea echipamentului şi a stării de sănătate

30”

rind

2”

-anunţarea temelor lecţiei.

#

-întoarceri la stg. şi la dr.

30”

#

2x

#
Coloana de

-mers pe vârfuri cu br. sus

Pe loc

-mers pe călcâie cu mâinile la spate

20”

#

#

#

-mers cu ridicarea alternativă a unui genunchi la piept
cu ambele mâini prindere şi ridicare de sub genunchi
-mers cu mişcări de respiraţie

#
#

#

-alergare uşoară

#

2.Pregatirea

-mişcări de respiraţie

organismului pentru

-alergare cu pendularea gambelor la spate

efort

-alergare cu genunchii la piept

#

#

-alergare accelerată

#
#

-alergare cu pendularea picioarelor în faţă
5”-6”

gimnastică

#
#

#

#
#

#
#
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3.Înfluienţarea

1. Stând depărtat cu mâinile pe solduri

selectivă a

Rotarea capului spre partea stanga (1-2)

aparatului locomotor

Rotarea capului spre partea dreapta(3-4)

4x8T

gimnastică

-îndoirea capului spre stg. arcuire (5-6);
7”-8”

Coloana de

#

-îndoirea capului spre dr. si arcuire (7-8)
2. Stând depărtat cu br. întinse

4x8T

-forfecarea braţelor în faţă (1-2);
-întinderea br. lateral şi arcuire (3-4);

#

-idem (5-8)
4x8T
3. Stând
-extensia br. stg. în plan vertical şi arcuire (1-2)

#

-extensia br. br. în plan vertical şi arcuire (3-4);
-idem (5-8)

4x8T

4. Stând depărtat cu mâinile la ceafă
-îndoirea tr. spre str. şi arcuire (1-2);

#

-îndoirea tr. sPre dr. şi arcuire (3-4);
-idem (5-8)

4x8T

5. Stând depărtat cu mâinile întinse în lateral
-răsucirea tr. spre stg. şi arcuire (1-2);

#

-răsucirea tr. spre dr. şi arcuire (3-4);
-idem (5-8) cu br. întins pe partea care răsucim

4x8T

6. Stând depărtat
- extensia tr. cu ducerea br. sus şi arcuire (1-2);
-îndoirea tr. cu atingerea solului cu degetele şi arcuire

#

(3-4);
-idem (5-8)

4x8T

7. Stând
- săritura cu depărtarea pic. şi bătaia palmelor
deasupra capului (1);

#

-revenire în stând (2);
-idem (3-8)

4x8T

8. Stând
- ridicarea br. prin lateral – inspiraţie(1);
-coborârea br.prin lateral – expiraţie (2);
-idem (3-8)
4. Rostogolirea

- sprijin înainte, rostogolire înainte în aşezat grupat

înainte din ghemuit

- rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit,
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în ghemuit -

- rostogolirea înainte din ghemuit în condiţii normale

consolidare cu

- stând pe omoplaţi, grupat, cu palmele sprijinite pe

accent pe grupare

sol de o parte şi alta a capului, menţinerea poziţiei 6-8

Rostogolirea

sec.

înapoi din ghemuit

- culcat dorsal cu braţele la piept, ridicarea

în ghemuit –

genunchilor la piept, grupare şi revenire

învăţare

- aşezat grupat, rulare în stând pe omoplaţi grupat,

3X

#

formeaza

3X

#

grupe

2X

#

menţinere şi revenire

valorice

- aşezat grupat, rulare în stând pe omoplaţi grupat, cu

1X4

#

3X

#

sprijinul palmelor de o parte şi de alta a capului,
18”

revenire
- rostogolirea înapoi din ghemuit in ghemuit

pe sexe
si

3X

#

deprinderi
motrice
insusite

2X

câte unu

2X15

4 la saltea

5. Forţa : -

- culcat dorsal, ridicarea trunchiului şi menţinut 5

dezvoltarea forţei

sec

repetării

musculaturii

- culcat dorsal, îndoirea genunchilor la piept,

se execută

abdominale şi a

întinderea picioarelor la verticală, urmată de

spatelui

coborârea lentă a acestora

funcţie de

- culcat facial, cu mâinile sub bărbie, ridicarea şi

posibilităţile

12”

coborârea trunchiului cu ducerea braţelor oblic sus

2X15

2X15

#

#

ridicarea trunchiului în extensie cu mâinile la ceafă
2X15

Mers cu exercitii de respiratie

#

De voie

organismului după

3

prin sală

efort
3”
7.Concluzii şi

- adunarea

40”

-Linie pe un

aprecieri

- evidenţieri pozitive si negative asupra desfasurari

1.5”

rând

3”

#

2”

lectiei
-salutul
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şi în

fetelor şi
al băietţlor

- culcat facial , cu picioarele sprijinite de un coleg,

6. Revenirea

Nr.
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
“SĂ NE AMINTIM DE HRISTOS”
Roșca Marilena
Școala Gimnazială Hoghiz/ Școala Primară Bogata
MOTTO:
„Prin deschiderea harului către Absolut, o educaţie creştină autentică întemeiază şi susţine toate valorile, toate
formele de educaţie”.
Pr. Conf. Constantin Galeriu

ARGUMENT:
Trăim într-o lume în care timpul pare că se comprimă şi nu ne mai ajunge pentru câte am avea de realizat.
Părinţii sunt interesaţi să le asigure micuţilor doar bunăstare materială: jucării care de care mai sofisticate, hăinuţe
moderne şi scumpe, calculatoare, telefoane mobile, dar fără să-şi dea seama uită să le ofere cel mai important lucru,
„oxigenul” existenţei lor: CREDINŢA.
Marele pedagog Comenius spunea: „Dumnezeu este începutul şi sfârşitul oricărei educaţii”. Ce ne facem însă
când copilul nostru nu are acces la calea spre Dumnezeu, nu i-a deschis nimeni această poartă, nu i-a vorbit nimeni,
niciodată despre Iisus, supremul exemplu de sacrificiu, de iubire şi iertare.
Ca învăţătoare , am simţit acest gol şi mă străduiesc să-l completez prin organizarea unor activităţi de educaţie
moral-religioasă complementare celor cuprinse în curriculum, activităţi prin care să-i ajut pe copii să-şi însuşească
învăţăturile creştin ortodoxe, să devină buni, toleranţi, urmând exemplul celor mai importante personaje biblice. Pictorul
sau sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar dascălul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură
şi Dumnezeu.
SCOP:
Formarea caracterului moral-religios creştin al copiilor prin cunoaşterea şi implicarea acestora în viaţa
tradiţională, creştin-ortodoxă a comunităţii.
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OBIECTIVE:
- educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter
- formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
- cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual creştin ortodox al poporului
român;
- cunoaşterea unor elemente tradiţii şi obiceiuri creştine locale
- cultivarea unor sentimente şi atitudini de respectare şi păstrare a tradiţiilor popular-creştine locale şi naţionale
- implicarea în desfăşurarea şi conservarea unor tradiţii creştin-ortodoxe ale comunităţii
- informarea copiilor despre alte credinţe/culte şi convingeri religioase
- formarea atitudinii de asumare şi susţinere a propriei identităţi religioase
- eliminarea din comportament a oricarei forme de negare/violenţă pe criterii religioase
GRUP ŢINTĂ:
Beneficiari direcţi: elevii claselor a II-a şi a III-a
Beneficiari indirecţi: învăţătoare, profesori, preot, părinţi, membrii ai comunităţii locale creştin-ortodoxe.
DURATA:
An școlar 2020 – 2021

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
DENUMIREA

LOCUL DESFĂŞURĂRII

PARTICIPANŢI

Elaborarea proiectului

Şcoala Primară Bogata

Preot, cadru didactic

„ Cum ne comportăm într-o

Biserica Ortodoxă „Sf. Cuv.

biserică ?”

Parascheva” Bogata

Octombrie

Participrea la hramul ,,Sfintei

Biserica Ortodoxă „Sf. Cuv.

2020

Cuvioase Parascheva’’

Parascheva” Bogata

Colinde – laudă Naşterii

Biserica Ortodoxă „Sf. Cuv.

Preot,elevi, cadre didactice,

Domnului

Parascheva”

părinţi.

Botezul Domnului – cântări

Biserica Ortodoxă „Sf. Cuv.

Preotul, cadre

de slavă

Parascheva” Bogata

didactice,elevi, părinți

„Când ne rugăm? ”

Şcoala Primară Bogata

DATA

Septembrie
2020

Octombrie 2020

Decembrie 2020
Ianuarie 2021

Februarie 2021

Martie 2021

ACTIVITĂŢII

,,Am o mamǎ scumpǎ, dulce,
Ce mi-a dat-o Dumnezeu! ”

Şcoala Primară Bogata
Biserica Ortodoxă „Sf. Cuv.
Parascheva”
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Preot reprezentanţii
comunităţii locale, elevi,
părinţi
Preot reprezentanţii
comunităţii locale, elevi,
părinţi

Preotul, elevii, cadrul
didactic
Preotul,elevii, părinţii,
cadrele didactice.
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(învǎţarea unui cântec religios,
participarea la slujbǎ de Buna
Vestire, realizarea unor desene
şi colaje)
Aprilie
2021

Învierea Domnului – bucurie

Biserica Ortodoxă

sfântă pentru toţi creştinii,

„Sf. Cuv. Parascheva”

colinde de Înviere

Bogata

1. Înălţarea Domnului –
Mai

cântări de slavă închinate

2021

Domnului

Concurs:

2021

Sunt şi eu un mic creştin

didactice, părinţii.

Biserica Ortodoxă

Preotul,elevii, cadrele

„Sf. Cuv. Parascheva”

didactice, părinţii,

Bogata

comunitatea locală.

2. Ziua Eroilor
Iunie

Preotul,elevii, cadrele

Preotul, cadru didactic,
Şcoala Primară Bogata
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PROIECT DE ACTIVITATE

Bursuc Adriana-Iuliana
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8, Tg-Jiu
DATA: 09.04.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
GRUPA: Mică C – „Step-By-Step”
TEMA DE STUDIU ANUALĂ: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,În grădina cu legume”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DȘ – Cunoașterea mediului
TEMA ACTIVITĂȚII: „Ce a cumpărat mama de la piață?”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂȚII: valorificarea și consolidarea deprinderii de a colabora în timpul jocului în vederea
realizării sarcinii propuse.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive
❖ să recunoască și să denumească materialele care urmează să fi folosite în cadrul activității;
❖ să denumească produsele din coș;
❖ să precizeze forma si culoarea legumelor;
❖ să utilizeze corect instrumentele de lucru;
❖ să verbalizeze acțiunile întreprinse, folosind un limbaj adecvat.
b) Afective
➢ să participe cu interes la activitate;
➢ să se implice activ în activitate;
➢ să coopereze în cadrul grupului.
c) Psihomotorii
•

să adopte o poziție corectă a corpului la activitate;

•

să manipuleze corespunzător materialele didactice.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația.
b) MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: coșul cu legume și flori, vază și bol pentru sortarea produselor din
coș, duplex cu lădițe de lemn pentru sortarea legumelor, plicuri multicolore, ghicitori.
c) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.

DURATA: 15 minute
1533
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LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1.

Ezechil Liliana, Păiși Lăzărescu Mihaela, „Laborator preșcolar” - ghid metodologic (ediția a-II-a

revizuită), Editura Integral, București, 2002;
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DEMERSUL DIDACTIC
STRATEGIA DIDACTICĂ
EVENIMENTUL
DIDACTIC

1. MOMENTUL
ORGANIZATORIC

2. CAPTAREA
ATENŢIEI
3. ANUNŢAREA TEMEI
ȘI A OBIECTIVELOR
PROPUSE

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

METODE
ȘI
PROCEDEE

Voi asigura condițiile optime desfășurării activității:
aerisirea sălii de grupă, pregătirea materialului didactic.
Pregătirea climatului psiho-afectiv necesar desfășurării
activității, asigurarea ordinii și disciplinei.
Se realizează prin coșul primit de la Zâna Primăverii. În
acesta se află legume timpurii și o scrisoare cu sarcinile
de lucru. (Anexa 1)
Astăzi, o vom face fericită pe Zâna Primăverii, arătândui că știm sa denumim toate produsele din coșul trimis,
iar ulterior le vom așeza la locul potrivit.

MIJLOACE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

FORMA DE
ORGANIZA
RE

Conversația

Conversația

EVALUARE

Observația directă

Coșul de la Zâna
Primăverii

Conversația

Frontal

Urmăresc reacția
copiilor

Frontal

Observ modul în
care copiii rețin
sarcinile propuse

Jocul se numește “Ce a cumpărat mama de la piață?”

4.DIRIJAREA
ÎNVĂŢĂRII

JOC MODEL/DEMONSTRATIV
În coș se află mai multe legume și flori, însă voi pune
un copil să extragă un produs, din coșul care va fi învelit
cu o batistă, fără ca preșcolarii să vadă ce se află
înăuntru. Copilul ce a extras produsul va trebui să-l
denumească și să-l pună la locul potrivit; legumele vor
fi așezate într-un coș, iar florile într-o vază,
JOCUL PROPRIU-ZIS
Copiii vor veni pe rând și vor extrage produsele din coș
și vor răspunde la întrebările adresate referitoare la:
-Cum se numește produsul pe care l-ai extras din coș?
-Ce culoare este leguma?
-La ce sunt folositoare legumele?
Jocul continuă până în momentul în care toate
produsele din coș au fost așezate la locul potrivit.
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Coșul cu legume și
flori

Observarea
comportamentului
verbal și nonverbal
Individual

Plicuri multicolore
Explicația

Demonstrația

Vază și bol

Observarea
comportamentului
copiilor și a modului
de lucru
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COMPLICAREA JOCULUI:
Pe masa vor fi așezate 8 plicuri multicolore, în interiorul
cărora se găsesc diferite legume timpurii.
Copiii vor trebui sa ia leguma din plicul ales și să o așeze
la lădița de lemn corespunzătoare. (Anexa 2)

Duplex cu lădițe de
lemn

Observarea
sistematică
Frontal

Exercițiul

Frontal
5. OBȚINEREA
PERFORMANȚEI

Se realizează prin adresarea ghicitorilor. (Anexa 3)

Conversația

Observarea
sistematică

Ghicitori
Individual

6. ÎNCHEIEREA
ACTIVITĂŢII

Se fac aprecieri referitoare la modul în care s-a
desfășurat activitatea și asupra comportamentului
copiilor.
Fiecare copil va primi un ecuson.
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Urmăresc reacția
copiilor
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PROIECT DIDACTIC
Simion Iuliana-Loredana
Școala: Gimnazială ,,Iancu Văcărescu”
Văcărești, jud. Dâmbovița
Clasa: a II-a
Propunător:
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română - Lectura
Unitatea tematică: Medii de viață de la noi și din alte zone
Subiectul lecţiei: Textul narativ
Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe
Competenţe specifice:

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut ;
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare ;
Obiective operaţionale:
3.1.1. să citească un text scurt, folosind forme variate de citire - citirea cu voce tare, citirea selectivă, citire pe roluri (Obiectivul se consideră atins dacă fiecare
elev citește cel puțin o propoziție);
3.2.1. să formuleze răspunsuri la întrebări, în legătură cu textul citit (Obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev formulează cel puțin răspunsul la întrebarea
care vizează personajul principal);
3.2.2. să ordoneze enunțuri în ordinea desfășurării întâmplărilor ( Obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev ordonează cel puțin două enunțuri)
4.1.1. să completeze enunțuri lacunare (Obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev completează cel puțin o propoziție).
Strategii didactice
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a) Metode şi procedee: conversația, conversatia euristică, explicația, munca independentă, lectura cu predicții;
b) Mijloace de învățământ : puzzle, laptop, PPT, videoproiector, telefon, aplicația Wordwall, fișe-ursuleți, fișe de lucru, machetă;
c)

Forme de organizare: frontal, individual.

Bibliografie :
•

Anton, Ilinca, 1999, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Bacău, Editura Grigore Tăbăcaru.

•

Ştefan-Cărădean, Valentina, Hăhăianu, Florentina, Apopei, Elena, 2014, Comunicare în limba română, Bucureşti, Editura Joy Publishing House.

•

*** Programa şcolară pentru clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013.

•

Molan, Vasile, 2014 Didactica disciplinelor - Comunicare în limba română şi limba literatura şi literatura română din învăţământul primar,
Bucureşti, Editura Miniped.

•

Manual clasa a II-a, Comunicare în limba română, ed. Intuitext

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr.

Momentele lecției

2.

3.

Eșalonarea conținuturilor

operaționale

crt.

1.

Obiective

Strategii didactice

Evaluare

Metode și

Mijloace de

Forme de

procedee

învățământ

organizare

Moment

Pregătesc materialele necesare pentru

organizatoric

desfășurarea orei de lectură.

conversația

Captarea atenției

Propun elevilor să asambleze puzzle-

Conversația

frontal

Puzzle- pinguini,

Individual

observarea

ul primit și să descopere elementul-

urși polari , ursul

sistematică a

surpriză.

brun

atitudinii față

Se poartă discuții privind conținul

de sarcina de

textului care urmează.

lucru

Anunțarea temei și

Prezint elevilor obiectivele lecției,

a obiectivelor

într-un limbaj accesibil acestora.
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4.

Dirijarea învățării

Le propun elevilor să citească, pe
3.1.1.

rând, ce au primit pe fișe.

Fișe- urși

frontal

Unii dintre elevi vor citi cuvintele-

observarea

cheie ( ghețuri polare, urs cafeniu,

sistematică a

foci, murdar, pinguin, etc.) de pe

,,Povestea ursului

comporta

fișele primite și vor face predicții cu

cafeniu”, după

mentului de

privire la ceea ce urmează să se

Vladimir Colin

cititor

întâmple în text.
Alți elevi vor citi fragmente.
* Elevii cu dificultăți vor primi
sprijin.
După fiecare fragment citit, solicit
elevilor să emită predicții referitoare

Lectura cu

la desfășurarea întâmplărilor din

predicții

frontal

aprecieri
individuale

următorul fragment.

și globale

Sunt explicate cuvintele noi.
Elevii primesc textul integral și sunt
rugați să citească după indicații:
3.1.1.

,,Citește titlul textului.”

Conversația

Aprecieri
Fișă cu textul

,,Care este autorul?”

frontal

globale și
individuale

,, Citește enunțul prin care afli ce le-a
zis foca suratelor.”
,, Citește enunțul care arată ce i-a
spus ursul alb lui Martin.”
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,, Citește enunțul prin care aflăm ce ia răspuns Martin pinguinului.”
,, Citește enunțul prin care aflăm
despre transformarea ursului.”
-Le solicit elevilor să citească textul
pe roluri.

3.2.1.

3.2.2.

Wordwall

Conversația

Aplicația

euristică

Wordwall

Elevii răspund la întrebările care

Laptop

vizează conținutul textului.

Videoproiector

Fiecare elev va primi câte o

Exercițiu-joc

Jetoane

frontal

aprecieri
verbale

frontal

propoziție- ideea principală a unui
fragment, o va citi și o va așeza la
tablă, în ordinea desfășurării
întâmplărilor.
4.1.1.

Propun elevilor să transcrie

Munca

Fișe,

enunțurile lacunare de pe fișe și să

independentă

caiete

individual

tema de
lucru în clasă

completeze cuvintele-lipsă.
5.

Fixarea
cunoștințelor

3.2.1.
3.2.2.
4.1.1.

6.

Aprecieri și
recomandări

Le propun elevilor să rezolve
sarcinile de pe fișele primite.
Apreciez modul în care elevii au
participat la activitate.
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Individu-al

autoevaluare
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PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATEA INTEGRATĂ

prof. Înv. Preșcolar Zbranca Oana-Iuliana
G.P.P. „Micul Prinț”- Suceava
Nivel de vârstă/ Grupa: Nivel II / Grupa mare
Tema anuală de învățare: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?ˮ
Tema săptămânii: „Călători în Univers”
Tipul activității: Activitate integrată
Tema activității integrate: „Călătorie în Univers”
Elementele componente ale activității integrate:
•

D.L.C. : „Povestea Micului Astronaut” – povestirea educatoarei

•

A.L.A. Centrul Construcții : „Constelații”- reconstituire cu scobitori
Centrul Artă : „Comete și rachete” - modelaj
Centrul Bibliotecă: ,,Stele”- elemente de comunicare scrisă

•

D.O.S.(activitate practică): „Planetele Sistemului Solar” – asamblare

Scopul activității: Dezvoltarea achizițiilor lingvistice, a structurilor verbale orale prin stimularea receptării mesajului oral,
precum și exersarea unor deprinderi practice, intelectuale, tehnico- aplicative și prosociale în contexte variate prin introducerea
cunoștințelor legate de Sistemul Solar.
Obiective operaționale:
➢

să demonstreze înțelegerea succesiunii momentelor acțiunii prin răspunsuri la întrebări;

➢

să descrie personajele poveștii;

➢

să denumească stări și trăiri afective ale Micului Astronaut;

➢

să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție;

➢

să construiască constelații utilizând scobitorile și bucăți de plastilină;

➢

să modeleze elementele din spațiu reprezentate în imagini;

➢

să scrie semnele grafice de pe steluțe;

➢

să decupeze pe contur planetele;

➢

să asambleze Sistemul Solar, utilizând jetoanele primite;

➢

să exprime impresiile estetice referitoare la lucrarea proprie și a celorlalți.

Strategii didactice:
a)

Metode și procedee: conversația, povestirea, observația, exercițiul, , problematizarea;

b) Resurse materiale :
-

D.L.C : marionetă, Sistemul Solar motorizat, rachetă;

-

Centrul Construcții: scobitori, plastilină, jetoane;

-

Centrul Artă: jetoane, plastilină;

-

Centrul Bibliotecă: stele de dimensiuni mari, carioci;
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c)

D.O.S: cerc din carton, imagini cu planete, foarfece, lipici.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Bibliografie:
▪

Daniela Răileanu, Daniela Jeder, Iuliana Alecsa, Dorina Vieriu, Otilia Flocea, Manuela Handruc, „Elemente de
didactică aplicată în învățământul preșcolar”, Ed. DPH, București, 2017;

▪

Laurenția Culea, Angela Seșovici, Filofteia Grama, „Activitatea integrată în grădiniță”, Ed. DPH, 2008, București;

▪

Aventura Cunoașterii, „Universul Sisteme Stelare, Planete, Galaxii” editura NGV

SCENARIUL ACTIVITĂȚII
Copiii așezați pe scăunelele în formă de semicerc sunt invitați să privească către John, marioneta care dorește să îi
invite în spațiu. Prin intermediul marionetei se va realiza captarea atenției copiilor. Educatoarea, cu ajutorul lui John le
comunică preșcolarilor că urmează să le spună o poveste tare frumoasă, o poveste despre călătoria lui John în spațiu,
„Povestea Micului Astronaut” ( Anexa 1)
D.L.C. Conținutul poveștii va fi redat de educatoare prin utilizarea unei intonații adecvată vârstei preșcolarilor și
conținutului acesteia. Textul poveștii va fi expus prin intermediul marionetei, a machetei Sistemului Solar și a rachetei,
elementele poveștii fiind expuse pe rând, concomitent cu acțiunea acesteia și explicarea cuvintelor noi prin sinonime
cunoscute.
Aflat pe planeta Neptun, Micul Astronaut întâmpină o problemă, deoarece racheta nu mai pornește și nu poate
ajunge acasă, moment în care le cere ajutorul copiilor. Motivați de rugămințile Micului Astronaut, preșcolarii se vor
deplasa către cele trei centre de interes (A.L.A). Prin intermediul tranziției: De vă place munca,/ Acum să poftiți, / Cu
pași mici în centre, / Hai veniți, veniți! , iar educatoarea va prezenta și va explica pe rând sarcinile de la fiecare centru.
La centrul Construcții, copiii vor trebui să construiască cu ajutorul scobitorilor și a unor biluțe din plastilină,
constelații conform jetoanelor.
La centrul Bibliotecă, preșcolarii trebuie să scrie elemntele grafice aflate pe stele.
La centrul Artă, copiii trebuie să refacă cu ajutorul plastilinei, imaginile de pe măsuță.
Înainte de începerea activității pe centre, educatoarea le propune copiilor să desfășoare câteva exerciții de încălzire a
mușchilor mâinilor: Mișcăm degețelele, / Batem bine palmele, / Scuturăm mânuțele,/ Prindem musculițele.
În timpul lucrului la centre se va urmări modul în care fiecare copil realizează sarcinile, utilizând corect
instrumentele de lucru și materialele puse la dispoziție. După finalizarea sarcinilor pe centre, copiii sunt atenționați că
urmează finalizarea lucrărilor, urmată de efectuarea ordinii la măsuțe și spălatul mânuțelor (R). Lucrările copiilor vor fi
așezate pe o măsuță, pentru a putea fi observate de toți copiii și pentru a se putea face aprecieri pentru toată munca
depusă de copii. În spatele rachetei, se vor putea observa spațiile libere în care fiecare copil va așeza piesa pe care a
construit-o la centrul său. Racheta a fost reparată cu ajutorul preșcolarilor, iar Micul Astronaut este bucuros că s-a întors
acasă, reușind astfel să finalizeze povestea. Pentru a marca momentul de bucurie se va cânta „Dacă vesel se trăiește”.
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Sfârșind povestea, educatoarea va fixa câteva informații, adresând întrebări:„Cine este John?”, „Ce îi plăcea lui să
facă?”. Organizați sub formă de semicerc, copiii împreună cu educatoarea vor repovesti conținutul poveștii cu ajutorul
unor întrebări specifice.
Pentru că Micul Astronaut dorește să răsplătească ajutorul copiilor, le oferă o cutie cu multe materiale pe care să le
utilizeze în realizarea propriului Sistem Solar. Aceștia au primit multe informații despre planete și sunt invitați să se
întoarcă la măsuțe unde îi așteaptă materialele de lucru pentru următoarea activitate. Li se comunică tema ,,Planetele
Sistemului Solar” (DOS) și sarcina de lucru ce urmează a fi realizată în continuare „să decupeze pe contur și să așeze în
ordinea potrivită planetele Sistemului Solar”. În acest fel, fiecare mic astronaut al grupei va avea propriul Sistem Solar și
va putea călători pe toate planetele ca Micul Astronaut.
Activitatea se va încheia într-un mod plăcut, educatoarea aducând aprecieri și laude tuturor copiilor, pentru modul în
care aceștia au participat la activitate.
Preșcolarii vor părăsi sala de grupă zburând cu racheta (tranziție).
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N

Evenimentul

r.

didactic/

cr

Secvență

Metode și

t.

didactică

procedee

1.

Captarea și
orientarea
atenției

Strategii didactice
Conținutul științific

Evaluare/ metode și
indicatori

Mijloace de învățământ

Se va realiza prin apariția Marionetei John, un băiețel pasionat
de planete care își dorește o excursie în spațiu, în vederea

Conversația

Marioneta John

orientării şi concentrării activităţii psihice cognitive, a activării
motivaţiei și a palierului afectiv, prin intensitatea stimulilor şi

Observarea sistematică a
comportamentului

Expunerea

copiilor

noutatea situaţiei.
2.

Anunțarea temei
și a obiectivelor

3.

Se comunică tema si obiectivele ce urmează a fi realizate pe

Explicația

parcursul activitătii sub forma unor formulări accesibile care să le
trezească interesul copiilor pentru activitate.

Conversația

Prezentarea

Stimularea și dezvoltarea atenției copiilor în vederea audierii

Conversația

conținutului și

unui text literar, apelându-se la capacitatea de înțelegere a

dirijarea

mesajului transmis de acesta și de însușirea unor cuvinte noi.

învățării.

Observarea sistematică a
comportamentului

Expunerea

copiilor

Accesibilizarea textului se va realiza prin intermediul
marionetei și a machetei Sistemului Solar, care va reda povestea
prin expunerea elementelor fizice ce redau scena din poveste,

Povestirea

Marioneta John

concomitent cu povestirea momentelor acțiunii narative.

Observația

Sistemul Solar motorizat

Fixarea ideilor principale ale poveștii și enumerarea personajelor

Explicația

Racheta

prin răspunsurile date de preșcolari la întrebările adresate de

Proba orală:
Conversația

educatoare.

Răspunsurile copiilor

Parcurgerea demersului didactic se va realiza printr-un transfer
de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi în vederea rezolvării
sarcinilor din cadrul jocurilor și activităților liber alese:

Probă practică: realizarea
constelațiilor
Probă practică:
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•

Construcția unor constelații din scobitori și bile din

mulaje
Scobitori

Observarea sistematică a

Bile din plastilină

comportamen

a reconsitui imaginile propuse;

Planșete

tului copiilor

Scrierea elementelor grafice;

Jetoane

Probă orală:

Explicația,

Plastilină

Povestirea textului

rachetei și-l va ajuta pe Micul Astronaut să ajungă acasă.

Demonstrați

Planșete

poveștii

Repovestirea textului poveștii de către copii, prin intermediul

a, Exercițiul

Jetoane

identificarea

întrebărilor.

Conversația

Stele

personajelor și a unor

Carioci

trăsături ale acestora

plastilină;
•
•

Exersarea tehnicilor de modelaj însușite anterior pentru

Finalizarea lucrărilor de la centre va constitui piesele lipsă ale

4.

Obținerea

Fixarea cunoștințelor transmise prin intermediul poveștii se

Povestirea

Redarea conținutului

performanței

realizează cu ajutorul constituirii propriului Sistem Solar de către

Conversația

poveștii prin răspunsuri

fiecare preșcolar.

de verificare

la întrebări

Intuirea materialului:
Identificarea și denumirea materialelelor de lucru: cerc din
carton, jetoane cu planete, foarfece, lipici

Identificarea
Cerc din carton

Explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru:

Jetoane cu planete

Prezentarea lucrării model

Foarfece

Explicarea și demonstrarea modului de lucru, în etape succesive:

Lipici

decuparea planetelor, așezarea acestora în ordinea potrivită,
lipirea acestora.
Sistemul Solar confecționat

Explicarea tehnicii de lucru .
Desfășurarea propriu zisă a activității
Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii.
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Prezentarea de instrucțiuni de lucru, de utilizare a materialelelor
în vederea protecției sănătății copiilor, a siguranței și securității

Proba practică:

acestora în timpul realizării sarcinilor de lucru

Confecționarea

Confecționarea Sistemului Solar:

Sistemului Solar

Supravegherea modului de lucru și acordarea de sprijin și ajutor
copiilor, în realizarea sarcinii de lucru.Stimularea acordării de
sprijin de către copiii care termină lucrarea, altor copii.
5.

Evaluare

Se fac aprecieri verbale și individuale cu privire la activitatea
desfășurată cu referire la respectarea sarcinilor de lucru, a

Conversația
evaluativă

modului de participare și implicare în activitate.

Sistemul Solar confecționat
Analiza produselor
activității
Autoevaluare

Aprecierea
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Anexa 1
Povestea Micului Astronaut
John este un băiețel de 5 anișori pasionat(căruia îi plac) de planete, stele, comete, meteoriți. De câteva săptămâni
lucrează de zor (lucrează forte mult) la construirea unei rachete care să îl ducă pe toate planetele pe care el le cunoaște. A
căutat informații în multe cărți pe care le avea acasă, dar și la clubul la care mergea în timpul săptămânii. Zilele treceau,
iar racheta lui era tot mai mare și mai frumoasă.
-

Îmi doresc să ajung pe toate planetele Sistemului Solar! își spunea bucuros băiețelul. Racheta este finalizaă,
costumul este pregătit, sunt gata de plecare! Apasă butoanele, setează direcția și racheta pleacă.

-

Totul este în regulă!, Racheta mea este cea mai tare!
Micul Astronaut și-a făcut un plan și dorea să pornească de pe Pământ către prima plantă, cea mai apropiată de

Soare, adică Mercur, iar mai apoi către toate celelate planete.
Mercur este cea mai mică planetă din Sistemul nostru Solar. Când a coborât, aceasta i-a zis:
-

Bună ziua, Micuțule Astronaut! Tare mă bucur că a venit cineva să mă viziteze! Ești un băiețel grozav!

-

Bună ziua, micuță planetă! Îmi doream tare mult să te cunosc!

-

Să știi că mă poți vedea și de pe Pământ! Înainte de răsăritul Soarelui și după apusul lui, pot fi văzută pentru
puțin timp pe cer!

-

Te voi urmări, Mercur! Mă bucur că te-am cunoscut!
John urcă în rachetă, pornește motorul și se îndreaptă către următoarea planetă. Planeta Venus este puțin mai

mare decât planeta Pământ. Când a coborât din rachetă, ce să vezi?! Niște straturi groase de nori care nu te lasă să
vezi nimic și este extrem de cald sunt 450 de grade Celsius acolo.
-Buna ziua, Micuțule Astronaut! Tare mult mă bucur că a venit cineva să mă viziteze!
-Bună ziua, Venus! Sunt încântat să te cunosc și să văd vulcanii de prin împrejurimi! Ești o planetă foarte
ineresantă.
Chiar dacă băiețelul avea costumul potrivit, nu putea sta prea mult timp din cauza căldurii așa că a înconjurat
Pământul o dată și a mers pe Marte sau Planeta Roșie cum i se mai spune. Marte este a patra planetă de la Soare și
este cât jumătate din planeta Pământ.
-

Este tare frumos aici, toate stâncile sunt roșii! Am văzut fotografii făcute de astronauții ajunși în aceste locuri.

-

Bună, Micule Astronaut! Observațiile tale sunt bune! Să te ferești de furtunile de nisip care au loc aici! Durează
luni întregi!
A făcut câteva fotografii, și-a luat la revedere și s-a îndreptat mai departe către cea mai mare și cea mai rapidă

planetă, adică Jupiter.
-

Bună ziua, Micule Astronaut! Ce te aduce pe planeta gigantă(foarte mare)?

-

Bună ziua, Jupiter! Sunt încântat să cunosc o planetă atât de mare și frumoasă, cu aceste dungi colorate de gaz.

-

Ai putut să vezi pata roșie? Este un vârtej de furtnună.

-

Da, l-am văzut, iar când mă îndreptam spre tine, am văzut și câteva dintre lunile tale. Tu ai foarte multe! Planeta
Pământ are o singură lună.

-

Tu chiar ești un adevărat astronaut, John! Îți doresc o călătorie frumoasă!
A șasea planetă de la Soare este Saturn.

-

Bună ziua, Saturn! Ți-am admirat(a privi cu plăcere) inelele spectaculoase formate din gheață, rocă și praf.
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-

Hei, Micuțile Astronaut, ești foarte atent la ce se află în spațiu! Ești un baiețel isteț! Sunt bucuros că ai trecut și
pe la mine!

-

Rămâi cu bine, Saturn!
-Ești atât de rece, Uranus!
- Să îți iei costumul care să te apere de frig! Aici lumina Soarelui ajunge foarte puțin, de aceea sunt atât de rece.
- Rămâi cu bine, Uranus! Mă bucur că te-am cunoscut!
John se îndreaptă către ultima planetă, Neptun. Când ajunge acolo găsește o planetă rece, întunecată și tristă.
- De ce ești supărată, Neptun?
-Oh, dacă ai știi Micuțule Astronaut...Sunt tristă pentru că eu nu am prieteni așa ca tine. Aici nu vine nimeni să

mă viziteze, deoarece e frig și întuneric. Mă aflu departe de Pământ și de oameni. Îmi doresc și eu oameni
- Neptun, dar de ce nu le saluți pe celelalte planete? Să stii le-am vizitat pe toate, sunt foarte prietenoase.
Niciuna nu era tristă. Fiecare e diferită și se bucură de ceea ce are. Uite, Saturn are acele inele, Venus are nori groși
și multă căldură, dar să știi că niciuna dintre planete nu are oameni, doar planeta Pământ are oameni. Îți propun să le
saluți, puteți cânta sau dansa împreună, chiar și așa de la distanță. Noi, pământenii ne-am obișnuit cu distanța și nu e
chiar așa greu.
- Îți mulțumesc, Micuțule Astronaut! Aici pe Neptun sunt forte multe furtuni, ai face bine să te grăbești, să poți
pleca acasă!
Dar când să plece, racheta nu a mai pornit...
Copiii, haideți să îl ajutăm pe Micul Astronaut să repare racheta!
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PROIECT DE LECŢIE
Profesor: Ciobanu Iustina Brînduşa
COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” din SUCEAVA
Disciplina: Biologie – 1 oră / săptămână
Clasa: a X-a A
Unitatea de învăţare: Funcţii de nutriţie
Tema lecţiei: Evidenţierea procesului de fotosinteză
Tipul lecţiei: Lucrare de laborator
Scopul lecţiei: Formarea de priceperi şi deprinderi, sistematizarea cunoştinţelor despre nutriţia autotrofă, verificarea prin
experiment a influenţei unor factori asupra procesului de fotosinteză.
Competenţe specifice:
-

identificarea principalelor componente ale plantei cu rol în fotosinteză;

-

utilizarea experimentului pentru evidenţierea fotosintezei;

-

argumentarea propriilor concluzii, pe baza conceptului biologic fundamental unitate structură – funcţie.

Obiective:
a)

Obiective cognitive: elevii trebuie să:
-

definească fotosinteza;

-

scrie şi să explice ecuaţia chimică a fotosintezei;

-

precizeze rolul pigmenţilor asimilatori;

-

demonstreze prin experiment influenţa unor factori de mediu asupra fotosintezei.

b) Capacităţi şi deprinderi intelectuale: elevii trebuie să aibă urmatoarele abilităţi:

c)

-

operarea cu limbajul specific biologiei;

-

completarea tabelului din fişa de lucru;

-

interpretarea observaţiilor făcute în timpul experimentelor;

Comunicare: deprinderile de comunicare includ capacitatea elevilor:
-

de a lucra individual şi în echipă;

-

de a schimba informaţii în cadrul grupului;

-

de a prezenta informaţiile.

d) Obiective comportamentale:
-

utilizarea corectă a instrumentarului de laborator;

-

efectuarea experimentelor după instrucţiunile din fişa de lucru.

Strategia didactică:
1) Metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, demonstraţia experimentală, explicaţia, observaţia.
2) Forme de organizare: activitate frontală combinată cu activitatea în grup şi individuală.
3) Resurse:
-

capacităţile de învăţare a elevilor;

-

cunoştinţele însuşite anterior de către elevi cu privire la nutriţia autotrofă;

-

abilităţi de folosire a instrumentarului de laborator şi a microscopului;

-

capacitatea elevilor de a prezenta informaţii şi de a utiliza un limbaj specific biologiei.
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4) Mijloace didactice: calculatorul, videoproiectorul, ustensile de laborator, reactivi chimici, frunze de Pelargonium
zonale (muşcată), Elodea canadensis (ciuma apei), tabla, fişa de experimente.
5) Surse informative:
-

Iordache, I., 1995 – Metodica predării biologiei, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza ” din Iaşi.

-

Manuale alternative de biologie pentru clasa a X-a.

Desfăşurarea lecţiei
1. Moment organizatoric:
- notarea absenţelor;
- aranjarea elevilor pe grupe de lucru;
- captarea atenţiei şi crearea unei atmosfere de lucru: enunţarea unei situaţii problemă: închipuiţi-vă ce se poate
întâmpla dacă lumina solară ar fi blocată să mai ajungă pe suprafaţa pământului?
2. Anunţarea temei: Evidenţierea procesului de fotosinteză
3. Reactualizarea cunoştinţelor:
- verificarea cunoştinţelor privitoare la procesul de fotosinteză: printr-o scurtă conversaţie cu elevii se vor
reactualiza cele mai importante noţiuni teoretice privitoare la fotosinteză;
- elevii vor răspunde la următoarele întrebări:
- Ce este fotosinteza?
- Care sunt principalele componente ale unei plante cu rol în fotosinteză?
- Ce produs secundar foarte important pentru vieţuitoare se degajă în fotosinteză?
- Care este gazul din mediu de care plantele verzi au nevoie pentru a sintetiza substanţe organice?
- Daţi exemple de substanţe organice sintetizate în procesul de fotosinteză.
- Care este ecuaţia chimică simplificată a procesului de fotosinteză?
- Daţi exemple de pigmenţi asimilatori; precizaţi care este rolul lor.
4. Demonstraţia model:
- precizarea sarcinilor de lucru;
- prezentarea fişelor de experimente;
- evidenţierea etapelor experimentului.
5. Exersarea propriu-zisă:
- efectuarea experimentelor de către elevi;
- înregistrarea observaţiilor şi concluziilor în fişele de lucru.
6. Notarea elevilor:
- elevii care au fost activi în timpul orei sunt notaţi de către profesor.
7. Observaţii:
Activităţile propuse sunt adaptate stilurilor de învăţare ale elevilor astfel:
-

reactualizarea cunoştinţelor se realizează prin întrebări orale având în vedere elevii cu stilul auditiv de
învăţare;

-

realizarea experimentelor de către elevi cu stil practic de învăţare;

-

pentru observaţiile asupra experimentelor vor fi solicitaţi elevi cu stil vizual de învăţare.
Fişa de experimente
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Nr.crt.
1.

Observaţii

Experimentul
Evidenţierea O2 eliberat în fotosinteză
Materiale necesare: plantă acvatică (ciuma apelor), pâlnie de sticlă,
eprubetă, apă de robinet, vas cilindric, lamă.
Mod de lucru: Se secţionează oblic 2-3 ramuri de ciuma apelor cu
ajutorul unei lame; se cufundă într-un vas cilindric cu apă de
robinet, cu secţiunile în sus. Secţiunile se acoperă cu o pâlnie de
sticlă aşezată cu gura în jos. Vasul se expune la o sursă de lumină.
Se numără bulele de gaz degajate într-un minut. Se aşează o
eprubetă cu gura în jos peste pâlnie în vasul cu apă. După 2-3 zile,
se ridică eprubeta din apă, astupând-o în prealabil cu degetul, şi se
introduce rapid în interiorul ei vârful unui băţ de chibrit
incandescent (fără flacără). Se reduce lumina până la limita
vizibilităţii.

2.

Evidenţierea consumului de CO2 în fotosinteză
Materiale necesare: plantă acvatică (ciuma apelor), pâlnie de sticlă,
apă fiartă şi răcită, vas cilindric, lamă, carbonat acid de sodiu.
Mod de lucru: Se secţionează oblic 2-3 ramuri de ciuma apelor cu
ajutorul unei lame; se cufundă într-un vas cilindric cu apă fiartă şi
răcită, cu secţiunile în sus. Secţiunile se acoperă cu o pâlnie de sticlă
aşezată cu gura în jos. Vasul se expune la o sursă puternică de
lumină. După câteva minute ar trebui să se observe că prin secţiune
ies bule de gaz (de O2). Introduceţi apoi în apa fiartă şi răcită o
cantitate mică de carbonat acid de sodiu (NaHCO3).

3.

Evidenţierea pigmenţilor asimilatori din frunzele unei plante
Materiale necesare: frunze proaspete de muşcată, eprubete de
sticlă, lampă cu spirt, pâlnie de sticlă, vas Erlenmeyer, hârtie de
filtru, alcool etilic 900, benzen, apă.
Mod de lucru: Într-un vas se mărunţesc câteva frunze verzi (circa
10 gr. de frunze); într-o eprubetă se introduc frunzele mărunţite, se
toarnă alcool etilic 900 şi amestecul se fierbe la flacără mică, până
când alcoolul se colorează în verde intens. Extractul se filtrează
printr-o hârtie de filtru.
Într-o altă eprubetă se pun 5 ml filtrat peste care se toarnă 2-3 ml de
benzen şi câteva picături de apă. Conţinutul eprubetei se agită, după
care se lasă în repaus.

4.

Evidenţierea substanţelor organice sintetizate
Dintre numeroasele substanţe organice produse prin fotosinteză,
amidonul poate fi identificat folosindu-se iodul ca indicator.
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Materiale necesare: plantă în ghiveci, staniol, bandă adezivă, vase
de sticlă, alcool etilic, soluţie de iod în iodură de potasiu (soluţie
Lugol).
Mod de lucru: se ţine la întuneric (2-3 zile) o muşcată, după care pe
o frunză se fixează cu bandă adezivă o bucată de staniol şi se lasă
planta la lumină câteva zile.
După câteva zile se îndepărtează staniolul şi se desprinde frunza de
plantă. Frunza detaşată se fierbe 3 minute într-un vas cu apă, apoi
se fierbe în alcool până se decolorează. Se spală frunza cu apă după
care se scufundă în soluţie de I2 în KI.
Concluzii:
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LESSON PROJECT
TEACHER: TIRA DIANA CORNELIA
COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD

Lesson: Creating a Digital Fictional Story with Story Bird
Level: pre- intermediate/intermediate/ upper-intermediate
Estimated Time: 50 minutes
Type of lesson: creative writing using pictures (storybird)
Topic: Using technology to write stories
OBJECTIVES
Students will:
•

will be able to work collaboratively with the teacher to create a realistic fiction story about an animal using the
Storybird website.

•

will help organize, edit, revise and publish the story with the teacher.

•

learn about writing stories using a picture as a start;

•

learn to present the story they created

•

learn to use correctly vocabulary and grammatical structures connected to the story writing

•

to analyze story elements;

Competences:
By the end of the lesson the students will be able to:
•

brainstorm, formulate, and write a non-fiction story using the Storybird website with assistance from the teacher.
(C1)

•

use storybird- create stories using a picture (C2)

•

present the story created (C3)

•

use new IT instruments;

Specific Competences:
1.

Civic competence – sensibility in forming attitudes and values (Community Area);

2.

Communicative competence – receiving written messages (Reading);

3.

Communicative and pragmatic competence – producing oral messages and interaction (Spoken Interaction);

4.

Social competence – knowing customs, traditions, historical and cultural personalities (Culture);

5.

Interdisciplinary competence – knowledge of Interlingua and intercultural resemblances and differences
(Integrated Skill Combinations).

LESSON CONTENT (what is to be taught)
•

Students will be taught how to brainstorm ideas from pictures to create a story. This will be taught through
modeling and practice with partners. Students will also be taught the elements of a non – fiction story through
modeling and examples.
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STANDARDS:
•

Demonstrate the ability to use technology for research, critical thinking, problem solving, decision making, communication, collaboration, creativity, and innovation.

PROCEDURES
•

The teacher will introduce the Storybird website using the projector and show students a Storybird story she created using the website.

•

Students will view pictures to use to create a Storybird

•

Students will be asked to turn and talk to their partners about the pictures and what the story could be about using the pre-selected pictures.

•

Teacher will model how to create a sentence using a selected picture.

•

Students will decide which pictures to use and work with the teacher to create ideas for the story.

•

Teacher will take suggestions and type the story into the Storybird.

•

Once the story is complete, the teacher will revisit and guide students in creating more detail in the story.

•

When the story is complete, the teacher will publish and the class will read the story out loud together.

•

The story will be made public so students can read and share their story with their families.

ASSESSMENTS (how you will measure outcomes to determine if the material has been learned)
•

Asking all students for suggestions for the Storybird story.

•

Have all students write a story of their own using the site and fulfilling the requirements (deadline, structure)

MATERIALS AND AIDS/WEBSITES/REFERENCES (what you will need in order to teach this lesson)
Storybird website. https://storybird.com
ASSUMPTIONS:I assume that the students know the structure of a story and have basic IT skills.
Skills: writing, reading, listening, speaking
Lesson stages
1.

Interaction: T-Ss, S-S, Ss-Ss, PW, GW, IW
Teaching/Learning Activities

Resources

Strategies

Evocation

-organizational moment.

Pre-writing

-worming up. Questions

Questionnaire

What is story?

Frontal work

Time
5 min

What animals would be in story?

1554

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

How do we organize a story?
How do we make our story more interesting by using more details?
How can we create a story on the computer with illustrations?
-discussion.

2.

Realization of

Topic: Students will create a fictional story using

the meaning

Story Bird

while-writing

1.

30 min
Discussion

Teacher shows ENYA AND THE ENCHANTED FOREST (a

story created by teacher using Story Bird).
2.

Storybird.com

Computer

Discuss story elements and writing techniques used in the

Frontal work

story (review from previous literacy lessons).
3.

Teacher explains the assignment using the attached rubric.

Presentation

4.

Students create a Story Bird Account with teacher direction

Communicative

AND invitations (these are instantly created while the teacher creates

method

the class)
5.
3.

Reflection
Post-writing

Assessment
(homework)

Students explore art options and may begin a story.

- exercise 1. Explore the site by using the password and username
provided by the teacher
- exercise 2. Choose the right picture.
- exercise 3. Revise the structure of a story
- exercise 4. Be creative.
-exercise 5. Write the story
-exercise 6. Revise the story
- exercise 7. Make the story public
- exercise 8. Submit the story before the deadline

4.

Feedback

Teacher assesses each story and grades it- all the observations can
be written on the site and each of them can be seen by the students
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Proiect de lecție
Profesor: Țiu Marius
COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD
Clasa: a IX-a
Aria curriculară: Om și societate
Obiectul/Disciplina: Geografie
Subiectul/Tema: Vulcanii
Tipul de lecție: Dobândire de cunoștințe
Competente specifice:
1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau indirect
2.3. Citirea reprezentărilor grafice și cartografice simple
3.3. Descrierea diversității naturale a realității geografice realizând corelații cu informațiile dobândite la alte discipline
școlare
Obiective Operaționale:
O1- să definească termenul de „vulcan”
O2- să enumere elementele componente ale unui vulcan
O3- să enumere și să definească principalele tipuri de erupții vulcanice
O4- să numească cel puțin un vulcan de pe continentele: Europa, Asia, America, Africa.
Strategia didactică:
Metode şi procedee didactice: explicația, conversația, exercițiul, expunerea, prezentarea PowerPoint
Mijloace şi materiale didactice: manualul, tabla, harta, imagini, videoproiectorul, internet
Forme de organizare a clasei: colectiv-independent, colectiv, individual

Evaluare: orală
DESFASURAREA LECTIEI

Secvenţa
lecţiei

1.Organi-

Timp/ Conţinutul
Dozare învăţării

2 min

Strategia didactică

-Profesorul intră în clasă, salută și

zarea

notează absenții

învățării

-Le cere elevilor să se mobilizeze,

Evaluare

Metode
didactice

Mijloace
didactice

Modul de
organizare
C G I

Conversația

Catalogul

X

astfel încât să înceapă ora
2.Verificarea

7 min

-Profesorul evaluează oral, toată
clasa, cu ajutorul întrebărilor din
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cunoștin-

lecția

precedentă,

țelor

recapitulare:

anterioare

- Ce este litosfera?

dar

și

din

- Ce este relieful?
- Da-ți exemple de unități majore de
relief
- Ce sunt dorsalele?
- Da-ți exemple de două roci
sedimentare
3. Captarea

3 min

atenției

Captarea

atenției

realizează

elevilor

prin

se

Expunerea

Fotografii

X

Conversația

Manualul,

X

intermediul

imaginilor. Profesorul le expune
elevilor fotografii sugestive astfel
încât ei să determine noul titlu al
lecției
4.

1 min

vizionarea

-După

le

imaginilor,

Anunțarea

profesorul

adresează

elevilor

Caietul,

subiectului

întrebarea : „Care credeți că va fi

imagini

noua lecție pe care noi o vom studia
astăzi?”
După răspunsul elevilor, aceștia sunt
rugați să noteze în caiete titlul lecției
și să deschidă cărțile la lecția indicată.
Predarea noului conținut se va realiza

Expunerea,

Harta,

Prezentarea

cu

prezentări

Explicația

Manualul,

noului

PowerPoint

de

către

Conversația

Videoproiector

conținut

profesor, elevii fiind implicate în

Prezentarea

Internet

permanență în actul didactic propriu-

PowerPoint

5.

25 min

ajutorul

unei
realizată

zis , lecția decurgând astfel:
1.

Definiție

Vulcanii

sunt

formațiuni

geologice care au luat naștere prin
depunerea de lavă la suprafața
scoarței terestre
Folosind figurile sugestive de pe
slide, dar și cea din manualul elevilor,
aceștia

descoperă

profesorul

împreună

principalele

cu

elemente

componente ale unui vulcan:
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2.

Componentele

unui

vulcan:
a. Vatră sau bazin magmatic- locul
unde se acumulează magma
b. Cos - locul pe unde magma urcă
spre suprafață
•

Odată ajunsă la suprafață,
magma este sărăcită de gaze
și vapori de apă, însă tot în
stare

lichidă

și

cu

temperaturi foarte ridicate,
poartă denumirea de LAVĂ
c. Crater - partea superioară a
coșului
d. Con - reprezintă de fapt muntele
vulcanic, format prin întărirea
lavei
3. Erupția vulcanică
Este fenomenul prin care,
datorită presiunii imense, magma iese
la suprafață. Acest fenomen se
întâmplă fie în zonele de subducție,
fie în cele de rift.
a. Tipuri de erupții
-

Explozivă: erupție puternică
când după emanația de gaze
și

vapori

de

apă

sunt

aruncate în aer, pe distanțe
mari, bombe vulcanice
-

Liniștită: curgerile de lavă
fiind lente

Elevii sunt rugați să folosească harta
din manual pentru a identifica cei mai
importanți dintre vulcanii de pe glob:
4. Răspândirea vulcanilor pe
glob
- cei mai mulți dintre vulcani se află
la marginea Plăcii Pacifice (Cercul de
foc al Pacificului)
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- vulcani din Europa: Stromboli,
Etna, Vezuviu (Italia)
- vulcani din Asia: Fuji; Kliucev
- vulcani din America: Mauna Loa
(Hawaii), Yellowstone (SUA);
- vulcani din Africa: Kenya și
Kilimanjaro (stinși)
6. Intensifi-

10 min

Intensificarea

transferului

se

carea

realizează cu ajutorul unui film

transferu-

sugestiv despre vulcanii de pe glob

lui și

(filmul rulează în limba engleză,

asigurarea

astfel se va face apel la cunoștințele

feed-back-

elevilor în ceea ce privește limba);

ului

dar și prin intermediul întrebărilor

Conversația

Caiet, Manual,

X

Internet

adresate de către profesor elevilor.
7.
Încheierea

2 min

Profesorul notează elevii cei mai
implicați în actul didactic

activității
(aprecieri)
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PROIECT DE LECŢIE
Penciuc Simona Mihaela
Colegiul Economic ”Transilvania”
din Târgu Mureș, jud. Mureș, România

CLASA: a IX-a
DATA: 26.02.2021
UNITATEA DE INVATARE: Joc și Joacă
TITLUL LECŢIEI: „După melci” de Ion Barbu
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de tip- seminar, analiză pe text
PROPUNĂTOR: prof. Penciuc Simona-Mihaela
COMPETENȚE GENERALE
1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare
2.Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
3.Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
COMPETENȚE SPECIFICE :
1.1 - utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte
1.2 - identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate
1.3 - exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate
2.2 - identificarea temei textelor propuse pentru studiu
2.4 - analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor
3.3 - argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate
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STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee:
Conversaţia euristică, explicaţia, analiza textului literar prin munca pe textul dat, problematizarea, brainstormingul, interdisciplinaritatea (muzica, auditia muzicala)
b) Mijloace de învăţare şi metode didactice:
textul literar, volume, fişa de lucru, utilizarea laptop-ului.
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: Activitate frontală, pe grupe, individuală, independentă
TIMP: 50 min.
MOMENTELE

CONŢINUTURILE INVĂȚĂRII

TIMP

LECŢIEI
1. Moment

METODE
1’

MIJLOACE

– pregătire materialelor.
– notarea absenţilor.

organizatoric

–

2. Actualizarea

STRATEGII DIDACTICE

5’

asigurarea liniştii şi ordinii pentru o bună desfăşurare a activităţii didactice.

– verificarea temei pentru acasă:

cunoştinţelor

Conversaţia

Tema pentru acasă

Viața este un dar. Trebuie să ne bucurăm de ea atâta timp cât ,încă, trăim.
- elevii au scris scurte meditatii despre valoarea părinților
- având in vedere ultima cerință, elevii vor audia, în interpretarea lui Stefan Hrușcă,
cântecul Rugă pentru părinți

-

Aplicația Toontastic 3D

elevii sunt invitați să povestească despre o experiență proprie (folosirea timpului

https://mail.google.com/mail/u/0/?

trecut: imperfectul, perfectul compus, perfectul simplu)

tab=rm&ogbl#inbox?compose=ne
w

3. Anunţarea

1’

– va urma o lecţie de analiză a textului literar „După melci” de Ion Barbu
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subiectului şi
enunţarea

–

elevii vor fi notaţi în funcţie de răspunsurile date.

competentelor
5. Captarea

2’

atenţiei

- elevii vor fi solicitați să-si exprime opinia despre tema acestui text literar, profesorul
prezentând succinte detalii despre intenția autorului și despre receptarea celor de la

Conversaţia
Explicaţia

editura (editarea cărții prima oară).Criticul literar Tudor Vianu arată că la publicare,în
1921,poemul a fost însoțit de o serie de ilustrații care au indus în mod fals ideea că textul
ar ține de „genul poveștilor pentru copii, cu care în realitate poemul nu avea nimic de-a
face.”

5. Desfasurarea
activitatii

38’

– elevii, sub îndrumarea profesorului, vor analiza și comenta textul literar
- pe parcursul receptării și analizei, ei vor pune în discuție anumite concepte operaționale:
momentele subiectului, naratorul, modurile de expunere, figurile de stil, temele și
motivele literare, antiteza, etc.
- elevii vor delimita textul literar în aproximativ 12 episoade narative, prin munca pe text,
dupa cum urmează:

Munca în echipă

Textul literar

Munca individuală

1. Primul episod: „Atunci și acum”

Aplicația Socrative

2. Al doilea episod: „Dornic de aventură-ieșirea din matcă”

5 min

3. Al treilea episod: „Ispita și căderea în ispită”

SOC-55519145

4. Al patrulea episod: „Cântec și descântec”

https://b.socrative.com/teacher/#i

5. Al cincilea episod: „Așteptarea înfrigurată și teama”

mport-quiz/55809301

6. Al saselea episod: „Frica și fuga”
7. Al șaptelea episod: „Primăvara înșelătoare”
8. Al optulea episod: „Binele și răul”
9. Al nouălea episod: „Punctul crucial: conștientizarea”
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10. Al zecelea episod: „Un nou prag: apt de inițiere”
11. Al unsprezecelea episod: „Asumarea faptelor”

Problematizarea

12. Al doisprezecelea episod: „Cu lecțiile învațate”

Munca cu/pe textul
literar

Obs.: profesorul a numit episoadele narative în mod formal, dar, la clasă, prin munca în
echipă, acestea vor fi fixate.
- de asemenea, pe parcursul analizei textului, elevii vor constata că eroul parcurge trei
călătorii:
1. călătoria de aventură
2. călătoria de întoarcere (dubla intoarcere acasa)

Brainstorming

3. călătoria de inițiere

Textul literar

- tot pe parcursul analizei, ei vor urmări etapele devenirii protagonistului pe traseul :

COPIL- TANAR- ADULT
(copilărie- tinerețe- maturitate)
CALATORIA DE AVENTURĂ

1.

Copilul lipsit de griji („eram...prost...”)

2.

Adolescentul dornic de aventură („mai rău/
șui, hoinar”)

3.

Tânărul lipsit de experiență- neofit, novice

4.

Tânărul dornic de a imita faptele adulților
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5.

Falsul „demiurg”

6.

Tânărul amator de senzații tari și total
Conversația

iresponsabil

Munca cu /pe textul
CĂLĂTORIA DE ÎNTOARCERE (primul drum inapoi spre casa)

7.

Tânărul care conștientizează întâmplările

8.

Tânărul învață din propria experiență

literar

CĂLĂTORIA INIȚIATICĂ

9.

Ipostaza de inițiat

10. Tânărul responsabil de acum înainte

CĂLĂTORIA DE ÎNTOARCERE (al doilea drum înapoi spre casă)
-

Starea de acum a tânărului permite maturizarea sa și trecerea cu succes a
viitoarelor „probe”din devenirea sa ca om

Dezbaterea

Asigurarea
feed-backului

Problematizarea

Conversatia
Voi aplica un test de evaluare, online folosind aplicația digitaliada.
Test online,
Aplicația digitaliada
20 min
https://www.platformadigitaliada.r
o/preview_test/9977
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6. Temă pentru

1’

acasă

Realizează un eseu de 1-2 pag. pentru a încadra textul După melci în specia
baladei având în vedere următoarele:

Exercitiul

Tema pentru acasă

Problematizarea

-prezentarea structurii baladei şi identificarea a două momente ale subiectului;
-exemplificarea a două particularităţi ale speciei date;
-ilustrarea celor două planuri real şi ireal din text;
-caracterizarea personajului principal al baladei notând minim 4-5 trăsături ale acestuia;

7. Evaluarea

2’

Profesorul va face aprecieri generale şi individuale, pozitive, răsplătind astfel munca
elevilor prin notare.

FIŞĂ
-activitate pe grupe –
I.

Răspundeţi în scris următoarelor cerinţe:

1.

Identifică versurile în care copilul se prezintă (autocaracterizarea)

2.

Explică semnificaţia versului: Eram mult mai prost pe-atunci… Ce indică adverbul atunci?

3.

Descrie grupul de copii care pleacă în pădure.

4.

Arată motivul pentru care ceata de ţânci ursuzi şi de fetişcane pornesc într-o zi de Păresimi spre pădure.

5.

Identifică strofa în care este prezentat melcul; arată caracteristicile acestuia.

6.

Comentează descântecul copilului; care este intenţia acestuia?

7.

Arată care este efectul imediat al descântecului.
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8.

Identifică fiinţele fabuloase care apar în text; realizează o portretizare a fiecăreia.

9.

Caută imagini vizuale şi auditive care fac universul fabulos şi mai impresionat.
I.

Răspundeţi în scris următoarelor cerinţe:

1.

Descrie tabloul reîntoarcerii neaşteptate a iernii.

2.

Cine este Moşul Iene? Ce ştii despre acesta?

3.

Prezintă monologul interior al copilului refugiat la adăpost de stihiile naturii dezlănţuite.

4.

Descrie imaginea hiperbolizantă a prăpădeniei deafar’.

5.

Comentează stilistic pasajul:
Podul lumii se surpase
Iar pe case,
Până sus, peste colnic,
Albicioase
Ori foioase
Cădeau cepi de arbagic.

6.

Motivează introducerea în tablou a unui alt personaj fabulos: Baba Dochia.

7.

Înspăimântat de viforniţă, adăpostit în bordei, copilul „reface” acum descântecul spus în pădure. Compară-l cu acela şi arată-i diferenţele.

8.

Ce descoperă copilul, după ieşirea soarelui, la reîntoarcerea în pădure?

9.

Descrie efectele pe care natura dezlănţuită le-a provocat melcului ieşit din cochilie prematur.

10. Comentează semnificaţia bocetului, a lamentaţiei copilului, punând în evidenţă suferinţa acestuia, conştient acum de puterile pe care şi le arogase.
11. Identifică expresia-cheie a bocetului murmurat de copil când constată efectul cuvintelor sale din descântec.
12. Motivează gestul „micului Demiurg” de a aduce cu sine cochilia melcului şi de a o urca în pod.
13. Comentează, din perspectiva celor întâmplate, semnificaţia ultimului „descântec” pe care copilul îl va cânta relicvei.
14. Interpretează versul – Iarna coarnele se frâng, constatare a unei experienţe dureroase.
15. Precizează dacă După melci este un text ficţional sau nonficţional. Argumentează.
16. Care credeţi că este tema poeziei? Identificaţi două motive literare şi ilustraţi-le cu versuri potrivite din text
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PROIECT DE ACTIVITATE
Smeu Maria Denisa
G.P.P. OSTROVENI 2
GRUPA: 5-6 ani, nivel II, Grupa mare „D”
DATA: 29.03.2021
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când ,cum și de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI: „Primăvara bun venit !”
SUBTEMA: „Culoare și parfum “
DOMENII EXPERIENȚIALE: DȘ, DOS
DISCIPLINA: Activitate matematică, Activitate practică
TEMA ACTIVITĂŢII : Zumzet și culoare
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP+ADE (DȘ, DOS )+ALA
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic+lipire+jocuri și activități didactice alese
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe echipe, individual,
TIPUL DE ACTIVITATE: Sistematizare și verificare de cunoștințe
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de grupă
DURATA: o zi
SCOP: Sistematizarea, fixarea, evaluarea cunoștințelor copiilor despre anotimpul Primăvara. Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare.
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
- ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ”Dacă aș fi o insectă ” - Împărtășirea cu ceilalți;
Rutine: Primirea copiilor, Micul dejun, Gustarea, Masa de prânz;
Tranziție:.,, Trenulețul veselieiˮ/ ,, Bat din palme ˮ/ ˮZborul fluturaşilor, păsărelelor - elemente de euritmieˮ
- ADE: ,,Zumzet și culoare” (DȘ+DOS – joc didactic+lipire).
- ALA: Bibliotecă: ,,Floara și fluturele ” (exercițiu grafic);
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Știință: „Insecte” (puzzle);
Artă: ,,Buburuze”(pictură);
Joc distractiv: ,,’’;
Joc liber.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
III.1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
III.2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor(persistență în activități);
III.3. Activarea și manifestarea a potențialului creativ;
V.2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat;

COMPORTAMENTE VIZATE:
III.2.1. Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte noi ;
III.2.1. Realizeză sarcinile de lucru cu consecvență;
III.2.2. Integrează ajutorul primit,pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;
III.3.1. Manifestă creativitate în activități diverse;
V.2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia;
V.2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- Să numere crescător in limitele 1-10;
O2- Să clasifice obiecte după criteriul mărimii, culorii;
O3- Să plaseze la locul potrivit obiecte, în funcţie de explicaţiile educatoarei( poziţii spaţiale);
O4- Să rezolve de probleme de adudare și scadere cu o unitate;
O5- Să verbalizeze acţiunile pe care le face, utilizând un limbaj matematic adecvat;
O6- Să lipească materialele puse la dispoziție pe suportul dat (coșulețe,flori,insecte, lipici);
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O7- Să execute mișcări de încălzire a mușchilor mâinii (Închidem și deschidem pumnișorii, Mișcăm degețelele, Morișca, Plouă);
O8- Să mențină o poziție corectă la masa de lucru;
O9- Să participe cu interes la activitate;
O10- Să –și exprime părerea asupra lucrării proprii și asupra celorlalte lucrări.
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: „Dacă aș fi o insectă” - Împărtășirea cu ceilalți; Salutul; Prezenţa; Calendarul Naturii; Momentul de înviorare: ,,Cap, umeri, genunchi,
piciorușe”;
RUTINE: Primirea copiilor, Micul dejun, Gustarea, Masa de prânz;
TRANZIŢII:Păpădia“- joc/ ,, Trenulețul veselieiˮ/ ,, Bat din palme ˮ/ ˮZborul fluturaşilor, păsărelelor - elemente de euritmieˮ
2. ACTIVITĂŢI ȘI JOCURI DIDACTICE ALESE PE CENTRE DE INTERES:
a. BIBLIOTECĂ:
TEMA : ,,Floara și fluturele ” (exercițiu grafic);
Sarcina didactică: Preșcolarii trebuie să unească punctele de pe fișă, cu ajutorul creioanelor colorate, pentru a decora floarea și fluturele.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul;
Material didactic: fișe cu semne grafice, creioane colorate;
Forma de organizare: pe grupuri mici.
b. ȘTIINȚĂ:
TEMA : „Insecte”(puzzle)
Sarcina didactică: Preșcolarii trebuie să potrivească piesele de puzzle, pentru a forma imagini cu insecte.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul;
Material didactic: piese de puzzle;
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Forma de organizare: pe grupuri mici.
c. ARTĂ:
TEMA : ,,Buburuze” (pictură)
Sarcina didactică: Preșcolarii vor picta cu atenție buburuze din ipsos,.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul;
Material didactic: picturi,pensule, buburuze din ipsos;
Forma de organizare: pe grupuri mici.
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
1. Domeniul experențial Științe(Activitate matematică) -Joc didactic ;
2. Domeniul experienţial Om și societate – Activitate practică.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, , exerciţiul, observaţia, cubul, jocul, problematizarea, turul galeriei;
Mijloace didactice: semne distinctive pentru cele două echipe , tablă magnetică,lalele,ghiocei,zambile,buburuze,albinuțe, fluturi, zana Florilor, spiriduşul Verzişor , insecte,
,coşulete,floricele, hârtie colorată, lipici, dvd-player, dvd cu cântece de primavera;
Forme de organizare: frontal, pe echipe, individual;
Forme de evaluare: continuă, aprecieri verbale, prin utilizarea produselor finale pentru organizarea expoziţiei.
4. ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DIDACTICE ALESE:
TEMA : : “Albinița” – joc de mișcare
Sarcina didactică: La primul joc un copil va fi albinuță, iar ceilalti vor fi flori.La semnal ,albina va zbura si toti canta si bat din palme;
,,Albinuta a zburat/Sa culeaga miere/Pe-o floare s-a asezat/ Si nectar ii cere/ De ghicesti cum o chema/ Albinita draga/ Cu tine o vei lua/ Albinita draga”
Albina trebuie sa ghiceasca numele florii .Daca ghiceste ,copiii canta:
Ai ghicit,ai ghicit/ Floarea cea aleasa/ Fericit, multumit/ Ai s-o duci acasa” si albina danseaza cu floarea.
Daca raspunsul nu este corect se canta:
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N-ai ghicit, n-ai ghicit/ Ce bine ne pare/ De acum ai sa fii/ Ca si noi o floare.”
Strategii didactice:
Metode şi procedee: explicația, exercițiul, conversația, jocul;
Material didactic: ecuson cu flori și albine;
Forma de organizare: în cerc.

BIBLIOGRAFIE:
• Curriculum pentru educaţie timpurie 2019;
• Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. - ,,Educaţie timpurie – Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed. Paralela 45 Piteşti, 2009;
• Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. - ,,Laborator preşcolar – ghid metodologic”, Ed. V&I, INTEGRAL Bucureşti (2001);
• Breban, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. - ,,Metode interactive de grup” - Ghid metodic, Editura Arves, Piteşti, 2002.

SCENARIUL ZILEI
Ziua debutează cu sosirea copiilor în grădiniță. După rutinele specifice sosirii în grădiniță (primirea copiilor), copiii vor avea timp pentru joc liber ales, urmând micul dejun.
După micul dejun, copiii se vor așeza în rând la intrarea în grupă, pentru a se realiza primul salut (îmbrățișare, bate palma, dansăm, strângem mâna, salutăm politicos), apoi
vor intra în sala de grupă și se vor așeza în semicerc, pe covor, pentru realizarea activității ,Întâlnirea de dimineață. Educatoarea va sta în fața lor, pentru a se se putea stabili un
contact vizual cu toți preșcolarii grupei.
La ,,Întâlnirea de dimineață” vom începe cu:
1. Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei;
2. Prezența va fi realizată de către educatoare cu ajutorul copiilor, dar nu înainte de a numi ,,Asistentul zilei” și ,,Meteorologul zilei”. Educatoarea va striga copiii, iar ,,Asistentul
zilei” va avea sarcina de a identifica prezența sau absența copilului numit;
3. Calendarul naturii - se vor preciza ziua și anotimpul, abordându-se câteva aspecte legate de anotimp și vreme de către ,,Meteorologul zilei”.
4. Împărtășirea cu ceilalți – ,, Dacă aș fi o insectă ””. Se vor anunța tema zilei și a săptămânii. Se discută despre anotimpul Primăvara,despre caracteristicile ei și despre ceea ce se
întâmplă în acest anotimp.
5. Înviorarea de dimineață: Se face cu ajutorul unui joc de mișcare (Cap,umeri,genunchi.piciorușe).
După „Întâlnirea de dimineață” se va trece la următoarea activitate, activitatea pe centre de interes: centrul Bibliotecă, centrul Artă și centrul Știință.
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La centrul Bibliotecă, preșcolarii vor avea de realizat semne grafice, cu tema ,,Floarea și fluturele”, la centrul Artă, copiii vor avea de pictat ,,Buburuze”, iar la centrul
Știință, vor avea de realizat un puzzle cu tema ,,Insecte”. Toate acestea vor fi supravegheate de către cadrul didactic, oferindu-le sprijin acolo unde au nevoie.
La sfârșitul activităților pe centre, copiii vor continua cu rutina (gustarea).
Ziua continuă cu două activități pe domenii experențiale: primul domeniu este D.Ș. (joc didactic), iar cel de-al doilea domeniu este D.O.S. (activitate practică),dar nu
înainte de captarea atenției.
Captarea atenției se realizează cu ajutorul unei buburuze, care are o scrisorii de la zâna Primăvară, dar și cu ajutorul recompenselor pentru finalul zilei:
-Dragi copii azi , am primit o scrisoare de la zâna Primăvară. Sunteți curioși să auziți de ce ne-a trimis această scrisoare?
Zana Primavara este foarte supărată, pentru că spiriduş ˮVerzişorˮ s-a rătăcit şi dacă nu va ajunge la Zâna Florilor și insectelor, acesta nu va putea să aducă culoare și zumzet
în toată lumea, deoarece el este ajutorul de bază. Iar pentru a realiza acest lucru, activitatea noastră de astazi este un joc matematic și se numește: „Zumzet și culoare”.
Copiii fiind ajezați pe scăunele în semicerc, închid ochii, iar la sunetul clopoţelului îi deschid şi descoperă o cărare fermecată care duce în ţara florilor şi multe alte surprize pe care le
descriu (tablă magnetică ) .Pe cărare se află flori, iar sub fiecare floare sunt cerințele. Dacă cerinţele sunt rezolvate, atunci Verzişor va putea să ajunge la Zâna Florilor și culoarea și
zumzetul va ajunge în toată lumea .
Regulile jocului:
1.Copiii sunt împărţiţi în două echipe : echipa lalelelor şi echipa albinuțelor.
2.Fiecare echipă are un lider, care are voie să ajute copilul care trebuie să răspundă , pentru a fi un răspuns corect.
3.Fiecare echipă trebuie să răspundă corect, pentru a aduna cat mai multe bulinute pe panou.
4. Pentru fiecare răspuns corect al echipelor, spidușul Verzişor va trece la următorea floare pe cărarea fermecată, apropiindu-se de ţara Florilor.
5. La sfârşitul activităţii, echipa care a adunat cei mai multe bulinute este echipa câştigătoare.
Jocul de probă:
Un copil dintr-o echipă trebuie să numere de la 1 la 10, in ordine crescatoare , iar din cealaltă echipă in ordine descrescatoare 10-1 .
Echipa lalelelor: numera in ordine crescatoare de la 1 la 10,
Echipa albinuțelor: numara in ordine crescatoare de la 10-1
Jocul propriu zis:
Proba 1 ,,Numără corect“
Echipa lalelelor: ,, Câte zambile sunt pe tabla magnetică?“
Echipa albinuțelor: ,, Câți ghiocei sunt pe tabla magnetică?“
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Proba 2 ,,Grupează după mărime“
Echipa lalelelor: ,,Aşează pe tabla magnetică mulţimea fluturilor mari“.
Echipa albinuțelor: ,,Aşează pe tabla magnetică mulţimea fluturilor mici“.
Proba 3 ,,Aşează cifra la cantitate“
Echipa lalelelor:,,Aşează pe tabla magnetică cifra care arată câte albine sunt“.
Echipa albinuțelor: ,,Aşează pe tablă cifra care arată câte buburuze sunt “.
Proba 4 ,,Poziţii spaţiale“
Echipa lalelelor: ,,Aşează un fluture lângă căsuța de pe tabla magnetică“.
Echipa albinuțelor: ,,Aşează un ghiocel lângă copacul din spatele căsuţei de pe tabla magnetică”.
Proba 5 ,,Formează perechi“
Echipa lalelelor: ,,Dă-i fiecărui ghiocel câte un fluture “
Echipa albinuțelor: ,,Dă-i fiecărei albine câte o narcisă “
Proba 6 ,,Adevărat sau fals?“
-la această probă fiecare copil care trebuie să răspundă prin ridicarea uni cartonaş verde (aserţiune adevărată)sau unul roşu (aserţiune falsă)
-copiii închid ochii, iar educatoarea pune pe tabla magnetică o fata cu flori , iar la sunetul clopoţelului copiii trebuie să deschidă ochii şi să răspundă la aserţiunea formulată de
educatoare :
Echipa lalelelor: ,,Pe tablă a apărut o fetiță cu un buchet de flori “- copilul ridică cartonaşul verde .
Echipa albinuțelor: ,,De pe tablă a disparut o căsuță“ - copilul ridică cartonaşul roşu –de pe tabla nu a dispărut nici o căsuță.
Complicarea jocului:Se concretizeaza prin rezolvare de probleme de adudare si scadere cu o unitate .
Se numără bulinutele de pe panou de la fiecare echipă şi echipa care are cele mai multe este câştigătoare
Asigurarea retenției și a transferului
Fiecare echipă este rugată să rostogolească un cub pe suprafaţa caruia sunt imagini cu diferite flori și insecte.Educatoarea va adesa intrebari despre fiecare imagine de pe fetele
cubului.(ex Cum se numeste floarea? sau Ce culoare are floarea?)
După prima activitate se va realiza o tranziție, cu ajutorul Trenulețul veseliei – moment de dans. Tranziția va face trecerea la cea de-a doua activitate, activitatea practică.
Le prezint copiilor materialele pregătite şi le explic modul de lucru. Înainte de a se trece la activitatea propriu-zisă, se vor efectua câteva exerciții de încălzire a mâinilor, cu
ajutorul tranziției: Închidem și deschidem pumnișorii, Frământăm aluatul, Morișca, Mișcăm degețelele, Ploaia.
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Se trece la activitatea propriu-zisă și se urmăresc executarea lucrărilor, tehnica de lucru, modul de lipire precum și curățenia actului, îndrumând acolo unde este nevoie. Se
vor urmări gradul de finalizare al lucrărilor și modul îngrijit de lucru.
Se intuiesc materialele din coșulețe:. insecte, ,coşulete,floricele, hârtie colorată, lipici .Le explic modul de lucru și le demonstrez realizarea coșului cu zumzet și culoare(flori
și insecte) :
- se lipesc pe foaia verde realizată ca un buchet flori ;
- se lipesc insectele pe coșulețele din hărtie colorată
- se pune buchetul realizat din flori în coș.
Copiii au la dispoziție câteva minute pentru a observa lucrările celorlalte echipe şi vor fi invitaţi să își spună părerea privind modul de realizare. La finalul acestei activități,
copiii vor primi aprecieri individuale, colective și recompense.
Ziua se încheie prin jocul Albinița: un copil va fi albinuță, iar ceilalti vor fi flori. La semnal ,albina va zbura si toti canta si bat din palme;
,,Albinuta a zburat/Sa culeaga miere/Pe-o floare s-a asezat/ Si nectar ii cere/ De ghicesti cum o chema/ Albinita draga/ Cu tine o vei lua/ Albinita draga”
Albina trebuie sa ghiceasca numele florii .Daca ghiceste ,copiii canta:
Ai ghicit,ai ghicit/ Floarea cea aleasa/ Fericit, multumit/ Ai s-o duci acasa” si albina danseaza cu floarea.
Daca raspunsul nu este corect se canta:
N-ai ghicit, n-ai ghicit/ Ce bine ne pare/ De acum ai sa fii/ Ca si noi o floare.”
Ofer copiilor recompense și apoi asigur ieșirea ordonată din sala de grupă, spre parcul din curtea grădiniței. După terminarea jocurilor libere în curte grădiniței,toți copiii sunt
invitați la masa de prânz.
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LESSON PLAN
TEACHER Cuibuș Mihaela
SCHOOL Școala Gimnazială nr. 1 Ciumeghiu
DATE: March1st, 2021
CLASS : 2nd grade
NO. OF STUDENTS: 20
TIME: 25 minutes- Online lesson
COURSEBOOK: Comunicare in limba modernă engleză, Jim Dooley, Virginia Evans, UniScan, Express Publishing
UNIT: Unit 2. My birthday
LESSON: House objects and furniture
TYPE OF LESSON: Combined lesson
MATERIALS/RESOURCES: Google classroom, google meet, digital coursebook, youtube video, pictures, interactive
worksheet.
COMPETENCES:
1.1 Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare uzuale, la o întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar
2.4. Cererea și oferirea unor informații scurte și simple referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat
AIM OF THE LESSON: To teach and give practice on house objects and furniture.

OBJECTIVES:
By the end of the lesson, the students will be able to:
O1: recall names of parts of the house that they know
O2: recognise and identify different house objects
O3: practise the new vocabulary
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Stages

Timing

Interaction

Objectives

l.Lead-in

3’

T-ss

O1

Activities
Teacher
Asks students what their favourite
room from the house is and why.

2. Checking previous 5’

T-ss

knowledge

Class work

O1

Obs.
Students
Talk about their favourite
rooms.

Shows the students picture containing
parts of the house. They remember
what each room is called and what it is

Recognise the rooms.

used for.
3. Presentation

4. Practice and

5’

8’

production

T-Ss

O2

T plays a short video and at the end she
asks the children what words they

Listen carefully, and say the
words they remember.

ss-T Individual O2, O3

remember
Displays a picture on the screen and

work

asks them to say the objects they see.

their answers

Watch the picture and give

Then she elicits them to say a couple of
objects from each room
5. Consolidation

3’

ss-T

O2, O3

/feedback
6. Homework

T asks them what is their favourite
house object.

1’

T-ss

O3

Assigns students’ homework and gives
the necessary explanations.

https://www.youtube.com/watch?v=rKfpeShavbo&ab channel=TheEnglishMinute

If time allows, there is an extra quiz
https://www.baamboozle.com/game/116918
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PROIECT DIDACTIc
Pentru activitate integrată
Educatoare Chindriș Trandafira
G.P.P. „Micul Prinț”- Suceava
Data: 08.02.2021
Nivel de vârstă/ Grupa: Nivel I / Grupa mijlocie „Buburuzele”
Tema anuală de învățare: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?ˮ
Tema săptămânii: „Prietenii din pădure”
Categoria de activități de învățare abordată: Activitate integrată
Tema activității integrate: „În pădure poposim, animale întâlnim”
Elementele componente ale activității integrate:
A.D.E.:
DLC( Educarea limbajului): „Mănușa pierdută” – povestirea educatoarei
DOS (Activitate practică): „Adăpost pentru animale”- colaj
DȘ (Activitate matematică): „Așază cum îți spun” – joc didactic
Scopul activității: Dezvoltarea achizitiilor lingvistice și logico-matematice, cât și a
deprinderilor practic-aplicative, pe baza percepției analitico-sintetice, a reprezentărilor
despre realitatea înconjurătoare, stimulând capacitatea de aplicare a acestora în contexte
variate.
Obiective operaționale:
să enumere personajele poveștii, caracterizându-le fizic și moral;
să completeze Piramida, respectând cerințele date;
să realizeze cu ajutorul materialelor puse la dispoziție bârlogul ursului și vizuina vulpii;
să identifice habitatul ursului și vizuina vulpii pe baza informațiilor asimilate;
să se orienteze în câmp vizual în raport cu sarcina dată;
să precizeze poziția spațială, verbalizând acțiunea (sus, jos, în, pe ,sub, lângă);
să denumească animalele care trăiesc în pădurile noastre;

Strategii didactice:
❖ Metode și procedee: conversația, explicația, povestirea educatoarei,
demonstrația, observația, exercițiul, metoda Piramida, jocul didactic.
❖ Sarcina didactică: extragerea bilețelelor cu sarcina din coșuleț,
recunoașterea și denumirea corectă a pozițiilor spațiale, prin plasarea
obiectelor în raport cu o poziție fixă dată.
❖ Regula jocului: La finalul formulei „Coșulețul se pornește și la tine se
oprește” copilul la care acesta a ajuns, va extrage un bilețel cu cerința și
rezolva verbalizând acțiunea.
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❖ Elementele de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, stimularea, mișcarea
❖ Resurse materiale :
-

D.L.C : scrisoarea lui Moș Martin, mănușa, decorul din pădure, panou pentru metoda piramidei, jetoane cu
personajele poveștii, siluetele personajelor: Cățelușul, Șoricelul, Broscuța, Iepurașul, Lupul, Vulpea, Ursul Moș
Martin, Porcușorul mistreț;

-

DOS: lut modelator, pensoane, acuarele, palete de pictură, iarbă decorativă, farfurii de plastic, laptop, boxe;

-

DȘ: coșulețul cu sarcinile de lucru, figurine cu animale din pădure
❖ Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
❖ Durata: 50 de minute
❖ Bibliografie:
▪

MEN, „Curriculum pentru educația timpurie”, 2019

▪

Daniela Răileanu, Daniela Jeder, Iuliana Alecsa, Dorina Vieriu, Otilia Flocea, Manuela Handruc, „Elemente de
didactică aplicată în învățământul preșcolar”, Ed. DPH, București, 2017;

▪

Dumitrana M. (2001), ,,Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, Comunicarea orală”, Ed. Compania
Bucureşti;

▪

Laurenția Culea, Angela Seșovici, Filofteia Grama, „Activitatea integrată în grădiniță”, Ed. DPH, 2008,
București.

▪

Gheorghina B, Taiban M., „Metodica jocurilor şi a programului distractiv”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti

SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Copiii sunt așezați în semicerc, pe butuci de lemn din pădure și sunt invitați să privească în jur, unde vor observa
elemente specifice mediului din pădure. Printre acestea vor observa un element supriză ascuns sub un strat de zăpadă.
Prin intermediul personajului surpriză se va realiza captarea atenției. Educatoarea ferește „plapuma de nea”, sub care se
află numeroase suprize pentru copii, printre care o scrisoare și o mănușă fermecată. Prin intermediul scrisorii copiii vor
afla care este misiunea lor de astăzi trimisă de Moș Martin (Anexa 1). Se precizează copiilor că această mănușă este una
magică și că le va spune o poveste tare frumoasă „ Mănușa pierdută ”, din care ei vor învăța multe lucruri interesante și
vor face cunoștință cu animalele din pădure (Anexa 2) DLC. Conținutul poveștii va fi expus de educatoare prin folosirea
unei intonații, gestică și mimică adecvate conținutului și nivelului de vârstă al preșcolarilor. Textul poveștii va fi expus
prin intermediul siluetelor personajelor și a decorului (de pădure), elementele și personajele poveștii fiind expuse pe
rând, concomitent cu acțiunea poveștii și explicarea cuvintelor noi prin sinonime cunoscute. Suspansul copiilor va fi
menținut cu ajutorul finalului poveștii, care va fi spus după îndeplinirea tuturor sarcinilor de lucru.
Educatoarea le prezintă mai apoi copiilor sub forma unei surpize, macheta unei piramide (metoda Piramida) și
câteva jetoane cu personajele poveștii. Cu ajutorul acestora se va realiza un scurt joc, prin care preșcolarii trebuie să
completeze piramida cu jetoanele potrivite cerințelor jocului (Anexa 3).
Prin intermediul tranziției: Mergem câte unul pe cărare... se face trecerea către următoarea etapă a activității,
când, educatoarea, le amintește copiilor de următoarea lor misiune specială de a construi locuințe pentru viețuitoarele
din pădure (DOS). Rolul construirii acestor locuințe îl vor înțelege mai târziu o dată cu aflarea finalului poveștii, când
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animalele au fugit din mănușă și datorită locuințelor făcute de copii, acestea vor avea unde să se adăpostească. Pentru
activitatea practică copiii vor fi împărțiți în două echipe de lucru (Ursuleții și Vulpițele). Ei vor trebui să realizeze o
nouă locuință pentru animalul pe care-l reprezintă, utilizând materialele de lucru puse la dispoziție. Educatoarea le
explică și demonstrează etapizat ceea ce trebuie să realizeze preșcolarii. Înainte de a începe copiii își vor încălzi mușchii
fini ai mâinilor prin câteva exerciții simple. Se va creea un ambient plăcut și relaxant pe toată durata desfășurării acestei
activități. Educatoarea va oferi explicații și va îi va ajuta pe cei care au nevoie. Pe tot parcursul activității se vor purta
discuții cu aceștia privind viața animalelor din pădure. La finalul activității practice, fiecare copil își va așeza propria
lucrare în spațiul de pădure amenajat în sala de grupă, astfel rezolvând cu succes o nouă misiune și completând și mai
bine peisajul din pădure.
Motivați de dorința de a-l ajuta pe ursul Moș Martin și pe prietenii săi să-și găsească locul în pădure, vor
rezolva corect următoarea sarcină de lucru din cadrul jocului didactic „Așază așa cum îți spun” (DȘ).
Educatoarea le va comunica sarcina jocului care constă în recunoașterea și denumirea corectă a pozițiilor spațiale, prin
plasarea obiectelor în raport cu o poziție fixă dată.
Jocul se va desfășura după următoarea regulă: Coșulețul cu surprize (indicii) va circula pe la fiecare copil recitându-se
textul „Coșulețul se pornește și la tine se oprește”. Copilul la care s-a oprit extrage un bilețel cu proba ce trebuie a fi
rezolvată (indicii care îl ajută să se orienteze în spațiul dat). Fiecare răspuns corect va fi răsplătit cu aplauze. Jocul se va
desfășura în spațiul de pădure amenajat. Jocul de probă se va realiza cu ajutorul unui copil care v-a extrage un bilețel cu
proba „Așază Lupul în fața bradului cel mic”. Acesta va așeza în fața bradului cel mic figurina Lupului. Mai întâi se vor
așeza obiectele în funcție de elementele de reper date (desfășurarea propriu-zisă a jocului), apoi jocul se va complica
prin așezarea unor elemente într-un anumit loc în funcție de mărime (Anexa 4).
Încheierea activităţii este marcată de momentul aflării finalului poveștii. Se vor purta discuții referitoare la
ajutorul oferit animalelor din pădure, dar şi la activitățile desfăşurate privind respectarea tuturor cerinţelor impuse de
temele abordate, modul de participare şi comportament.
După terminarea activității, copiii sunt invitați la grupul sanitar unde se vor spăla pe mâini. Prin tranziția
„Câte unul pe cărare” copiii sunt invitați în sala de grupă unde se vor juca și se vor distra participând la jocurile libere
alese – ALA2 ( „ Pe urmele animalelor”- traseu aplicativ; „Hrănește animalul”- joc distractiv și „Ursul doarme și
visează”- joc muzical).
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Nr.

Evenimentul

crt.

didactic/ Secvență

Evaluare/ metode și

Strategii didactice
Conținutul științific

indicatori
Metode și

didactică

Mijloace de învățământ

procedee
1.

Captarea și
orientarea atenției

Se va realiza prin descoperirea decorului din grupă și a elementelor surpriză :

Cearșaf alb

scrisoarea și mănușa fermecată, în vederea orientării şi concentrării activităţii

Conversația

Mănușa

Observarea sistematică a

psihice cognitive și a activării motivaţiei și a palierului afectiv, prin intensitatea

Expunerea

Scrisoarea

comportamentului copiilor

stimulilor şi noutatea situaţiei.

Silueta personajului Moș
Martin

2.

Anunțarea temei și
a obiectivelor

Se comunică tema si obiectivele ce urmează a fi realizate pe parcursul

Explicația

activitătii sub forma unor formulări accesibile care să le trezească interesul

Conversația

copiilor pentru activitate.
3.

Prezentarea

DLC: Mănușa pierdută – povestirea educatoarei

Conversația

Siluetele

Proba orală:

Stimularea și dezvoltarea atenției copiilor în vederea audierii unui text

Expunerea

personajelor:Cățelul,Șori

Observarea sistematică a

literar, apelându-se la capacitatea de înțelegere a mesajului transmis de acesta și de

Povestirea

celul,Iepurașul,Vulpea,L

comportamentului copiilor

însușirea unor cuvinte noi.

Observația

upul, Porcușorul Mistreț,

conținutului și
dirijarea învățării.

Ursul Moș Martin,

Accesibilizarea textului se va realiza prin intermediul unei scenete, care va
reda povestea prin expunerea elementelor și personajelor ilustrativ, concomitent

Mănușa

cu momentele desfășurării acțiunii.

Explicația

Parcurgerea demersului didactic se va realiza printr-un transfer de cunoştinţe,

Conversația

priceperi şi deprinderi în vederea rezolvării sarcinilor de lucru ale jocului

Exercițiul

Piramidei.
Conversația

Probă orală:

Panou pentru metoda

Completarea corectă a

piramidei

piramidei cu ajutorul

Jetoane cu personaje din

jetoanelor personajelor.

poveste

Explicația

DOS (Activitate practică): „Adăpostul animalelor”-colaj
-

Decorul din pădure

Demonstrația

Intuirea materialului de către copii;

Exercițiul
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Lut

Denumirea materialelor

Farfurii de plastic
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-

Explicarea procedeului de lucru: li se va reaminti copiilor tehnica de lucru,
punându-se accent pe acuratețea lucrării;

Iarbă decorativă

Confecționarea adăpostului

Elemente de decor:

pentru animale, respectând

frunze, hrană

tehnica de lucru și etapele ei;

-

Exerciții pregătitoare: încălzirea mușchilor fini ai mâinilor;

-

Realizarea lucrăriilor proprii: pe parcursul activității copiii vor primi indicații

Acuarele

Proba orală:

și ajutor acolo unde este necesar;

Pensoane

Denumirea locuinței ursului

Palete de pictură

și vulpii;

Coșul cu biletele cu

Proba practică:

sarcini

Așezarea materialelor în

Elementele din pădure

diferite poziții spațiale date.

-

Realizarea unei machete cu toate lucrările copiilor pentru a putea fi apreciate
de întreaga grupă;

4.

Obținerea

DȘ „Așază așa cum îți spun”- joc didactic:
✓

performanței
-

Explicația

Acestea vor fi făcute prin expunerea clară a sarcinii și regulilor jocului.
✓

-

Explicarea şi demonstrarea jocului:
Sarcina didactică a jocului:

Găsirea unor răspunsuri și acțiuni corecte la fiecare sarcină dată, verbalizând
Conversația

în limbaj matematic.
✓
-

(copaci, animale,
buturugi, adăposturi)

Regula jocului:

Îndeplinirea cerinței prin orientarea în câmp vizual în raport cu sarcina dată.
✓

-

Demonstrația

Explicația

Jocul de probă:

Educatoarea va dirija jocul de probă pentru asigurarea înțelegerii regulilor

Exercițiul

Proba orală:
Verbalizarea acțiunii făcute.

jocului.
✓

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului:

Se va dirija jocul didactic împreună cu preșcolarii privind:
-

Exersarea capacității de identificare a pozițiilor spațiale în raport cu un reper
dat în vederea consolidării și sistematizării acestora.

-

Proba practică:

Îmbinarea armonioasă a elementelor instructivecu cele distractive, asigurând

Exercițiul

Jetoane cu puii de

Identificarea elementelor de

o unitate între sarcina didactică și acțiunea de joc.

Explicația

animale

același fel și așezarea lor în

1581

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

-

Jocul se încheierea în momentul epuizării tuturor bilețelelor cu sarcini;

Conversația

funcție de mărime (maremic) într-un anumit loc dat.

✓
-

Complicarea jocului:

Identificarea elementelor de același fel și așezarea lor în funcție de mărime
în raport cu o poziție fixă dată.

6.

Evaluarea

Educatoarea va prezenta copiilor finalul poveștii.

Povestirea

activității

Siluetelor personajelor

educatoarei

Răspunsurile preșcolarilor la

Conversația

întrebările adresate,

Exercițiul

identificând în același timp

Apoi se fac aprecieri verbale și individuale cu privire la activitatea desfășurată cu

personajele textului.

referire la respectarea sarcinilor de lucru și a modului de participare și implicare

Proba orală:

în activitate.

Recompense

Se solicită copiilor să-și autoevalueze modul în care au răspuns solicitărilor
educatoarei.
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Proba orală:

Conversația

Analiza produselor activității
Autoevaluare
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Anexa 1
Dragii mei prieteni,
Vin la voi cu încă o supriză! Vreau să vă povestesc ce am pățit eu și prietenii mei din pădure când am găsit într-o zi o mănușă pierdută. A fost o adevărată aventură!
Vă puteți imagina cum ar fi să găsiți voi toți o căsuță în care să locuiți împreună...?
De aceea am pentru voi o mare rugăminte. Suntem tare multe animale care trăim în pădure și din această cauză am avea nevoie de mai multe locuințe unde să ne
putem adăposti liniștiți. Însă noi nu putem construi singuri toate acestea. Ați dori să ne ajutați?
Noi v-am trimis tot ceea ce aveți nevoie, însă înainte de aceasta am dori să vă spunem povestea noastră. Fiți foarte atenți la povestea spusă de doamna educatoare,
iar mai apoi veți putea să ne ajutați să ne găsim fiecare locul nostru în pădure.
Mult succes și vă mulțumim pentru tot ajutorul vostru!

Anexa 2- povestea „Mănușa pierdută”
Mănuşa pierdută
(poveste ucraineană)
Era o zi friguroasă de iarnă. Un moș bătrân trecea prin pădure să se plimbe, iar în urma lui alerga un căţeluş. A mers moşul, a tot mers şi a pierdut o mănuşă. Nu i-a
observat lipsa, aşa că şi-a căutat de drum, iar aceasta a rămas străină în pădure.
Iată că vine fuguţa un şoricel, intră în mănuşă şi zice: (voce subţire)
- Aici o să trăiesc eu!
Când colo, o broască - vine ţupa-ţup! – şi întreabă: (schimb vocea)
- Cine, cine trăieşte în mănuşă?
- Şoricelul-rozăcelul! Dar tu cine eşti?
- Sunt broscuţa –ţopăica. Lasă-mă să intru!
- Hai vino!
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Şi iată că-s două animăluţe ȋn mănuşă.
Vine fuguţa un iepuraş.Se apropie de mănuşă şi întreabă: (voce tremurată)
- Cine, cine trăieşte în mănuşă?
- Şoricelul-rozăcelul şi broscuţa –ţopăica. Dar tu cine eşti?
- Sunt iepuraşul-gonaşul. Primiţi-mă şi pe mine!
- Vino!
- Şi iată că-s trei animăluţe ȋn mănuşă.
Vine fuguţa vulpişoara (voce mieroasă)
- Cine, cine trăieşte în mănuşă?
- Şoricelul-rozăcelul, broscuţa –ţopăica şi iepuraşul-gonaşul. Dar tu cine eşti?
- Sunt vulpişoara-surioara. Primiţi-mă şi pe mine!
Iată că-s patru animăluţe ȋn mănuşă.
Când colo ca să vezi! – aleargă un lupuşor – şi tot dă târcoale mănuşii, întrebând: (voce puternica)
- Cine oare, cine trăieşte în mănuşă?
- Şoricelul-rozăcelul, broscuţa –ţopăica, iepuraşul-gonaşul şi vulpişoara-surioara. Dar tu cine eşti?
- Sunt lupuşorul – surişorul. Primiţi-mă şi pe mine!
Intră şi el – uite că-s cinci animăluţe ȋn mănuşă.
Şi, ca din senin dă buzna un mistrecior, zicând: ( voce grohaindă)
- Vai ce bine, cine trăieşte în mănuşă?
- Şoricelul-rozăcelul, broscuţa –ţopăica, iepuraşul-gonaşul,vulpişoara-surioara şi lupuşorul – surişorul. Dar tu cine eşti?
- Sunt mistrecior – colţişor. Primiţi-mă şi pe mine!
- Păi, tu nu mai încapi!
- Mă ghemuiesc eu cumva, lăsaţi-mă!
- Ei, ce să-ţi facem, hai intră!
Îşi face loc şi acesta.
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Acum în căsuță erau 6 prieteni. Mănușa era aproape plină, abia aveau loc să stea fiecare dar se bucurau că erau împreună și își mulțumeau unul altuia pentru că au
fost primiți. Pe când stăteau ei de vorbă, pe cărare apare un urs. Era bătrânul Moș Martin care era înghețat de frig. Ajuns în fața mănușii, începe să strige (voce groasă):
-

Mor, morm este cineva acolo?eu cu Moș Martin, sunt în pădure de ceva vreme. Am plecat din bârlogul meu să îmi caut de mâncare, dar m-a prins ploaia. Vă rog
primiți-mă și pe mine înăuntru măcar un pic să mă încălzesc.

- Şoricelul-rozăcelul, broscuţa –ţopăica, iepuraşul-gonaşul, vulpişoara-surioara, lupuşorul – surişorul şi mistrecior – colţişor. Dar tu cine eşti?
- Mor-mor-mor,câtă lume!Eu sunt Moş–Martin.Primiţi-mă şi pe mine!
-Cum să te primim? Că doar e tare strâmt, spune supărat Lupul. Suntem deja prea mulți aici, nu mai este loc și pentru tine.
- Mă strecor şi eu cumva!
- Tu nu vezi cât ești de mare, spune Vulpea puțin nervoasă.
Mai stau ei acolo în mănușă un timp după care animalelor li se face milă de bătrânul Moș Martin și îi spun:
- Ei hai, încearcă să intri și tu, dar pe la margine!
A intrat şi acesta mai apoi– acuma-s şapte la număr, dar sunt atât de înghesuiţi, încât mănuşa mai-mai să crape.
Între timp moşul şi-a luat de seamă că-i lipseşte o mănuşă. S-a întors să o caute. Căţeluşul gonea înainte. A alergat, a tot alergat, când colo - ce să vadă!- stă mănuşa pe
pământ, se tot mişcă. Şi căţelul începe să latre:’’ Ham-ham-ham!’’
Animalele s-au speriat, au ţâşnit din mănuşă şi au zbughit-o care încotro.

Anexa 3 - cerințele piramidei
1.„Așază pe partea de joc a piramidei, primele trei animale care au intrat în mănușă”.
2.„ Așază pe partea din mijloc a piramidei, cele două animale care n-au vrut să-l primească pe ursul Moș Martin în mănușă.”
3. „Așază pe partea de sus a piramidei, animalul sălbatic care a intrat ultimul în mănușă.”
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Anexa 4

1. Așază Lupul în fața bradului cel mare.
2. Așază Vulpea lângă ursul Moș Martin.
3. Așază veverițele din plic pe buturuga mică.
4. Așază ghindele din coș sub bradul cel mai mic.
5. Așază pe poteca din pădure Broscuța.
6. Așază într-o vizuină 2 pui de vulpe.
7. Așază Cățelușul lângă Bătrân.
8. Așază peste mănușă plapuma de nea.
9. Așază puii de urs (din coș) în ordine crescătoare (de la mic la mare) în fața mamei lor.
10.Așază puii de vulpe (din coș) în ordine descrescătoare (de la mare la mic) în spatele mamei lor.
11.Așază bârlogul ursuleților lângă ei și mama lor.
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Proiect didactic
Prof.înv.preș. Dascalita Steluta Ludmila
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2, Paşcani;
Data: 23.02.2021;
Nivel de vârstă/Grupa: Nivel II, grupa mare -"Steluțele" ;
Tema anuala de studiu: “Când, cum și de ce se intâmplă?”;
Tema proiectului tematic : “Povestea animalelor“;
Tema activităţii: “Animalul meu drăguț - Lama, Lama”;
Categoria de activitate: Domeniul Om și Societate ( D.O.S.);
Mijloc de realizare: lipire, ansamblare,;
Tipul activității: Activitate de predare-învățare
Scopul activității: Consolidarea priceperilor și deprinderilor de activitate practică;
Dimensiuni de dezvoltare:
A1: Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.
C3: Activare și manifestare a potențialului creativ.
Comportamente vizate:
A1.3. Utilizeaza mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate.
C3.1. Manifestă creativitate în activități diverse.
Obictive operaționale:
O1- Să identifice materialele necesare elaborării lucrării de pe masa de lucru;
O2- Să respecte etapele de lucru în ordinea succesiunii prezentate;
O3-să să asambleze părțile componente ale Lamei ;
O4- să păstreze ordine pe masa de lucru;
O5- Să analizeze pe baza unor criterii clare lucrarea proprie și pe cele ale colegilor(aspect, mod de lucru, respectarea etapelor de lucru).
Strategii didactice:
Metode și procedee: explicația, problematizarea, conversația, demonstrația, exercitiul, expunerea, analiza produselor activității.
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Mijloace de învățământ: planșa model, foaie colorată, coșulet, lipici, ață, siluete Lama, ochișori, şerveţele umede, farfuri de unică folosință, carioci, lipici,
stimulente;.
Forma de organizare: frontal și individual.
Evaluare: continuă ,pe tot parcursul activității si finală ;
Locul de desfășurare: sala de grupă
Durata: 20-25 de minute.
Resurse bibliografice:
❖ Natalia Filimon, Maria Tureanu, Manuela Liță, Georgeta Ioniță, Cristina Beldianu, Cristina Mazilu, Maria Iorga, Leana Pelimon “Metodica activităților
instructiv-educative în grădinița de copii” - Ed.SITECH 2010
❖ E. Rafaila, L. Tugui – “Modele orientative de lucru cu preșcolarii”, Editura All, 2000
❖ Seghedin Elena, Activități practice în grădinițe, Editura Performatica, Iași
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Strategiididactice
Nr

Etapele

Ob

crt

activităţii

op.

2min.
Captarea
1.

atenției

O1

Conţinutul activităţii

Timp

Se realizează prin citirea unor ghicitori de către

Metode

Mijloace

Formă

și

de

de

procedee

învățământ

organizare

Problematizarea

educatoare,(Anexa 1) la care copiii trebuie să dea
raspunsurile,

dar

și

printr-un

moment

surpriză,

Convesația

descoperiraea şi intuirea materialului de pe măsuţele
Explicația

copiilor.

Ghicitori,

Evaluarea

hârtie,

formative orală;

carioci,

Observarea

ochișori, ață,

interesului

lipici, siluete,

copiilor pentru

farfurii de
unică
folosință;
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activitate;
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Deprinderea de
2.

Anunțarea

O2

3min.

temei și a

Se comunică tema și obiectivele ce urmează a fi atinse pe

Expunerea

Lucrarea

parcursul activității sub forma unor formulări accesibile.

Explicaţia

model

a fi atenţi la
Frontal

obiectivelor

explicaţii şi de
a recepta
obiectivele
activităţii;

Prezentarea
3.

optimă a
conținutului și

14

Prezentarea, intuirea și analiza materialelor cu care

min.

copiii vor realiza animăluțul Lama, vor avea modele diferite

Explicația

Evaluare

pe măsute.
O1

formativă orală

Aplicarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor pentru

desfășurarea

rezolvarea sarcinilor propuse prin situaţiile noi de învăţare

activității

în care sunt antrenaţi copiii, descoperind şi utilizând corect

Hârtie,

Capacitatea

şi creativ materialele primite.

carioci,
ochișori, ață,
lipici, siluete
lama;

copiilor de a

Demonstrarea tehnicii de lucru:
Le voi prezenta copiilor modelul de lipire pentru fiecare

Exercițiul

secțiune în parte.

Explicația

executa
Frontal

mișcările
indicate;

Exerciții pentru încălzirea mâinilor.
Se vor executa câteva exerciții de încălzire a musculaturii
mici a mâinilor.
O2

Efectuarea lucrării de către copil.

Aprecierea

Se lucrează atât individual cât și pe grup, realizându-se

răspunsului

tema propusă.

copiilor;
Conversația
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4.

Obținerea

O4

3min.

performanței

Prezentarea produsului model și expunerea acestuia în fața Exercițiul
copiilor pentru a fi ușor vizualizat.(Anexa 2)

Hârtie,

Frontal

carioci,

În timpul lucrului educatoarea va da indicaţii individuale şi

comportamentu

ochișori, ață,

colective dacă va fi cazul.
Fiecare copil realizează lucrarea în funcţie de materialele

Observarea

lui copiilor;

lipici, siluete

Aprecierea

Lama;

modului de

pe care le are, comunicând cu colegii.

lucru;

Se va pune accent pe aspectul estetic al lucrărilor. Se

O5

controlează modul de lucru al copiilor.
Educatoarea supraveghează toți copiii urmărind buna
desfăşurare a activităţii. Se va asigura un fond muzical
adecvat.
Educatoarea va motiva importanţa acestei activităţi şi va
stimula interesul copiilor pentru a lucra şi pentru a finaliza
lucrările.
5.

Asigurarea

2min.

retenției și a

Educatoarea anunță că timpul de lucru s-a terminat.Copiii Conversația
observă și apreciază lucrările.

Turul Galeriei

”Ce ați realizat la această activitate?”

transferului

Problematizarea

Aprecieri
Lucrările

Frontal

verbale
indiniduale și

copiilor

colective;
1min.
6.

Determinarea calităţii demersului realizat prin raportare la

Încheierea

obiectivele anticipate şi la finalităţile obţinute, subliniind

activității

importanţa pe care o are munca în echipă, dar și lucrul

Explicația
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Aprecieri
individuale și

de lucru, cât şi a comportamentului copiilor în activitatea
măsuțele si vor primi stimulente.

Frontal

verbale,

individual. Se vor face aprecieri asupra realizării sarcinilor
desfăşurată. Se strânge materialul rămas, se curăță

Stimulente

colective.
Conversația

Recompense
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Proiect didactic pentru
activitate de dezvoltare personala

Prof.înv.preș. Daniela Comarzan
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.3, Paşcani;
Data: 23.02.2021;
Nivel de vârstă/Grupa: Nivel II, grupa mare -"Steluțele" ;
Tema anuala de studiu: “Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului tematic : “Povestea animalelor“;
Tema activităţii: “Animale fel de fel....”;
Categoria de activitate de învățare: Activitate de dezvoltare personală;
Etapele activităţii: salutul, prezenţa, completarea calendarului naturii, tabloul responsabilităţilor, gimnastica de înviorare,
noutatea zilei, regulile grupei, activitatea de grup, mesajul zilei.
Scop: Stimularea comunicării, a interrelaţionării în vederea realizării coeziunii grupului şi a împărtăşirii cu ceilalţi, prin
participarea la jocuri şi activităţi specifice.
Obiective operaţionale:
-

să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;

-

să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (privire, mimică, gesturi);

-

să coopereze în cadrul grupului, manifestând prietenie, toleranţă şi disponibilitate;

-

să marcheze caracteristicile vremii prin simboluri adecvate;

-

să comunice pe baza unei idei elaborate;

-

să identifice propria emoţie în raport cu situaţia prezentată;

-

să interpreteze cântece propuse de educatoare;

-

să execute acţiuni motrice, însuşite în condiţii variate;

Strategii didactice:
•

Metode și procedee: conversația, jocul, exercițiul fizic, explicația, problematizarea

•

Resurse materiale: machetă, panoul, prezenţei, calendarul naturii, fotografiile copiilor, insigne, cărți, jetoane.

•

Forme de organizare: frontal, individual

•

Elemente de joc: surpriza, mișcarea, mânuirea materialelor, aplauzele.
Bibliografie:

•

MEN, (2019), ”Curriculum pentru educație timpurie”;

•

Cioflica S.M., Marta, C., Berbeceanu, G., Ilie, E., ”Ziua bună începe la Întâlnirea de dimineață”, Ed. Tehno-Art,
Cluj-Napoca, 2016;

•

Breben, S., Fulga, M., Gongea, E., Ruiu, G., ”Metode interactive de grup” (ghid metodic), Ed. Arives, 2002.

•

C.L. Oprea, Strategii didactice interactive, Editura E.D.P.Bucureşti, 2007
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•

Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga - Metode interactive de grup-Ghid metodic - Editura
Arves, 2007.

Scenariul activitătii
Activitatea va debuta cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ.
SALUTUL: Educatoarea îi salută spunând:
”Dimineața a sosit
Copiii au venit,
În cerc ne adunăm,
Cu toții să ne salutăm.
A început o nouă zi,
Activitatea de grup: Se folosește metoda ”Încântat de cunoștință” pentru a se realiza salutul între membrii grupei.
Prezența:” După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine azi la grădiniță n-a venit?”
Prezența se realizează folosindu-ne de pozele copiilor așezate la panou, se consemnează absențele în catalog.
Odată finalizată discuția, copiii vor veni pe meleagurile românești și vor realiza calendarul naturii, se va face
referire la ziua săptămânii, dată, an, lună, starea vremii, aspecte ale anotimpului curent, îmbrăcămintea adecvată
vremii de afară, aspecte legate de vremea din ziua respectivă. Copiii vor comunica verbal, dar şi cu ajutorul
imaginilor.
Noutatea zilei este realizată prin prezentarea surprizei, Lama cea care este
bucurosă pentru faptul că preşcolarii o iubesc şi îi rostesc numele prin cântece şi

poezii.

Regulile grupei se amintesc copiilor prin câteva cuvinte spuse de către
educatoare, în care îi îndeamnă pe aceştia să se comporte civilizat, respectându-se

atât pe

ei, cât şi pe ceilalţi.
Activitate de grup: Momentele următoare au ca scop stimularea comunicării libere și exersarea capacității de
structurare a cunoștințelor după anumite criterii. Educatoarea formulează propoziții adevărate sau false despre animalele
salbatice, cerând copiilor să ridice insigna cu fața veselă ,dacă propoziția este adevărată și să ridice insigna cu fața tristă, dacă
propoziția este falsă. Apoi se cere copiilor să transforme propoziția falsă în propoziție adevărată. După terminarea jocului se
va stabili mesajul zilei.
Educatoarea le mulţumeşte copiilor pentru implicare şi îi invită să descopere noi surprize.
Călătoria propusă de educatoare în descoperirea celorlalte surprize, nu este una ușoară, motiv pentru care aceştia
trebuie să se pregătească și să se antreneze fizic. Copiii sunt invitați să
pornească într-o plimbare prin pădure (gimnastica de înviorare). Copiii se ridică în picioare şi execută mişcările sugerate
de către educatoare. Vor păși în pădure (mers pe loc), privim cerul, privim pământul (aplecări şi lăsări ale capului în faţăspate), ne aplecăm după crengi (îndoiri ale trunchiului), ne transformăm în copaci care-şi leagănă crengile în bătaia vântului

1592

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

(îndoiri ale braţelor, răsuciri ale trunchiului), ne prefacem că adunăm pietricele (genuflexiuni). Vom păși ca spiridușii (mers
pe vârfuri, alergare uşoară), vom inspira aerul proaspăt (mers uşor cu exerciţii de respiraţie), apoi ne vom opri să ne relaxăm
așezandu-ne pe scăunele. Pe un fond muzical adecvat, copiii imită mișcările realizate de educatoare .
Trecerea spre următoarea activitate se face prin intermediul tranziției:
,,Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și la centre noi pornim”.
Copiii își vor alege centrele de interes și vor încerca să ducă la bun sfârșit sarcinile pe care le au de îndeplinit.
La centrul BIBLIOTECĂ: „Litere magice” ;/STIINȚE: „Potrivește litera cu imaginea”/ CONSTRUCȚII: „Adăposturi
pentru animale”
Voi trece pe la fiecare centru în parte și voi observa modul de lucru, oferind ajutor acolo unde se impune, voi face
aprecieri verbale, încurajându-i și stimulându-i pe copii.
Rotirea centrelor se va realiza cu ajutorul tranziției:
„ Tic,tac,tic,tac,
Bate ceasul ne- ncetat
Cesulețul de la mână,
Nu vrea sa rămână-n urmă.
Animăluțele se- nvârtesc și la centre se rotesc!”
Se reamintește copiilor comportamentul așteptat în cadrul acestor activități: „se vorbește în șoaptă pentru a nu deranja
pe alții; apreciem și protejăm construcțiile făcute de colegi, fiecare joc trebuie terminat, colaborăm la realizarea sarcinilor;
dacă un copil a terminat sarcina și dorește să lucreze la alt centru este liber să o facă”.
După ce au lucrat la centre și au realizat toate sarcinile, primesc aprecieri verbale asupra modului de lucru și sunt
îndrumati, cu ajutorul tranziției, la baie pentru a se spăla pe mâini pentru gustare.
„ Luați seama bine, cum ne asezăm./Ochii toți la mine, spre baie plecăm./Pe mânute ne spălam,/Mărul dulce să-l mâncăm!
Ne pregătim de următoarea activitate.
Tranziția spre activitatea de Educare a limbajului se face prin următorul cântecel .
”Ca să cresc copil voinic
Eu fac sport încă de mic.
Merc în pas alergător,
Sar apoi într-un picior,
Mă opresc, respire ușor,
Intend brațele să zbor.
Toată lumea e a mea
Cănd m-așez pe scăunel!
Asta-i doar un început
Ia priviți cât am crescut!”
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Educatoarea propune să asculte cu atenție o poveste frumoasă despre un animal prietenos si isteț, care abia asteptă să
vă învete litere și să formuleze,completeze propoziții.
În cadrul Jocurilor și activităților liber alese 2 (JALA 2), copiii joacă un joc de mișcare „Carnavalul
animalelor”, apoi se relaxează pe covor jucând jocul „Alege un prieten”.
Metodele utilizate pe parcursul desfăşurării activităţilor vor da posibilitatea fiecărui copil să se manifeste, să
acţioneze, să interacţioneze cu ceilalţi copii, să pună întrebări şi să afle răspunsuri.
Educatoarea face aprecieri asupra gradului de participare, asupra respectării regulilor de joc şi asupra
comportamentului individual şi colectiv al copiilor, recompensându-i.
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ
„Faptele antisociale și urmările lor”
prof. BUHASCHI LUDMILA
Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Școala Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi
DATA: 05 noiembrie 2019
INTERVAL ORAR: 10-11
TIPUL ACTIVITĂŢII: dobândire de cunoștințe
NIVEL DE VÂRSTĂ: 13 – 16 ani
SCOPUL: prevenția primară a comportamentelor deviante în rândul elevilor

OBIECTIVE :
o

Să definească termenii de: faptă antisocială, minor, derivă, contravenție,

infractor,

infracțiune,

delincvent;

o

Să identifice forme (incipiente, frecvente, grave) de delincvență în rândul minorilor;

o

Să înțeleagă necesitatea respectării regulilor și a legilor;

o

Să identifice cauzele care conduc la comiterea unor fapte antisociale;

o

Să cunoască urmările comiterii unor infracțiuni;

COORDONATOR: prof. Buhaschi Ludmila
COLABORATOR: agent-șef adjunct M. F. din cadrul Poliției Dorohoi
INVITAȚI:
•

instructori de educație

•

consilierul educativ

RESURSE:
•

umane: elevii din claselor a V-a A și a VII-a C de la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi

•

materiale: Regulamentul de Ordine Interioară al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Momentul organizatoric
Se vor asigura condițiile pentru buna desfășurare a activității.
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Captarea atenției
-Săptămâna trecută ați urmărit o înregistrare a emisiunii ”Condamnații”. Vă amintiți ce fapte au săvârșit persoanele
respective? (furt, trafic de droguri, proxenetism)
-Unde se aflau acele persoane? (în penitenciar)
-De ce se aflau în penitenciar? (au fost pedepsite, condamnate pentru că au săvârșit fapte rele )
-Faptele unor oameni care pun în pericol alți oameni se numesc fapte antisociale sau infracțiuni.
Anunțarea temei și a obiectivelor
-Astăzi vom discuta despre faptele antisociale și urmările lor. Veți afla care sunt faptele antisociale, care este
drumul până la comiterea unei infracțiuni, cauzele pentru care unii minori ajung să săvârșească astfel de fapte, care sunt
urmările faptelor antisociale și cum le putem preveni.
Comunicarea noilor cunoștințe
-De la cele mai mici vârste copiii sunt învățați de către părinți, apoi de către profesori, să respecte anumite reguli de
comportament în familie, în școală, pe stradă sau în alte situații. Regulile pe care trebuie să le respectați în școală sunt
cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al școlii. Aceste reguli trebuie să fie respectate pentru ca activitatea din
școală să se desfășoare în condiții bune, în liniște și ordine, iar voi să vă simțiți în siguranță. Elevii care nu respectă
regulile sunt sancționați.
Sancțiunile ce se pot aplica elevilor sunt :
(a) observaţia individuală;
(b) mustrare scrisă;
(c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu/bursă profesională;
(d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală;
(e) preavizul de exmatriculare;
(f) exmatricularea;
-Unii minori aflați în derivă nu respectă regulile, iar cu timpul ajung să comită fapte grave, încălcând legile. Astfel
devin infractori.
Domnul agent-șef adjunct va explica termenii:
minor - persoana ce nu a împlinit vârsta de 18 ani.
derivă - a se abate,a se depărta de la drumul său normal.
infractor - persoana care a săvârșit un delict (faptă) penală.
contravenție - fapta de încălcare a unei legi, regulament ce nu prezintă pericol social
și care se sancționează cu o pedeapsă mai ușoară.
infracțiune - fapta care prezintă pericol social,constând în încălcarea unei legi penale,
regulament și care se sancționează conform legii.
-De la ce vârstă un individ poate comite contravenții sau infracțiuni? (copilărie, adolescență, maturitate)
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-Care sunt formele de manifestare ale unui minor delincvent? (indisciplină, încălcarea regulamentului școlar și de
ordine interioară, minciuna, fuga de la ore, obrăznicia, agresivitatea, comportamente care „pregătesc“ terenul pentru
delincvența ce nu va fi sancționată doar de cei din jur, ci de către lege).
-Principalele manifestări ale delincvenței, întâlnite la copii și tineri sunt: furtul, vagabondajul, prostituția, consumul și
traficul de droguri, tâlharia, violul, crima.
Cu ajutorul elevilor se va „trasa” drumul către infracțiune parcurs de către un viitor delincvent.
-Unii minori încep să comită acte de indisciplină (manifestă dezinteres pentru învățătură, vorbesc vulgar, înjură,
fumează, distrug bunurile școlii, mint, sunt agresivi față de colegi, față de părinți, față de profesori). Ei primesc
observații repetate, sunt pedepsiți, ceea ce îi determină să fugă de acasă sau de la școală. Astfel ajung să vagabondeze
prin oraș și sunt integrați în grupuri sau ”bande” de persoane certate cu legea.
Lipsa banilor îi împinge la furt și tâlhărie pentru a putea să-și satisfacă unele plăceri. Ei comit aceste fapte cu sau
fără premeditare (pregătire), cu sau fără organizare; cu sau fără complicitate (cu ajutorul unor tovarăși); cu complicitatea
familiei, la beție, după vizionarea unor filme sau în urma unor discuții. Pentru a face rost de bani unele fete ajung să se
prostitueze.
Prea mulți bani îi pot determina să consume alcool, tutun, droguri. Toate acestea au efecte negative asupra
organismului, dau stări de amețeală, sunt agitați, agresivi, intervin conflictele, cearta, bătaia, ajungându-se pînă la violuri,
tâlhării și crime.
Deoarece infractorii pun în pericol siguranța și viața oamenilor, ei sunt pedepsiți de către societate, în funcție de
gravitatea faptelor săvârșite. Pedeapsa are rolul de a-i face să înțeleagă că au greșit și să își corecteze comportamentul.
Așa cum ați văzut în filmele prezentate, unii copii comit infracțiuni sperând că nu vor fi prinși sau că nu vor fi
pedepsiți deoarece sunt minori și nu răspund penal.
Domnul agent-șef adjunct le va vorbi elevilor despre răspunderea penală a minorilor și despre urmările pe care le au
faptele penale.
Asigurarea feed-back-ului se realizează pe parcursul desfășurării întregii activități.

Formularea concluziilor
-Ați auzit adeseori în jurul vostru: „A, ce copil bun!” sau dimpotrivă: ,,Este îngrozitor de rău, este un copil foarte, foarte
rău!“ Ce înțelegeți prin ,,copil rău“? Voi ce fel de copil considerați că sunteți? Fiți obiectivi în aprecierile făcute!

“ Dacă ai greșit, nu stărui în greșeală.“
( Cicero )
TIMP DE REALIZARE : 1oră

EVALUARE : observarea comportamentului, aprecieri verbale, fotografii
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PROIECT DIDACTIC
PROFESOR HARJA OANA
ȘC. GIM. C-TIN PLATON - BACĂU
CLASA: a VI-a C
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
Subiectul: Verbul. Modul conjunctiv
Tipul lecției: De transmitere și însușire de noi cunoștințe
COMPETENŢE GENERALE:
•

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;

•

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare.

Competențe specifice:
•

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;

•

Sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate.

Obiective operaţionale: Elevii sunt capabili să:
O1 – să definească modul conjunctiv;
O2 – să recunoască timpurile modului conjunctiv;
O3 – să recunoască verbele la modul conjunctiv;
O4 – să amintească toate categoriile gramaticale ale verbului;
O5 – să analizeze verbe.
STRATEGII DIDACTICE:
a)

Metode şi procedee: explicaţia, brainstorming, lucrul cu manualul, exerciţiul oral şi scris, învăţarea prin descoperire;

b) Forme de organizare: activitatea frontală şi individual;
c)

Mijloacele de învăţământ: Manualul, fişe de lucru , whiteboard / laptop, fişe de evaluare;

d) Metode de evaluare : Observarea sistematică, aprecieri verbale, analiza produselor, chestionare orală şi autoevaluare;
interevaluare;
e)

Resurse : Colectiv format din 26 elevi, cu ritmuri apropiate de învăţare.

Locul de desfăşurare a lecţiei: online.
Bibliografie de specialitate:
Ciocaniu, Cristian, Limba și literatura română, clasa a VI-a, Editura Niculescu, București, 2014;
Pădureanu, Viorica, Matei, Cerkez, Flori, Lupu, Limba română, manual pentru clasa a VI-a, ed. Didactică și pedagogică,
București, 2017;
Șutelcă, Nadia, Limba și literatura română, auxiliar pentru clasa a VI-a, ed. Delfin, București, 2015;
Adrian Nicolae Romonţi (coord.), Limba şi literatura română pentru clasa a VI-a. Evocare. Realizarea sensului. Reflecţie, ed.
Delfin, Bucureşti, 2016, pag.72-73.
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Bibliografie metodică:
1. Goia, Vistian, Didactica limbii si literaturii române pentru gimnaziu si liceu, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002;
2. Guguș, Carmen, Ora de limba română, ed. Europolis, Constanța, 2006.
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Scenariul didactic
Secvenţele lecţiei

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

1.Moment

Voi avea grija ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de

Elevii pregatesc cele

organizatoric

limba şi literatura română şi voi nota absenţii.

necesare bunei

Strategii didactice

Evaluare

Conversaţia

desfăşurări a orei.

(1 min)

2. Actualizarea unor

Profesorul pune întrebări elevilor cu referire la lecția anterioară.

Elevii răspund

Conversația

Aprecierea verbală a

cunoştinţe anterioare

Ce ați avut de pregătit pentru astăzi?

selectiv la întrebările

Explicația

răspunsurilor corecte

(3 min)

Care sunt timpurile modului indicativ?

profesorului.

Conversația

Aprecierea verbală a

Ce fel de acțiune exprimă timpul imperfect/ perfect-compus/ perfect simplu/
mai mult ca perfect/ viitor simplu?
Conjugați verbul a desena / a coborî la timpurile modului indicativ.
3.Verificareatemei

Profesorul verifică tema atât cantitativ cât şi calitativ. Se intervine unde este

Elevii

(5 min)

cazul.

selectiv.

Explicația

răspunsurilor corecte

4.Captarea atenţiei

Elevii vor scrie textul următor și vor sublinia verbele:

Identifică verbele din

Conversația

Aprecierea verbală a

(4 min)

Pentru a atrage atenția elevilor asupra următoarelor activități de învățare,

enunțuri.

Explicația

răspunsurilor corecte

citesc

tema

notează pe tablă următoarele enunțuri:

Exercițiul gramatical

Să lucrezi este bine.

Recunosc modul

Era bine să fi repetat lecția în pauză.

conjunctiv – timpul

Să învăț este pentru binele meu.

prezent și perfect

Să fi învățat până acum îmi era mult mai ușor.
Apoi cere elevilor să sublinieze verbele din fiecare propoziție.
5.Anunţarea subiectului şi

Profesorul anunţă tema şi obiectivele lecţiei.

Elevii notează titlul

enumerarea obiectivelor

Titlul se scrie pe whiteboard şi în caiete.

lecţiei în caiete

(1 min)
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6.Dirijarea învăţării

Verbul la modul conjunctiv exprimă o acțiune nerealizabilă, dar care se poate

Aprecierea verbală a

(35 min)

realiza.

Elevii sunt atenți la

Explicația

Se recunoaște după conjuncția „să”: să scrii, să înveți, să citești.

informațiile spuse de

Conversația

Modul conjunctiv are două timpuri: prezent și perfect.

profesor și notează în

Dialogul

Elevii vor viziona un material PPT cu modul conjunctiv.

caiete.

răspunsurilor corecte

Timpulprezent
Formare: „să”+ indicativ prezent (cu excepția prezentului indicativ, la
persoana a III-a singular și plural, unde se deosebesc).
Conjugarea I: a zbura-se conjuga verbul
Conjugarea a II-a: a vedea-se conjuga verbul
Conjugarea a III-a: a zice-se conjuga verbul
Conjugarea a IV-a:a iubi/a dobori-se conjuga verbul
Observație: Viitorul construit cu conjunctivul nu trebuie confundat cu
conjunctivul prezent.
O să stiu/ să stiu
Am să vad/ să vad
Timpul perfect - Este un timpcompus
Formare: conjunctivul prezent al verbului „a fi” (o singură formă: să fi) +
participiul verbului de conjugat.
Conjugarea I: a uita-se cojuga verbul
Conjugarea a II-a: a vedea –se cojuga verbul
Conjugare a III-a: a duce- se conjuga verbul
Conjugarea a IV-a: a iubi/a dobori-se conjuga verbul
Se vor rezolva exerciții din fise
7. Obținerea performanței

Are loc permanent pe parcursul lecţiei şi se concretizează prin aprecieri

și asigurarea feed-back-

verbale făcute de profesor.

Conversația

Se

fac

aprecieri

verbale cu privire la
răspunsurile corecte

ului
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8. Asigurarea retenţiei şi a

Elevii au ca temă exerciții din auxiliar.

Notează tema.

transferului
(1 min)
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Fise de lucru. Modul conjunctiv
1) Scrie, în spaţiul de mai jos, cât mai multe enunţuri cu verbe pe care să le adresezi colegilor tăi inaintea unui test.
Aş vrea să.........................................................
Mi-aş dori să....................................................
Trebuie să........................................................
E bine să..........................................................
2) Întocmeşte o listă pe care să notezi şase sfaturi de la părinţii tăi, folosind verbe la timpul prezent al modului
conjunctiv.
3) Conjugă verbele a citi şi a privi la cele două timpuri ale modului conjunctiv.
4) Alege, prin încercuire, varianta corectă:
Să fii / fi atentă!
Să fi învăţat / Să fii învăţat, ştiam lecţia.
Trebuie să afli / să aflii adevărul.
E important să vii / să vi la timp.
5) Te pregăteşti să pleci în tabără la munte. Fiecare dintre cei apropiaţi ţie îţi dă câte un sfat, folosind verbe la modul
conjunctiv. Notează sfaturile pe care le-ai primit:
Sfat de la mama:............................................................................................................. .
Sfat de la tata:..................................................................................................................
Sfat de la fratele meu / de la sora mea:..............................................................................
Sfat de la bunici:................................................................................................................
Sfat de la cel mai bun prieten / cea mai bună prietenă:.......................................................
6) Subliniază verbele predicative din versurile următoare, precizând modul şi timpul acestora. Notează-le în tabelul de mai jos.
(Atenţie! Nu confunda verbele la modul conjunctiv cu cele la timpul viitor popular al indicativului! Acum, notează ce ţi-ai dori
tu să faci în tabără la munte, folosind verbe la modul conjunctiv.)
Copilul meu, să nu mă cauţi. Toate
Îţi vor vorbi de mine cu dreptate.
După ce n-am să mai fiu,
Să nu spui: „Pentru mama-i târziu”.
Să ştii că am să râd în flori
Şi c-am să înconjor de multe ori
Cu nourii şi cu ploaia ogrăzile
Unde mi-am petrecut amiezile.
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Verbe

Modul

Magda Isanos, Copilul meu, să nu mă cauţi)
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Proiect interdisciplinar cu tematică ecologică aplicat
prin utilizarea softurilor educaţionale
Ciulei Florentina, profesor învățământ preșcolar,
Grădinița „Rază de Soare” Târgoviște
Nivelul de învățământ: preșcolar
Grupa: mijlocie (nivelul I), 25 preșcolari cu vârsta între 4 și 5 ani
Data: 20 aprilie 2019
Tema anuală: „Cum este/a fost și va fi aici pe pământ ?”
Tema zilei: „Ursuleții ecologiştii în acţiune de Ziua Pamăntului”
Inițiator: Ciulei Florentina
Aplicant: 2 cadre didactice din Grădinița „Rază de Soare” Târgoviște: Ciulei Florentina. Dumitru Carmen Ileana, 7 elevi
practicanți de la profilul învățători-educatoare din cadrul Colegiului Național „Constantin Cantacuzino”- Târgoviște, 5 părinți
dintre care un părinte- profesor de informatică.
Mijloc de realizare: Soft educaţional - joc pe suport electronic
Categoria de activitate:
●

cunoaşterea mediului,

●

educarea limbajului,

●

activitate matematica,

●

educaţie pentru societate

Forma de realizare: activitate integrată
Tipul: consolidare de priceperi şi deprinderi
Sopul:
●

exersarea acţional – operatorie, a cunoştinţelor şi deprinderilor de care dispun copiii, în situaţii diverse ale investigării
temei, la diferite categorii de activitate

●

îmbinarea tradiţionalismului şi a modernismului prin utilizarea jocului şi a mijlocelor de învățământ multimedia (calcultor
și laptop)

Obiective operaţionale:
●

să-şi forme o atitudine de respect şi punere in aplicare a regulilor şi normelor elementare de protejare a mediului
stimulându-se interesul şi responsabilitatea pentru menţinerea unui climat natural echilibrat;

●

să conştientizeze efectul unor factori negativi asupra mediului;

●

să sesizeze, descoperind modalităţi de protejare a mediului;

●

să înţeleagă necesitatea ordonării şi păstrării obiectelor personale;

●

să despartă în silabe cuvintele date;

●

să alcătuiască propoziţii cu cuvintele date;

●

să asocieze sunetului iniţial litera corespunzătoare;

●

să se exprime corect din punct de vedere gramatical;

●

să raporteze numărul la cantitate şi invers;
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●

să recunoască formele geometrice formând perechi între acestea;

●

să numere şi să socotească cu una două unităţi alegând cifra corespunzătoare;

●

să sorteze materialele reciclabile sesizând importanţa mediului;

●

să-şi dezvolte spiritul competitiv.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul
2. Mijloace de învățământ: soft educațional- Piti Clic „Micul ecologist”, calculator, laptopuri
3. Forme de realizare: pe grupe, individual.

Durata: o zi

Scenariu zilei
La intrarea în grupă, copiii, vor face cunoştinţă cu Spiriduşul Naturii, care le va explica motivul vizitei lui – prezentarea
scrisorii din partea Pământului. Copiii se oferă să-l ajute după care se vor aşeza la zona Biblioteca desfăşurând activitatea de
educare a limbajului şi la zona Ştiinţă, desfăşurând activităţile de cunoaşterea mediului, matematică şi educaţie pentru societate,
ajutând astfel Spiriduşul.
La activitatea de educare a limbajului copiii vor rezolva de pe CD, sarcinile prezentate la titlurile: „Din lumea celor care
nu cuvântă” (dând clic pe buburuză), ,,Din lumea minunată a mamiferelor” (dând clic pe veveriţă), „Să cunoaştem reptilele”,
(dând clic pe şarpe), „Păsările se destăinue” (dând clic pe bufniţă), „Lumea prietenilor care nu cuvântă” (Dând clic pe papagal),
„Lumea fascinantă a animalelor marine”, (Dând clic pe peşti). La această activitate vor recunoaşte imaginil, denumind cuvinte pe
care le vor despărţi în silabe şi vor alcătui propoziţii, fiind recompensaţi aflând câte o curiozitate despre mamiferul, reptila,
pasărea, etc. recunoscută şi denumită. La titlul „Imagini descifrate - cuvinte minunate”, copiii vor alege o imagine, vor da clic pe
ea, vor auzi cuvântul şi vor alege litera corespunzătoare sunetului iniţial din cuvântul auzit.
La Centrul Știință, copiii vor rezolva de pe CD sarcina referitoare la un anume comportamentul ecologic într-un loc
public, vor discuta despre o situaţie problemă, vor găsi alte rezolvări la cazurile prezentate, etc.
La activitatea de matematică, copiii vor rezolva, sarcinile de la punctele:
1. „Prietenii păsărelelor”, şi vor construi dintr-un triunghi şi un pătrat căsuţe păsărelelor cu precizarea să fie tot atâtea căsuțe
câte păsărele sunt;
2. „Flori plantăm, matematică învăţăm”, copiii vor aduna şi socoti, florile plantate, florile culese, alegând cifra
corespunzătoare rezultatului.
La activitatea de educaţie pentru societate copiii, vor rezolva de pe CD sarcinile prezentate la punctul „S.O.S – deşeurile
sufocă Pământul”, şi vor sorta deşeurile în funcţie de materialele din care sunt confecţionate, discutând problema importanţei
aruncării deşeurilor în locuri special amenajate.
La finalul activităţii toţi copiii vor participa la un concurs „Micul ecologist”, concurs care va avea trei runde:
1.vor răspunde la ghicitori,
2. vor face ordine în camera lui Pitic Clic,
3. vor alege răspunsul corect. În urma concursului şi a întregii activităţi desfăşurate copiii vor primi diplome de mici ecologiş
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Momentele activităţii
1.

Moment

Conţinut ştiinţific

Strategii didactice

- se vor sigura condiţiile unei bune desfăşurări a activităţii

organizatoric
2.
2. Captarea atenţiei

- se prezintă elementul surpriză Spiriduşul naturii, care are o tolbă de CD-uri şi o scrisoare a Pământului pe care o

- conversaţia

citeşte copiilor. Aceştia află că Pământul este foarte supărat, datorită faptului că oamenii nu ocrotesc natura, ci din

- dialogul

contră o distrug, poluând mediul înconjurător. Pământul roagă copiii să-l ajute rezolvând sarcinile de pe CD-uri,

- explicaţia

promiţându-le că Spiriduşul naturii îi va recompensa pentru munca depusă.
- se urmăreşte prima secvenţă de pe CD.
3. Anunţarea temei şi a

- educatoarea anunţă tema şi obiectivele propuse pe înţelesul copiilor

- explicaţia

obiectivelor

Astăzi vom desfăşura o activitate, care se va intitula URSULEȚII ECOLOGIŞTI ÎN ACŢIUNE DE ZIUA

- conversaţia

PĂMÂNTULUI, şi vom rezolva sarcinile propuse, pe CD-uri, de Spiriduşul Naturii, arătându-i astfel cât de multe
lucruri am învăţat la grădiniţă.
4. Prezentarea optimă a

După prezentarea primei secvenţe pe CD se prezintă sarcinile fiecărui grup de copii, apoi se lucrează propriu zis pe

conținutului

suportul electronic pus la dispoziţie, cu ajutorul unui adult –părinte sau elev practicant.

și dirijarea învățării

Un grup de copiii care s-au aşezat la colţul Ştiinţă, vor desfăşura activitatea de cunoaşterea mediului şi vor discuta

- conversaţia,

cele prezentate în secvenţa a doua pe CD. Astfel copiii vor fi solicitaţi să de-a un titlu povestirii, să definească

- explicaţia

folosind cuvintele proprii, termeni precum: poluare, ecologişti, apă potabilă, precum şi expresia „Pădurea - plămânul

- problematizarea

verde al Planetei” (termeni prezenţi în povestirea prezentată), vor denumi plante medicinale cunoscute de ei discutând
despre importanţa acestora pentru viaţa omului.
Se va evidenţia discutându-se comportamentul ecologic prezentat pe CD
Alt grup de copii aşezaţi la zona Ştiinţă, vor desfăşura activitatea de educaţie pentru societate şi vor sorta deşeurile
în funcţie de materialele din care sunt confecţionate, argumentând importanţa reciclării, şi depozitării acestora în
spaţii special amenajate. Vor fi recompensaţi cu aplauze.

- studiul de caz
- explicaţia
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Alt grup de copiii aflaţi la zona Ştiinţă, vor desfăşura activitatea de matematică şi vor planta şi vor culege flori
rezolvând astfel probleme de adunare şi scădere cu una şi două unităţi, alegând cifra corespunzătoare rezultatului

- exerciţiul

aflat.

- probelmatizarea

Alt grup de copiii aflaţi la zona Ştiinţă, vor desfăşura activitatea de matematică şi vor recunoaşte formele
geometrice de cerc şi triunghi, formând perechi între acestea, construind căsuţe tot atâtea câte păsări sunt. Vor fi

- exerciţiul

recompensaţi cu aplauze.

- probelematizarea

Astfel primul grup de copii care s-au aşezat la colţul Biblioteca vor desfăşura activitatea de educare a limbajului şi
vor avea de citit cuvinte ce denumesc: mamifere, păsări, peşti, reptile, insecte, de despărţit în silabe, cuvintele şi de
alcătuit propoziţii cu acestea. La fiecare răspuns corect în urma unui dublu clic pe imagine, veţi primi ca informaţie o

- conversaţia

curiozitate despre cuvântul citit.

- explicaţia

Al doilea grup de copii care s-a aşezat la sectorul Biblioteca, vor desfăşura activitatea de educarea limbajului şi vor
descifra rebusul: dând clic pe pătrăţel vor auzi un cuvânt, după care vor alege litera corespunzătoare sunetului iniţial
al cuvântului auzit.
În urma fiecărui răspuns corect copiii vor fi recompensaţi cu aplauze şi vor fi încurajaţi prin cuvinte şi expresii de

5. Obţinerea performanţei

încurajare.

- problematizarea

În final toţi copiii vor participa la un concurs. Concursul va avea trei runde I. ghicitori, II. Îl ajută pe Piti clic să-şi

- problematizarea

facă ordine in camera sa, III, vor alege răspunsul care se potriveşte.
6. Evaluarea

În urma concursului şi a întregii activităţi copiii vor primi diplome de MICI ECOLOGIŞTI, diplome care le vor fi
înmânate de Spiriduşul naturii

7. Încheierea

- Spiriduşul naturii mulţumeşte în numele Pământului pentru ajutorul acordat şi promite că va mai veni şi cu alte
surprize.
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⮚ Sanda Dilă, Violeta Crăciun,”Glasul naturii”-Ghid practic de educație pentru mediu –învățământ preșcolar, Tulcea 2002
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Disciplina: Dezvoltare personală
Prof. Laura-Gabriela Sandu

Clasa: I
Subiectul lecției: ,,Ce știu despre meserii”
Competențe specifice vizate:
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă
3.1.Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate
3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate
Desfășurarea activității
1. Spargerea gheții: Bolul cu ghicitori
Copii sunt așezați sub formă de două cercuri concentrice și extrag câte o ghicitoare.
Se cere să citească în perechi, să identifice răspunsurile în filmulețul prezentat și să spună ce miros ar putea
asocia meseriilor din imagine sau din ghicitori.
https://www.youtube.com/watch?v=gVdDsgBjLSQ
2. Reactualizarea cunoștințelor anterior dobândite
Jocul „EXPLOZIA STELARĂ-MESERIILE”- DESFĂŞUAREA JOCULUI :
Se cere să discute, în perechi (fată-băiat), 2-3 minute despre meseriile părinților, folosind întrebările de pe
planșă, apoi să prezinte în mijlocul cercului: fata-meseriile părinților băiatului iar băiatul-meseriile părinților
fetei.
1. Care este meseria părinților tăi?
2. Unde lucrează ei?
3. Ce face fiecare în parte?
4. Cu ce merg la serviciu?
5. Cât timp lucrează? etc.
3. Anunțarea temei
Vom discuta despre meserii, importanța lor, preferințele și opțiunile voastre, cu alte cuvinte ,,Ce știu
despre meserii”. Vom audia și învăța poezia și cânteccul „Ce miros au meseriile”, de Gianni Rodari
4, Dirijarea învățării
Se va viziona un clip video cu poezia Ce miros au meseriile? de Gianni Rodari
https://www.youtube.com/watch?v=BW_jAfXEDHw
Joc tip ștafetă: citirea pe strofe, în perechi
Se poartă discuții dirijate cu elevii pe baza materialului vizionat.
- Care meserie considerați că este mai importantă?
- Care meserie considerați că miroase mai frumos?
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- Care meserie considerați că miroase mai urât?
- De ce credeți că trândăvia nu are miros?
- Ce meserie v-ar plăcea să aveți?
- Unde v-ați vedea lucrând peste 20 de ani? De ce?
- Cum vă pregătiți? Ce calități crezi că trebuie să ai?
Joc “Imită ce vezi”
Copii sunt așezți în semicerc. În față vine câte o pereche. Pe spatele fiecăruia se lipește un postit pe care
este lipită câte o imagine cu o meserie. Copiii vor trebui să imite și să ghicească ce meserie este descrisă prin
mesaje nonverbale.
Fixarea cunoștințelor

5.

Se vizionează clipul video „Mirosul, cântecel educativ”
https://www.youtube.com/watch?v=V-iQjm1gBnQ
Copiii vor spune ce au învățat din cântecel și apoi îl vor interpreta și ei.
Obținerea performanței:

6.

Jocul „Eu greșesc ,tu corecteazǎ!
Pe postituri vor fi scrise mai multe enunțuri greșite. Jumătate dintre copiii vor veni pe rând și vor lua un
postit. Vor corecta enunțul în funcție de specificul meseriei.
Eu spun:
-Zidarul vindecǎ bolnavii.
Tu corectezi:
-Zidarul construiește case.Medicul vindecǎ bolnavii.
1-Brutarul face scaune şi mese.
2-Croitorul conduce tractorul.
3-Pictorul prǎşeşte porumbul.
4-Şoferul vinde medicamente.
5-Învǎţǎtorul frǎmântǎ cozonaci.
Jocul „Bilețelul norocos!
Pentru cealaltă jumătate se folosesc postit-uri pe care sunt scrise mai multe enunțuri incomplete. Copiii vor
completa corespunzător, justificând alegerea prin manifestarea încrederii în propriile calități și capacități de
învățare.
Cea mai mare calitate a mea este … iar dacă voi studia .... voi putea ajunge ……
Eu pot cel mai bine să … prin urmare aș putea fi un bun ……...
Eu știu cel mai bine să ………. deci cred că voi fi un bun ……………
Îmi place să …… și cred că aș putea fi un bun ……….
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Vreau să devin …….. deoarece îmi place forte mult să …. .
Învăț în fiecare zi pentru că vreau să devin un ………
Vin la școală deoarece doresc să devin ………………
Cel mai mare defect al meu este așa că nu îmi voi alege meseria de …………..
Ceilalți spun despre mine ……. că așa mă gândesc că mi s-ar potrivi meseria de ……
Nu uita: DE EȘTI HARNIC ȘI MUNCEȘTI, TU ÎN VIAŢĂ REUȘEȘTI!
7. Încheierea activității:
Cleopatra Stratan - Când voi crește mare (dans)
https://www.youtube.com/watch?v=JOsYUUw7bPA&list=PLZkwvlEkianYb90rHGWRZT54iV81RpG7b&in
dex=2&t=0s
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Pletea Luiza-Andreea
Gradinita Liceului Pedagogic,, Ioan Popescu”-Barlad

ADP:
Întâlnirea de dimineață:,,În livada veseliei!” Joc cu text (gimnastica
de înviorare)
Tranziții: Cântece ,,A venit pe dealuri toamna”; Mărul

ALA I
Științe:
,,Curiozități despre fructele
de toamnă”

ALA I

ALA I

Joc de rol:

Joc de construcții:
„Construim lădițe pentru
fructe’’

,,De-a gospodinele”

ADE
DLC + DOS
Educarea limbajului: Povestea Mărului Buclucaș
povestirea educatoarei
Activitate practică: Coșul cu mere- lipire

ALA II
„Coșulețul fermecat”– joc senzorial
„În livadă”– joc de mișcare

1613

-

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Data: 21.10.2020
Unitatea de învățământ: Grădinița Liceului Pedagogic Ioan Popescu Barlad
Nivel de vârstă: I Grupa Mare ,,A’’
Educatoare: Pletea Luiza-Andreea
Tema de integrare curriculară: Când, cum și de ce se întamplă?
Tema proiectului: Culorile și sunetul toamnei
Subtema: Carnavalul fructelor
Tema zilei: ,,Povestea Mărului buclucaș’’
Tema activității integrate: Mere parfumate
Elemente componete ale activității integrate:
ADP: În livada veseliei
ALA: Științe: Curiozități despre fructe;
Joc de construcții: Construim lădițe pentru fructe;
Joc de rol: De-a gospodinele;
ADE:

DLC+ DOS : Povestea Mărului Buclucaș- Povestirea educatoarei + Lipire

ALA2: Joc senzorial: Coșulețul fermecat (recunoașterea fructelor prin pipăire);
Joc de mișcare: În livadă:
Domenii experiențiale: DLC- DOS
Categoria de activitate: Educarea limbajului/ Activitate practică
Mijloc de realizare: Povestirea educatoarei, lipire
Dimensiuni ale dezvoltării:
-Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
- Activare și manifestare a potențialului creativ;
Comportamente vizate:
✓

Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri, cântece, poezii, însoșite inițial de gesturi( comunicare
receptivă);

✓

Folosește intonații diferite,gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/ gramaticale simple, pentru a transmite
un mesaj ( comunicare expresivă);

✓

Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice în conversați și povestiri create.

Tipul activității: Formare de priceperi și deprinderi
Scopul activității:
Dezvoltarea capacității copilului de a asculta cu atenție un text și de a se concentra asupra acțiunii prezentate în
poveste. Îmbogățirea cu cuvinte și expresii noi.
Efectuarea unor operații simple de lucru cu materialul pus la dispoziție.
Domenii de dezvoltare vizate:
o

Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scierii;

o

Capacități și atitudini față de învățare

o

Dezvoltarea socio-emoțională;

o

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

o

Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale;
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Obiective:
O1: să înțeleagă conținutul de idei al textului literar;
O2: să își îmbogățească vocabularul cu expresii și cuvinte noi.
O3: să așeze personajele din poveste în ordinea succesiuni lor în poveste;
O4: să lipească mărul în interiorl coșului.
O5: să rețină curiozitățile despre fructe;
O6: să construiască lădițe pentru fructe:
O7: să interpreteze rolul de gospodină;
O8: să răspundă motric la o comanda dată.
Strategii didactice:
Metode și procedee: povestirea,conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea,aprecierea verbală,
turul galeriei, planșe ilustrative,
Resurse materiale: ecusoane, șorț cu siluete, livada cu pomi, siluetă măr, ppt, lipici,fișă, unelte de bucătărie,
Forme de organizare: frontal, individual.
Durata: 1 zi

SCENARIUL ACTIVITĂȚII
La venirea la grădiniță copiii găsesc materialele așezate la centrele de interes și vor alege centrul unde doresc să-și
înceapă activitatea, alegând din tematica prevăzută la ALA I.
La centrul Științe, copiii vor afla curiozități despre fructele de toamnă prin prezentarea unui PPT. La centrul Joc de
construcții, copiii vor construi lădițe pentru fructe. La centrul, Joc de rol,fetele vor interpreta rolul gospodinelor având
la îndemână șorțuri, unelte de bucătărie.
După masa de dimineață, are loc Întâlnirea de dimineață care va începe cu Salutul: se va realiza prin tehnica
comunicării rotative ( Bună dimineața, pară parfumată). Rutina: Fructele de le-ai spalat/ Fug microbii ești curat.
Fiecare copil va avea un simbol reprezentând un fruct de toamnă. Salutul pornește de la educatoaree și este continuat de
toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul din partea dreaptă, adresându-și drept apelativ numele fructului din ecuson.
Prezența se va realiza verbal. Calendarul naturii este completat după o scurtă conversație în care se descoperă ziua,
luna, anotimpul și starea vremii.
Secvența de mișcare va fi realizată pe cântecelul Gimnastica de dimineața.
Pentru a sesiza prin ce se deosebește această zi de celelalte, educatoarea sprijină copiii în evidențierea noutatea zilei:
surprizele pregătite în sala de grupă( pe măsuțe), modificarea aspectului centrului tematic ( livada cu pomi),amenajat întrun colț al clasei. După ce copiii vor descoperi livada cu pomi,se vor așeza în semicerc, iar educatoarea prezintă povestea
Mărului Buclucaș, susținând textul cu planșe ilustrative.
Fixarea poveștii, se realizează cu ajutorul unui panou interactiv pe care copiii vor așeza personajele în ordinea
cronologică din poveste. Se va insista pe mesajul regăsit în poveste, și anume Preietenul la nevoie se cunoaște.
Prin intermediul tranziției Mărul, copiii se vor îndrepta către activitatea practică, unde vor avea de lipit mărul.
Evaluarea activității practice o voi realiza prin intermediul metodei turul galeriei.
Copiii se vor îndrepta către jocurile și activitățile liber alese 2 (ALA2), pe versurile cântecului A venit pe dealuri toamna,
unde vor desfășura jocul senzorial Coșulețul fermecat și apoi jocul de mișcare În livadă.
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TRANZIŢII
A venit pe dealuri toamna

Vânturi, ploaie, nori și ceață

Fructe parfumate și legume coapte

Toamna ne-a adus

În dar le primim și îi mulțumim

Fructe parfumate și legume coapte

Au plecat și păsărele

În dar le primim și îi mulțumim.

În stoluri pe sus
Mărul
Eu sunt măr frumos
Și sunt foarte sănătos
Alege-mă pe mine
Ca mereu să te simți bine
Pere, prune, morcovi dulci
Struguri aromați și dulci.
Pere, prune, morcovi dulci
Struguri aromați și dulci.
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Tevékenységi terv
Barabási Ibolya
Școala Gimnazială ”Kadar Marton” Pănet
substructura Grădinița PN Pănet
Korcsoport: kis csoport
Nagy téma: Az ősz kincsei
Altéma: Őszi termések
A nap témája: Őszi termés - tök
Tapasztalati területek szerinti tevékenységek:
Önálló tevékenységek NYKT és ETT(GY)
A tevékenységek megnevezése:
1.

NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLET: Móricz Zsigmond: Iciri piciri

2.

EMBER ÉS TÁRSADALOM TERÜLET (Gy.T.): Iciri piciri tököcske

A tevékenységek megvalósítási formája:
1.

Mese (NYKT)

2.

Festés (ETT- GY)

A tevékenységek célja:
1.

2.

Nyelv és kommunikációs terület:
•

A szóbeli közlés megértése

•

A szóbeli kifejező képesség fejlesztése

Ember és társadalom terület:
•

Gyakorlati és háztartási készségek fejlesztése

•

Esztétikai és gyakorlati érzék fejlesztése

A nap témája: Az ősz kincs a tök
A tevékenység típusa: ismétlő, rendszerező
Módszerek és eljárások: mesélés, szemléltetés, bemutatás, magyarázat, gyakorlás, megfigyelés, játék, értékelés,
ellenőrzés, beszélgetés
A tevékenység során felhasznált didaktikai és szemléltető eszközök: Időjárásnaptár, rumbatök, tökmag, tökmagolaj,
mesekönyv, bábok, színes papír, gyurma, zsenília drót, ragasztó, befóliázott lapok, papírtányér, tempera, szivacs, csipesz,
jutalom.
Szervezési formák: csoportos, frontális, egyéni
SZEMÉLYES FEJLŐDÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Reggeli találkozás:

Rutin:

•

Köszöntés

•

Használt eszközök helyrerakása
A

•

Időjárásnaptár kitöltése

•

Rendrakás

•

Hiányzók számbavétele

•

A napi téma bejelentése
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SZTFT-ről SZTJ-re
Alma, alma. piros alma …zenehallgatás
SZTJ-ről TT-re
Esik eső csepereg – mondóka
NYKT-ről GYT –re
Fújja szél a fákat- mondóka
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SZABAD TEVÉKENYSÉGEK, JÁTÉKOK
1.Asztali játék:
•

Tök forma körberakása tökmagokkal a laminált lapra

•

Tök forma kirakása gyurmából laminált lapra

•

Laminált és kilyukasztott tök formán zsenilia drót végig vezetése

2. Szerepjátékok:
•

Önálló szerepjátékok a csoportszobában a megfelelő távolság (1.5m) betartásával

MINDENNAPI MOZGÁS
PEDAGÓGIAI
ESEMÉNYEK

ÓVÓNŐ TEVÉKENYSÉGE

Szervezési
feladatok

- terem elrendezése

GYERMEKEK
TEVÉKENYSÉGE

MÓDSZEREK

- szükséges didaktikai eszközök előkészítése
- a gyerekek körbe ülnek a csoportszobában
- Köszöntjük egymást énekelve ‘Jó reggelt…….’ minden
-Jó

gyereket egyenként nevén szólítva
SZFT
Reggeli
találkozó

reggelt

óvónéni!

Időjárásnaptár kitöltése:
- Milyen idő van ma?
- Milyen nap van ma?
- Milyen hónapban vagyunk?

beszélgetés

- Milyen évszak van?
Gyerekek keresse meg mindenki a jelével ellátott asztalkát és
foglaljon helyet amíg meghallgatunk egy dalt egy őszi
gyümölcsről
Alma, alma. piros alma odafenn a fán…
•
Áthajlás
SZTJ-re

a

1.

a

Asztali játék:

Tökmagok elhelyezése a laminált lapon lévő tökön található

2.

utasítások szerint
egyénileg

körökbe
SZTJ
feladatok
magyarázata

megadott

Narancssárga gyurma dararabkákat nyomkodunk a fehér

dolgoznak

utasítás
bemutatás

laminált lapra rajzolt tök formára amíg kialakul a tök
formája
3.

Belaminált narancssárga tökre, körbe fűzzük a zsenilía
drótot
•

tök

Szerepjáték

felsorolják
ismert

- Mi a neve ennek az őszi termésnek?
- Mondok nektek az őszről szóló versikét:

gyümölcsöket

Esik eső csepereg/Sárga levél lepereg
a

őszi

zöldségeket,

Milyen őszi terméseket ismertek még?

Áthajlás
TTT-re

az

Teri, Feri felveszi/A kosarába beteszi
- Gyerekek, képzeljétek hoztam ma egy kis zsákocskát, nézzük
meg vajon mi van benne: TÖK
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NYKT
bevezetése,
figyelem
felkeltése

megfigyelés: szín, forma, alak
Mire használjuk fel?
TÖKMAG
TÖKMAGOLAJ. A tök ősszel érik meg, ősszel gyűjtjük be.
Ősszel hogyan fúj a szél? SSSSS

tök színei: zöld,
sárga,
narancssárga
gömbölyű,
hosszúkás
ennivaló

-megfigyelés

Fújja szél a fákat/Letöri az ágat. Reccs!
Ma egy olyan mesét mondok nektek, amiben egy iciri piciri tök
is van.
Egyszer régen, nagyon régen, kint jártam a meseréten
Ahogy mentem, ahogy jártam, tudjátok, hogy mit találtam?
Semmi mást csak egy mesét, kezdem is az elejét!
Móricz Zsigmond: Iciri piciri- mesemondás bábozással

-mesehallgatás

- Mivel nincsen a zsákomban annyi tök, hogy jusson
NYKT

mindenkinek készítsünk tököt, hogy mindenkinek legyen saját
iciri piciri tökje

Áthajlás

- Visszaülünk ülünk az asztalokhoz. Bemelegítjük ujjacskáinkat,

-mesélés

kezecskéinket
"Ujjaimat tornáztatom,
közben vígan mondogatom:

ujjbemelegítés

Kifordítom, befordítom,
Fölfordítom, lefordítom,
ETT(GYT)

Zongorázok, furulyázok.
Erősebb lett már a kezem,

Téma
bejelentése
Téma
bemutatása
Téma
feldolgozása
Tevékenység
befejezése,
értékelés

Mindennapi
mozgás

Bemelegítik
kezüket

A tornát befejezem."

a

„Narancssárga tököt” – fogunk készíteni. Papírtányért festünk
magyarázat
bemutatás

narancssárgára temperával csiptetőbe fogott szivacsdarabkával.
Bemutatom a mintamunkát.
- Ahol a helyzet megkívánja, segítek.
- Mikor mindenki befejezte, értékelem őket: „A mai napon

értékelés

……dologban voltál ügyes”
- Kiállítjuk a munkákat, hogy minden gyerek megcsodálhassa

ellenőrzés

társai alkotásait.

Az udvaron vár minket egy tökkel kirakott akadálypálya,
gyertek fedezzük fel, és menjünk végig rajta.
Szabad mozgás az óvoda udvarán.
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LECKETERV
Tanító neve: CSISZÉR ANNA
Iskola: KÁDÁR MÁRTON ÁLT. ISK. MEZŐPANIT
Osztály: II.
Időpont: 2020.02.28.
Műveltségi terület: NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Tantárgy: MAGYAR ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ
Tanulási egység / tematikus egység: HETEDHÉT ORSZÁGON INNEN
Az óra tárgya: A TULIPÁNNÁ VÁLTOZOTT KIRÁLYFI
Az óra típusa: BEGYAKORLÓ, SZÖVEGFELDOLGOZÓ ÓRA
Sajátos kompetenciák:
Szöveg olvasása és megértése,
szókincs bővítése,
szóbeli kifejezőképesség fejlesztése
Műveletesített feladatok:
Az olvasás megszerettetése, szövegértő, szövegelemző készség fejlesztése. ( információk megértése, szövegben való
tájékozódás, lényegkiemelés, összefüggések felismerése) • A tündérmese jellemzőinek megfigyeltetése (csodás elemek,
valószerűtlen események, próbatételek) • A szereplők jellemének megfigyeltetése • A hangos olvasás fejlesztése •
Szókincsbővítés rokon értelmű szavak keresésével • Szövegtagolás, hiányos vázlatmondatok pótlása • Befogadási
képesség fejlesztése. • Ok-okozati képesség, megfigyelő, rendszerező képesség fejlesztése. • Együttműködési, beleélési
képesség fejlesztése. • Érzelmi intelligencia fejlesztése.
Módszerek, eljárások: GYAKORLÁS, MAGYARÁZAT, DRAMATIZÁLÁS
Munkaformák: CSOPORT MUNKA, EGYÉNI MUNKA
Eszközök: MUNKALAP, SZÓKÁRTYÁK, SZÍNES LAPOK, KÉPEK, TANKÖNYV.
AZ

ÓRA

MOZZANATAI

TANULÁSI

DIDAKTIKAI-

TARTALMAK

MÓDSZERTANI

TANÍTÁSI –

FELDOLGOZÁS

TANULÁSI

ÉRTÉKELÉS

FORMÁK
1.Ráhangolódás

Éneklés

Hej tulipán, tulipán…

Beszélgetőkör:

Folytasd a megkezdett

Egyéni munka

mondatot: Ha átváltozhatnék,
én legszívesebben … lennék.
2.Célkitűzés

Ma egy olyan magyar
népmesét olvasunk,
amelyben a főszereplő át tud
változni.

3.A
értelmezése

cím

A tulipánná változott

Beszélgetés a főszereplőről:

királyfi

Ki, mivé változott?
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4.Formai

Rokon értelmű

Mondd más szóval:

Csillag

előkészítés

szavak keresése

kétségbeesetten,

jutalom

megcirógatta, megszánta,
vergődik.
5.A

mese

Meseolvasás

megismerése

Különböző olvasási
formákkal végigolvassuk a
mesét.
Olvasás után megbeszéljük
az ismeretlen szavakat.

7.A

mese

A szövegfeldolgozása

I. Gyűjtsétek össze a

csoportmunka

meséből:

feldolgozása

Csillag
jutalom

1. csoport: a szereplőket.
2. csoport: a helyszíneket.
3. csoport: a csodás elemek,
eseményeket
II. Írjátok le:
1. csoport: Három segítőtárs:
…
2. csoport: Három búvóhely:
…
3. csoport: Három
varázslatos tárgy: …
III: Jelöld ki mit cselekedett!
8.Dramatizálás

9.Házi

feladat

ellenőrzése

Szólások,
közmondások

A mesét szerepekre osztva

Csillag

eljátszák.

jutalom

Szólások, közmondások
felolvasása.

csoportmunka

A mesére jellemző
közmondások keresése:
Jótett helyébe jót várj!
Minden jó, ha a vége jó.
Ne csak tudd a jót, hanem
tedd is.
Többet ésszel, mint erővel.
Ki sokat markol keveset fog.
Az nevet, aki utoljára nevet.
10.Házi feladat

Egyéni és

A jövő órára rajzoljátok le
azt a jelenetet a meséből,
amelyik nektek a legjobban
tetszett.
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11.Rögzítés

Válaszd ki a tulajdonságokat

csoportmunka

és az előtte lévő betűket
helyezd a táblára!
12.Levezető

Tulipánból paprika…

Frontális munka

Álljatok sorba aszerint,

véleményvonal

játék
13.Értékelés

hogyan éreztétek magatokat
az órán. A sor elejére álljon
az, aki kevésbé, a végére
pedig aki nagyon jól érezte
magát. Guggoljon le az, aki
jól tudott együtt dolgozni a
többiekkel.
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PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Adorjani Beata
Scoala Gimnaziala "Kadar Marton" Panet, jud. Mures
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Operații cu numere naturale
TITLUL LECŢIEI: Reguli de calcul cu puteri
TIPUL LECŢIEI: Lecție mixtă (fixare și dobândire de cunoștințe noi)
DURATA LECŢIEI: 50 min
CLASA: a V-a
PROFESOR: ADORJANI BEATA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „KADAR MARTON” PĂNET, MUREȘ
COMPETENŢE GENERALE:
1.Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar;
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale;
3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situație
dată;
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date;
6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii;
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1.Identificarea unei metode aritmetice adecvate pentru rezolvarea unei probleme date;
2.1.Efectuarea operațiilor cu puteri utilizând regulile de calcul specifice
3.1. Aplicarea metodelor aritmetice pentru rezolvarea unor probleme cu numere naturale;
4.1. Justificarea scrierii unui număr natural dat sub formă de putere cu baza sau exponentul indicat;
5.1. Analizarea unor situații date în care intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor
calcule.
Mijloace și strategii didactice
1.

Materiale suport: tabla, culegere, laptop, videocamera, https://learningapps.org/;

2.

Metode:conversația, exercițiul, învățarea prin descoperire, explicația, expunerea;

3.

Forme de evaluare: conversația orală, observarea sistematica;

4.

Forme de organizare a activității: frontala și individuală

5.

Bibliografie:
✓

www.didactic.ro ,

✓

Manual pentru clasa a V-a, Editura ART

✓

Simon József: Matematică V-a Teorie și exerciții

✓

Culegere de probleme de matematică clasa a V- a –Editura Corvin

Etapele lecției
1.

Momentul organizatoric

2.

Captarea atenției

3.

Reactualizarea cunoștințelor

4.

Anunțarea subiectului si a obiectivelor

5.

Fixarea cunoștințelor si asigurarea feedback-ului

6.

Încheierea lecției
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1. Moment
organizatoric

STRATEGII

CONŢINUTUL LECŢIEI

ACTIVITATEA PROFESORULUI

DIDACTICE
ACTIVITATEA
ELEVILOR

METODE
ŞI
MIJLOA
CE

LECŢIEI

SPECIFICE

ETAPELE

COMPETENȚE

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a

Se conformează

activității.

cerințelor

conversația

Pregătirea materialelor necesare desfășurării în

profesorului.

euristică,

EVAL
UARE

bune condiții a lecției.
2. Verificare

1.1

Se notează absenții și elevii sunt intrebați dacă au

Elevii citesc tema cu

temei

2.1.

avut probleme în rezolvarea temei de acasă

atenție, corectează

Conversația

Se verifică tema frontal, iar în cazul în care nu s-au

unde au greșit sau

. Explicația.

putut rezolva exercițiile acasă, se rezolvă împreună.

completează.

3.

“Elevii sunt anunțați că în ora de matematică vom

Elevii răspund

Reactualizarea

aplica ceea ce am studiat în orele anterioare, dar

întrebărilor adresate

vom continua și cu studiul unor noi informații.

de către profesoară.

cunoștințelor

Profesorul notează pe tablă titlul lecției:

anterioare

Conversația
. Explicația.

Reguli de calcul cu puteri
4. Verificarea și

1.1.

Profesorul anunță că pentru început vom relua

aprofundarea

2.1.

câteva noțiuni prin intermediul unui exercițiu de

cunoștințelorînsu

3.1.

reactualizare a cunoștințelor cu ajutorul unei

șite anterior.

4.1.

aplicații; https://learningapps.org/7672863

5.1

Profesorul continuă lecția după această mică
recapitulare prin introducerea regulilor de calcul:
𝑎𝑚 ∙ 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛

Elevii răspund

(dacă avem aceeași bază copiem baza și adunăm

intuitiv întrebărilor

Evalua

adresate de către

re

exponenții)
Exemple realizate de profesor:

profesoară

conversația

individ

53·54 = 53+4 =57

rezolvă la tablă

euristică,

uală,

10

5

10 ·10 =10

10+5

=10

15

exercițiile

Eleviirezolvă câteva exemple de exerciții din fișa
de lucru.
𝑎𝑚 : 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚−𝑛
(dacă avem aceeași bază copiem baza și scădem
exponenții)
Exemple realizate de profesor:
67:64 = 67-4 =63
1010:105=1010-5=105
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Elevii rezolvă câteva exemple de exerciții din fișa
de lucru.

(𝑎𝑚 )𝑛 = 𝑎𝑚∙𝑛
(se înmulțesc puterile între ele)
Exemple realizate de profesor:
(53)2= 53·2=56
(210)2=210·2=220
Elevii rezolvă câteva exemple de exerciții din fișa
de lucru.

(𝑎 ∙ 𝑏)𝑚 = 𝑎𝑚 ∙ 𝑏𝑚 și (𝑎: 𝑏)𝑚 = 𝑎𝑚 : 𝑏𝑚
Exemple realizate de profesor:
(5·4)2= 52 · 42
(10 : 5)5=105 : 55
Elevii fac câteva exemple de exerciții din
fișa de lucru.
6. Fixareacunoșt

1.1.

Profesorul propune ca fixarea cunoștințelor să se

ințelor

2.1.

realizeze prin intermediul unui fișe de lucru. Elevii

3.1.

sunt rugați să facă conexiuni între elemente astfel
încât fiecare exercițiu să își găsească rezultatul.
Exercițiul – anexa 1

5. Încheierea
activitățiiși tema
de casă

Profesorul face aprecieri asupra activității elevilor

Sunt atenți la

și notează elevii activi.

explicațiile

Temă: profesorul anunță tema:

profesorului și

Culegere pag 40 – ex 14pag. 41. – ex. 16.

notează tema
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TEATRU FORUM-INSTRUMENT DE INTERVENȚIE SOCIALĂ
ROIECT EDUCAȚIONAL - ”Un copil printre străini”

Prof. Bondar Ancuța
Școala Gimnazială ”Ioan Bădescu”, Popești-Leordeni, Ilfov

“Copilul era îmbrăcat la întâmplare, cu nişte pantaloni bărbăteşti pe care nu-i avea de la taică-său şi o bluză de femeie ce nu era a maică-si. Nu ştiu cine îl îmbrăcase
în zdrenţe, de milă. Cu toate acestea avea si tată și mamă. Dar tată-său n-avea grija lui, iar maică-sa nu-l iubea. Era unul dintre acei copii vrednici de plâns, care au tată şi
mamă, şi cu toate acestea sunt orfani”.
Victor Hugo- “Mizerabilii” - “Micul Gavroche”

Argument
Proiectul educațional ”Un copil printre străini” dorește să creeze un context educațional nonformal, prin care beneficiarii direcți și indirecți să poată transfera abilitățile
dobândite în cadrul educației formale, în sensul unei mai bune implicări și prezențe în actul educațional, la clasă, dar și în mediul lărgit al comunității școlare.
De ce Teatrul Forum ca metodă de educație nonformală a proiectului educațional ”Un copil printre străini” la disciplina Educație socială?
Pentru că din cele mai vechi timpuri, teatrul este privit ca un răspuns la problemele de zi cu zi ale oamenilor, iar actorii își manifestau, în public, nemulțumirile lor
privind mersul societății în care trăiesc. Teatrul Forum se prezintă ca un instrument de intervenție socială, prin care se pot dezbate anumite dileme presante din viața de zi cu
zi. Metoda poate fi folosită în diferite contexte de educație nonformală dând șansa participanților să învețe din experiența directă, dar și atunci când vedem oamenii că susțin
stereotipurile și prejudecățile, în care intoleranța, mila sunt sentimente care provoacă suferința (astfel putem vorbi de instituții, familie, stradă, cartier, comunități de rromi etc.)
sau acolo unde observăm indiferența, lipsa de interes în problemele celorlalți și ale comunității în general, neimplicarea și pasivitatea, agresiunea și intoleranța.
Teatrul Forum este o formă de teatru inventată în America de Sud, de Augusto Boal care spunea că ”Teatrul Forum este o repetiție pentru viață. De ce?! Pentru că
Teatrul Forum este printre altele un exercițiu de a testa niște soluții la unele probleme, soluții pe care uneori nu avem curajul să le testăm în realitate.
Teatrul Forum este un ”teatru făcut de actori”, inspirat din cazuri reale”.
Augusto Boal este dramaturgul care a înțeles impactul pe care teatrul îl poate avea în schimbarea socială, în motivarea oamenilor de a se implica, în schimbarea de
atitudini și mentalități a indivizilor, a comunităților.
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Plecând de la aceasta metodă de educație și de la principiile de bază ale drepturilor omului, ale vieţii, dreptăţii, libertăţii, echităţii, elevii clasei a V-a B, vor învăţa
despre drepturile lor, vor fi stimulaţi să reflecteze şi să analizeze cum sunt ele aplicate, prin participarea la acest proiect.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că: „educaţia trebuie să vizeze înflorirea personalităţii umane şi întărirea respectării drepturilor şi libertăţilor omului”.
În educaţia elevilor, cunoaşterea drepturilor copilului vizează stimularea unui sentiment de încredere şi de toleranţă faţă de aproape. Prin diferite activităţi, elevii învaţă
să se exprime, să comunice şi să iubească.
TITLUL PROIECTULUI: „Un copil printre străini”
DISCIPLINA: Educație socială
PERIOADA: octombrie -iunie
DATE DE IDENTIFICARE: Școala Gimnazială….– clasa a V-a ;
GRUPUL ŢINTĂ: Elevii și părinții claselor V-VIII; Comunitatea locală;
SCOP:
Proiectul educațional ”Un copil printre străini” are ca scop dezvoltarea capacităţii elevilor de a se implica activ în proiectarea şi realizarea unor demersuri democratice
şi civice, de a lua atitudini critice faţă de comportamentul celorlalţi, în anumite situaţii de viaţă, precum și valorificarea imaginaţiei, a creativităţii, a intuiției, a flexibilității.
COMPETENȚE:
C 2.1. - Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor;
C2.2. - Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor copilului sau de promovare a acestora;
C2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru investigarea/soluționarea unor probleme specifice;

OBIECTIVE:
O1 - Identificarea drepturilor copilului şi a unor instituţii care promovează exercitarea acestora;
O2 - Analizarea unor situaţii de încălcare a drepturilor copilului;
O3 - Dezvoltarea comportamentelor şi atitudinilor sociale active, responsabile, tolerante, deschise, comunicative, autoevaluative;
O4 - Dezvoltarea capacității de empatizare față de nevoile copiilor cu dizabilități;
O5 - Înlăturarea unor prejudecăți și stereotipuri față de persoanele cu dizabilități;
O6 – Dezvoltarea competențelor ”actorilor” educaționabili de a utiliza metoda Teatru Forum;
O7 – Adaptarea eficientă și realistă la circumstanțe diverse;
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O8 – Dezvoltarea creativității, spontaneității, imaginației, intuiției, flexibilității în situații neprevăzute;
PARTENERI:
Elevii clasei a VII-a ;
Actori invitați;
RESURSE:
a)

Umane: elevi, cadre didactice, părinți;

b)

Materiale: afiș, aparat foto, laptop, tabla interactivă, recuzită pentru teatru;

c)

Financiare: autofinanțare;

d)

Informaționale: manuale, cărți, site-uri internet, fișe;

METODE, TEHNICI ȘI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea, munca independentă, exerciţiul, jocul de rol, demonstraţia,
dramatizarea, investigația, ateliere de lucru, studiu de caz, ancheta, Teatrul Forum;
FINALITATE/DISEMINARE:
•

Postarea în scoală a unui afiș prin care se anunță intenția derulării piesei de teatru ”Un copil printre străini”;

•

Prezentarea piesei de teatru în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de Istorie și discipline Socio-Umane din județul Ilfov;

•

Prezentarea piesei de teatru ”Un copil printre străini” la Casa de Cultură;

•

Popularizarea activităților proiectului educațional în revista școlii;

BIBLIOGRAFIE:
Boal, A., El arco iris del desco, Barcelona, Alba Editorial, 2004;
Boal, A., The Aesthetisc of the Oppressed, New York, Taylor& Francisc e-Library, 2006;
Leutrat, J., L., Cinematograful de-a lungul vremii, Editura ALL, 2000;
Malcoci. L., Teatrul-forum – mijloc de educație nonformală, în Didactica Pro..., Nr 5-6, București, 2016;
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Activități Teatru Forum - Proiect educațional ”Un copil printre străini”
Nr.

Activități

Produse realizate

Resurse

Crt
1.

Formarea și pregătirea

Întâlnire de lucru pentru pregătirea echipei de proiect.

Resurse

echipei de proiect.

Respon

Colabora

Perioada de

Indicatori/Criterii

sabili

tori

desfășurare

de evaluare

octombrie

Dezvoltarea

Clasa a V-a

umane

capacității

de

Consumabile

cooperare în cadrul
Teatrului Forum.

2.

Identificarea și alegerea

Amenajarea unei zone de afiș.

Resurse

unei probleme legate de

Completarea zonei cu materiale specifice.

umane

încălcarea

drepturilor

Clasa

a

noiembrie

Spiritul de colaborare
și

VII-a

adaptare

la

activitatea în echipă

Consumabile
Fișa de nevoi

copiilor.

3.

Clasa a V-a

Scrierea unei povești

Realizarea scenarului piesei de teatru.

Resurse

Clasa

privind

Printre personajele piesei Teatrului Forum se numără:

umane

VII-a

încălcarea/respectarea

un oprimat, un prieten al oprimatului, un opresor, un

Ghidul Teatru

Scenariu

drepturilor

aliat al opresorului, personaje neutre, un facilitator –

Forum, filmul

vârstei copiilor;

joker.

Teatru Forum

Spiritul de inițiativă;

Selectarea piesei de Teatru Forum ”Un copil printre

Resurse

străini” și împărțirea rolurilor

umane

stabilind

copiilor,
28

de

a

Clasa a V-a

decembrie

Gradul de îndeplinire
a sarcinilor stabilite;
adecvat

personaje, în funcție de
numărul de copii al
clasei.
4

Selectarea

celui

mai

bun scenariu scris de
elevii clasei a VII-a B.
5

Clasa a V-a

Clasa

a

VII-a

ianuarie
februarie

Se organizează repetiții până când vor fi însușite

Resurse

pentru Teatrul Forum.

rolurile.

umane
Consumabile
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Spiritul de colaborare
și

adaptare

la

activitatea în echipă;

Consumabile

Improvizații și repetiții

–

Clasa a V-a

Clasa
VII-a

a

martie-

Capacitatea

de

aprilie

asumare a unui rol în
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Sala de clasă

cadrul

Teatrului

Forum
6.

Prezentarea piesei de

Promovarea piesei de teatru:

Resurse

teatru

- realizarea unor afișe, pliante, broșuri;

umane

VII-a

-popularizarea evenimentului pe facebook-ul școlii;

Recuzite

Actori

Teatrul:

Sala de clasă

Voluntari

Se joacă piesa în fața spectatorilor.

Laptop

mimică

Forumul:

Videoproiecto

corespunzătoare

Se poartă discuții cu spectatorii pe marginea subiectului

r

mesajului

și a atitudinilor prezentate, mediate de ”joker”-ul

Tablă

prin text;

spectacolului, ce are rolul de a stimula publicul să se

interactivă

identifice cu situația prezentată.

Formular

Rejucarea piesei:

feedback

Se rejoacă piesa, iar publicul poate opri desfășurarea

participanţi

și

forumului.

realizarea

acesteia în orice moment, oferind, prin participarea
directă, în locul actorului, o soluție pentru schimbarea
situației ilustrată de piesa respectivă.
Intervenții ale spectatorilor:
Se discută cu publicul fiecare intervenție și oportunitatea
acestei schimbări, în corectarea unor aspecte negative,
prezentate în piesă.
Forumul final este cadrul în care se discută toate
schimbările efectuate, realitatea și corectitudinea
soluțiilor propuse, precum și rezultatele ce pot fi
obținute în situații reale

prin aplicarea soluțiilor
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Clasa

a

mai

Originalitatea
interpretărilor;

Ritm,

intonație

și

transmis
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dezbătute în cadrul forumului. Piesa se joacă de câte ori
este cazul în funcție de numărul de solicitări din școală.

7.

Evaluarea

rezultatelor

Întâlnire de evaluare/feedback

Resurse

Clasa a V-a

de la teatru și de la

umane

forum

Fișa

de

evaluare

și

Iunie

Calitatea
materialelor/activități
lor realizate.

autoevaluare
"Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont."
Konrad Adenauer
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Proiect de lecţie
Prof. MUREȘAN DUMITRU EMILIAN
Disciplina: Religie, cultul ortodox
Clasa: a IX-a A
Profesor:
Unitatea de învăţare: Creştinismul şi problemele lumii contemporane
Subiectul lecţiei: Tinerii și Mass-media
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: - dobândirea unor cunoştinţe despre mijloacele şi metodele moderne de informare a maselor,
printr-o cunoaștere istorică a temei;
- dezvoltarea spiritului critic şi a puterii de discernământ.
Competenţe derivate
La sfârşitul lecţiei elevii vor demonstra următoarele competenţe:
Cd1 – să identifice criterii de selectare a informaţiei transmise prin mass-media;
Cd2 – să analizeze avantajele şi dezavantajele transmiterii slujbelor religioase ale Bisericii Ortodoxe;
Cd3 – să cunoască istoria presei scrise;
Cd4 – să comenteze importanţa evaluării în mod obiectiv a informaţiilor transmise prin mass-media.

Resurse:
1. Oficiale:

• Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasa a IX-a;
• Planificarea calendaristică orientativă, clasa a IX-a;
• Proiectarea unităţii de învăţare.

2. Temporale:

• număr de lecţii: 1
• durata: 50’

3. Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura I. B. M. B. O. R., Bucureşti, 1994.
2. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2000.
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice,
Editura „Polirom”, Iaşi, 1998.
4. Opriş, D., Metode active de predare-învăţare. Modele şi aplicaţii la religie, Ed. Sf. Mina, Iaşi, 2006
Strategia didactică
1. Metode şi procedee:conversaţia catehetică şi conversaţia euristică, explicaţia, rugăciunea în comun, lectura,
dezbaterea, analiza SWOT.
2. Mijloace de învăţământ: prezentare power point, marker-uri, fişe de lucru, ziare.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: Activitate frontală, activitate pe grupe/ în perechi.
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Scenariul didactic
Nr.
crt.

1.

Etapele
lecţiei
Momentul
organizatoric

Cd.

T.

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Metode şi
procedee
Rugăciunea
în
comun

Mijloace de
învăţământ
Icoanele

Forme de
organizare
Activitate
frontală

Evaluare

2’

• Salutul.
• Rugăciunea.

• Salutul.
• Rugăciunea.
• Pregătirea pentru începerea lecţiei.
Răpunsuri aşteptate:
- Pericolul drogurilor
- Substanţe chimice sau naturale care
modifică starea de conştienţă a
consumatorului: cocaină, marijuana,
LSD, ecstasy, tutunul, alcoolul ş.a.
- Deoarece ele pot crea dependenţă şi
dăunează sănătăţii
• Răspunsuri aşteptate:
1. Desigur.
2. În presă, la TV.
3. În timpul filmelor, înainte sau după
ştiri...

Conversaţie
catehetică

Activitate
frontală

Evaluarea
atitudinii
în timpul
rugăciunii
Aprecieri
verbale

Conversaţia
catehetică

Activitate
frontală

Apreciere
verbală

• Anunţă şi scrie pe tablă data şi titlul lecţiei
noi: Tinerii și Mass-Media. Notează sub
formă de întrebări planul de discuţii.

• Notează pe caiete data şi titlul lecţiei.

Explicaţia

Activitate
frontală

• Profesorul cere elevilor să dea răspnsuri
pentru completarea următoarelor informații:
• Cere elevilor să noteze în caiete definiţia
termenului „mass-media” și funcțiile „massmediei”./Prezintă un scurt istoric al presei
scrise, care se regăsește în materialul power
point.

• Elevii răspund, dau idei de completare.

Dezbaterea Ziarul
Fişa
lucru

2.

Verificarea
cunoştinţelor
din
lecţia
anterioară

5’

Profesorul adresează următoarele întrebări:
- Ce lecţie am studiat săptămâna trecută?
- Ce sunt drogurile? Daţi exemple.
- De ce am considerat că alcoolul şi tutunul
se numără printre droguri, chiar dacă nu sunt
strict interzise?

3.

Pregătirea
aperceptivă

2’

• Adresează următoarea întrebare:
1. Aţi văzut vreodată reclame la alcool sau la
tutun?/2. Unde aţi văzut aceste reclame?
3. În ce momente sunt inserate reclamele la
TV?
Astăzi vom discuta despre influenţa pe care
o poate avea mass-media asupra tinerilor.

4.

Anunţarea
titlului

3’

5.

Comunicarea
cunoştinţelor

Notează în caiete.
Citesc individual din manual.

Lectura
Elevii se angajează în dezbatere prin
răspunsuri proprii şi originale.
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Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Activitate
în perechi

Observare
sistematică

Coli
flipchart

Conversaţia
euristică
Manualul
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Nr.
crt.

6.

7.

Etapele
lecţiei
Fixarea
cunoştinţelor

Cd.

T.

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Cd
1-4

10’

• Profesorul adresează clasei întrebările
scrise pe tablă la începutul orei:
- Ce este mass-media?/Care sunt
funcţiilei mass-mediei?/De ce este
importantă?/Care sunt principalele
criterii de selecţie a informaţiilor?

• Elevii răspund la întrebări conform
celor discutate şi notate în caiet.

Profesorul întreabă:
- Aţi ascultat vreodată la radio sau la TV
Sfânta Liturghie? Pe ce posturi?
- Cum vi s-a părut?
Profesorul împarte elevii pe grupe şi
pregăteşte o analiză SWOT, astfel:
Grupa 1: caută avantaje ale difuzării slujbei
la radio sau TV/Grupa 2: caută dezavantaje
ale difuzării slujbei la radio sau TV
Grupa 3: identifică oportunităţi, posibilităţi
noi pe care transmiterea Sfintei Liturghii la
radio le deschide/Grupa 4: identifică posibile
pericole ale aceluiaşi lucru.
Timp de lucru: 3 minute
Concluzie: Transmiterea slujbei la radio sau
TV este benefică pentru o categorie de
persoane, dar nu se adresează celor care ar
putea merge la Biserică.
• Suntem unul dintre ucenicii Mântuitorului.
Avem la dispoziție toate mijloacele moderne
de informare. Ne-am folosi de ele pentru
transmiterea învățăturii sau le-am păstra pe
cele tradiționale?
Profesorul evidenţiază elevii care au dat
răspunsuri bune şi foarte bune.

Răspund:
- Da. Pe Radio Renașterea, Trinitas,
TVR...

• Rostirea rugăciunii
Dumnezeu”/ • Salutul

10’

Aprecierea,
asocierea,
generalizarea
Cd2

8.

Precizarea
temei pentru
acasă
reflecție

1’

9.

Aprecierea
activităţii
elevilor
Încheierea
activităţii

1’

8.

1’

„Născătoare

de

-

Metode şi
procedee

Mijloace de
învăţământ

Forme de
organizare

Evaluare

Conversaţia
catehetică

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Conversaţia

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Analiza
SWOT

Activitate
pe grupe

Observarea
sistematică

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Mai comod, mai neinteresant etc...

Se grupează câte 4 şi încep să lucreze.

Elevii aşază foile după indicaţiile
profesorului.
Încearcă definirea concluziei împreună
cu profesorul şi scriu în caiet.

Conversaţia
euristică

• Îşi

Explicaţia

Activitate
frontală

Ascultă cu atenţie.

Explicaţia

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

• Rostesc
• Salută

Rugăciunea
în
comun

Activitate
frontală

Evaluarea
atitudinii
în timpul
rugăciunii

notează tema pe caiet.
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PROIECT DE LECTIE-CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
STÎLPEANU VIRGINIA
Liceul Tehnologic “Sf. Mucenic Sava” Berca, jud. Buzău
Clasa: a VII-a
Subiectul lecţiei: Cine invaţă, câştigă!
Domeniul de conţinut: Managementul învăţării
Competenţe generale:
1.

Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine și a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat

3

Reflectarea asupra motivaţiei și eficacităţîi strategiilor pentru progres în învăţare

Competenţe specifice:
1.1

Planificarea acţiunilor specifice dezvoltării personale din perspectiva autoeficacităţîi

-realizarea unui program zilnic şi săptămânal care să integreze ehilibrat activităţi de învăţare, relaxare și stil de viață
sănătos-plan al învățării-activități multimedia din manualul digital de la ed. Litera
3.1

Integrarea în programul zilnic a unor rutine privind autodisciplina și stilul de viață sănătos

-prezentarea programului zilnic al elevilor-studiul de caz
-compararea rutinelor proprii cu cele ale unor personalități: vizionarea de filme
3.2

Raportarea constructiva și reflexiva asupra reușitelor și nereușitelor în învățare

-activități de prezentare a diferitelor situații de reușită sau de eșec de către elevi, a cauzelor care au dus la aceste situații, a
masurilor pe care le-au luat sau nu pentru a reuși
-compararea rutinelor proprii cu cele ale unor personalități: vizionarea de filme
Resurse: Manualul de consiliere și dezvoltare personala pentru clasa a VII-a, varianta digitala, Ed. Litera
Resurse educaționale online: https://youtu.be/tJrWe1jvDxk

https://www.digisport.ro/video/tenis/video-exclusiv-halep-tine-fruntea-sus-după-eliminarea-de-la-madrid-mă-așteptameram-pregătită-pentru-eșec-166844
https://youtu.be/mTDlI8ZmW5I
-activități multimedia din manualul digital de la ed. Litera
Metode : furtuna de idei; Turul galeriei, studiul de caz, analiza SWOT; problematizarea; explicația; observația;
conversația
Instrumente/tehnici de evaluare: analiza SWOT
Forme de organizare a clasei: individual, pe grupe, frontal
Desfășurarea activității
Evocarea: furtuna de idei: elevii împart o foaie de flipchart în doua coloane: într-una notează cuvinte/expresii care au
legătură cu reușită în învățare, în cealaltă idei care au legătură cu eșecul. Se discuta aceste păreri ale elevilor. Ce
înseamnă pentru tine o reușită în învățare? Dar un eșec?
Se discuta cu dirigintele ce înseamnă reușită școlară și eșecul scolar, se precizează factorii care duc la reușită școlară.
Realizarea sensului: elevii vizionează câteva videoclipuri cu Simona Halep vorbind despre success, eșec și factorii care
duc la success. https://youtu.be/tJrWe1jvDxk
https://www.digisport.ro/video/tenis/video-exclusiv-halep-tine-fruntea-sus-după-eliminarea-de-la-madrid-mă-așteptameram-pregătită-pentru-eșec-166844
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https://youtu.be/mTDlI8ZmW5I
Se discuta cu elevii pe marginea videoclipurilor motivaționale. Observa, împreună cu dirigintele, factorii care duc la
suces; modul în care campioana reușește să depășească un eșec, rutina zilnica care duce la succes.
Pasi către success:
1.

Planificarea timpului

2.

Respectarea unui raport intre învățare și odihna

3.

Respectarea unui program de masa și a conținutului meselor

4.

Respectarea unui program de somn.

Studiu de caz: Elevii descriu programul zilnic de activitate, dar și pașii către reușită în învățare.
Pasi în gestionarea eșecului în învățare:
1.

Recunoașterea

2.

Asumarea

3.

Învățarea

4.

Aplicarea

Exerciții: Pe grupe de cate 4 elevi, realizați un poster cu tema: Factorii reușitei în învățare-se afișează posterele în clasaTurul galeriei.
Evaluare: analiza SWOT-se completează Jurnalul elevilor, cu o analiza personala, folosind schema de mai jos:
Puncte tari (calități, capacități, priceperi, deprinderi, trucuri care te ajuta în învățare)
Puncte slabe (anumite obiceiuri, lucruri care împiedică învățarea)
Oportunități (persoane, situații, modele de oameni care te inspira, care te ajuta să reușești)
Amenințări (persoane, situații care te împiedică să reușești)
-Activitatea se încheie cu vizionarea unui film din manualul digital.
•

Consider că resursa educațională folosita-vizionarea unor videoclipuri despre reușită și eșec, de pe Youtube, cu

marea campioana Simona Halep, contribuie la motivația învățării, la dezvoltarea încrederii în sine la elevilor, la
descoperirea acelor resurse interioare care îi pot conduce către reușită în învățare.
•

Aceste filme motivaționale pot fi prezentate și elevilor care au ratat un concurs, o olimpiada, nu au obținut

rezultatele așteptate, inclusive la disciplina geografie.
•

De asemenea, copiii cu dificultăți de învățare, cu CES, pot fi mai motivati, mai animați, pot fi mobilizați către

reușită școlară, către progrese în dezvoltarea lor.
•

Este important că elevii să aibă MODELE-OAMENI care au realizat ceva, sportivi, artiști, scriitori; aceștia pot

influenta foarte mult viață și performantele unui copil. Depinde de noi, adulții (profesori, părinți) să le oferim modele
bune și de urmat.

Bibliografie:
-Programa școlară pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personala, clasele a V-a-a VIII-a, 2017
https://www.litera.ro/manualelitera/manuale/consiliere-și-dezvoltare-personala-7/index.html
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PROIECT DE LECTIE DOS
Educatoare-Rizea Alina Elena
Gradinita Licurici Bucuresti, sector 2
NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPĂ: 3-5 ani, nivel I, Grupa mica
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim”
TEMA PROIECTULUI/ SĂPTĂMÂNII: „Mama, te iubesc!”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Om și societate
DISCIPLINA: Activitate practică
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Rama pentru mama”.
MIJLOC DE REALIZARE: lipire
TIPUL ACTIVITĂŢII:exersare de priceperi si deprinderi
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII: Activare si manifestare a potentialului creativ
COMPORTAMENTE VIZATE: Demonstreaza creativitate prin activitati practice
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea si consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, in vedererea realizarii unor lucrari originale.
OBIECTIVE :
- să execute exercițiile de încălzire a mușchilor mâinii;
- să utilizeze adecvat materialele puse la dispoziție;
- să folosească corect tehnicile de lucru însușite anterior;
- să realizeze lucrări originale, folosindu-și imaginația și creativitatea;
- să aprecieze lucrările proprii și pe cele ale colegilor, pe baza criteriilor de apreciere oferite.
STRATEGII DIDACTICE:
➢

Forma de organizare: frontal, individual

➢

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul

➢

Material didactic : - elemente specific realizarii temei propuse ( rame, flori dinmaterialtextil, aracet, pensule, servetele,etc.).

➢

Mijloace de invatamant:- casetofon cu CD/ laptop, masuta pentru expunerea lucrarilor.

LOCUL DESFASURARII: Sala de grupa
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DURATA:15 min
BIBLIOGRAFIE:
−

Curriculum pentru Educație Timpurie 2019

−

Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum pentru Educație Timpurie 2019.

−

“ Metodica activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii”Ed.Gheorghe Cartu
SECVENTELE

CONTINUTUL INFORMATIONAL

ACTIVITATII
1.Moment organizatoric

Metode si

Mijloace de

EVALUARE SI

procedee

invatamant

INDICATORI

Conversatia

Tablou,

Aerisirea salii de grupa;
Aranjarea mobilierului corespunzator;
Introducerea copiilor in sala de grupa.

2.Captarea si orientarea

Se va prezenta copiilor un tablou cu fotografiile mamicilor lor . Se va

atentiei

purta un dialog pornind de la acesta. (Se va pune accent pe decoratiunile

fotografii

ramei)
3.Reactualizarea

Se face prin întrebări referitoare la anotimpul primavara.

cunoștințelor

Întrebarea educatoarei:

Conversația

Verificarea
cunoștințelor

„In ceanotimp suntem, copii?”

Explicația

anterioare despre

Copiii răspund: „Suntem in anotimpul primavara.”

anotimpul

“Ce sarbatorim noi la sfarsitul acestei saptamani?”

primavara

“Sarbatorim ziua tuturor femeilor, 8 martie”
4.Anuntarea temei si a

Copiii vor fi anuntati ca vor decora “Rame pentru mama”, pentru a le

Conversatia

obiectivelor

oferi mamicilor de 8 martie

Explicatia

5.Prezentarea noului

Copiii se asaza la masute.

rame, flori

Curiozitate,

continut si dirijarea

❖ Intuireamaterialului de pemasute.

din material

interes și inițiativă

invatarii

Se vor numi 1- 2 copii, sa denumeasca materialul primit pe masute.

textil,

în executarea

❖ Explicarea modului de lucru

aracet,

sarcinilor de lucru.

Educatoarea explica tehnica de lucru.

pensule,
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Vor decora ramele in functie de imaginatia si creativitatea in cadrul
grupului.

servetele etc.
Exercitiul

Executarea
sarcinilor de lucru

❖ Exercitii de incalzire

Aprecieri verbale/

Se fac exercitii de incalzire a mainilor:

calificative

1. Cu coatele sprijinite de masa inchiderea si deschiderea pumnilor;

Executarea

2. Cu coatele sprijinite de masa, departarea si apropierea degetelor;

sarcinilor de lucru

3. Ploaia - atingerea mesei cu varful degetelor imitand caderea stropilor

Munca

Manifestarea

de ploaie;

independenta,

potențialului

4. “A iesit soarele !”

pe grupe

Se foloseste un fond muzical, ambiental.

Conversația

Finalizarea

Se supravegheaza copiii in timp ce lucreaza(pozitia corpului in timpul

Explicația

sarcinilor de lucru

lucrului), se asigura explicatii suplimentare si sprijin celor care necesita.

Exercițiul

Aprecieri verbale

Cand majoritatea copiilor au finalizat se anunta incheierea lucrului.

creativ

Aprecieri
colegiale

6.Obtinerea performantei

Se realizeaza prin sinteza finala asupra intelegerii tehnicii de lucru.

Conversatia

Apreciere verbala

7.Evaluarea activitatii

Se expun lucrarile. Se vor aminti criteriile de evaluare: acuratete;

Conversatia

Aprecieri verbale,

originalitate, creativitate. Un copil va alege o lucrare, motivand alegerea

colegiale

facuta, tinandcont de modul de realizare (creativitate, originalitate,

Observarea

aspectul estetic)

comportamentului

Se acorda ajutor pentru realizarea aprecierilor si autoaprecierilor.

copiilor

8.Incheierea organizata a

La sfarsitul activitatii voi face aprecieri generale si individuale asupra

activitatii

modului in care s-a desfasurat activitatea. Se vor oferi re compense. Se va
interpreta cantecul:”E ziua ta, mamico!’
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NEGOCIERE ȘI CONTRACTARE
Prof. Ioachimescu Adriana Elena
FILIERA: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: SERVICII
SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE
MODULUL 2 : NEGOCIERE ȘI CONTRACTARE
CAPITOLUL IV - NEGOCIEREA CONTRACTELOR
CLASA A XII A
CONTRACTUL DE VÂNZARE - CUMPĂRARE COMERCIALĂ
CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE este acordul de voință între o parte numită vânzători, care se obligă să
transmită dreptul de proprietate asupra unui bun către o altă parte numită cumpărător, în schimbul unei sume de bani numită
preţ.
Caracterele juridice ale contractului:

➢ bilateral (sinalagmatic)
➢ consensual
➢ comutativ
➢ solemn
➢ cu titlu oneros
➢ translativ de proprietate
Pot fi vândute toate bunurile ce sunt în comerț, adică în circuitul civil.
să transfere cumpărătorului proprietatea
asupra bunului cumpărat;

OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

să predea bunurile cumpărate;

să-l garanteze pe cumpărător împotriva
evicțiunii și viciilor;

Să plătească prețul în ziua şi la locul prevăzut în
contract;
OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI
să ridice bunurile cumpărate;
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OBIECTUL acestui contract îl constituie lucrul vândut pentru vânzător şi prețul pentru cumpărător.
•

LUCRUL VANDUT trebuie:

-

Să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista în viitor.

-

Să fie determinat sau determinabil.

-

Să fie în circuitul civil.

•

PREȚUL :

-

Să fie exprimat în bani.

-

Să fie determinat sau determinabil.

-

Să fie sincer (real) şi serios (nu fictiv).
Vânzătorul care nu a primit prețul poate cere desființarea contractului de vânzare cumpărare printr-o acțiune în

REZOLUȚIUNE, acțiune ce are efect retroactiv.
Orice contract de vânzare-cumpărare se negociază, iar problemele ce trebuie clarificate sunt:

-

descrierea bunurilor ce urmează a fi vândute

-

cantitatea şi calitatea acestor bunuri.

-

modul de stabilirea calității.

-

când şi unde se vor livra bunurile.

-

prețul, când şi în ce condiții se va plăti.

-

alte prevederi pe care părțile le consideră necesare.

TEME DE LUCRU:
1.În linkul de mai jos veți studia tipuri de contracte de vânzare cumpărare: https://legeaz.net/noulcod-civil/
Pe baza acestuia răspundeți la următoarele întrebări:
a. Specificați articolul din Noul Cod Civil care prevede condițiile pe care trebuie să le îndeplinească prețul unui contract
de vânzare cumpărare.
b. Specificați situații specifice în care se poate încheia un contract de vânzare-cumpărare
c. Specificați articolul din Noul Cod Civil în care se regăsesc obligațiile cumpărătorului și ale vânzătorului.Comparati-le
cu cele de mai sus.
2. Folosind sursele web și modelul de mai jos, redactati un contract de vanzare-cumparare comerciala
incheiat intre SC Computers SRL cu sediul in Iasi, str Sarariei nr 43, in calitate de vanzator, si SC ART PRINT SRL cu
sediul in Pascani, str Florilor nr 16, in calitate de cumparator, pe o perioada de 5 luni. Vanzatorul vinde cumparatorului un
numar de 100 calculatoare la pretul de 1500 lei calculatorul.|n realizarea contractului trebuie să țineți cont de următoarele
elemente:părţile contractante, obiectul contractului, durata contractului, termene de livrare, preţul contractului, modalităţi
de plată, condiţii de livrare, soluţionarea litigiilor, alte clauze
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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ
Încheiat astăzi ..................la ......................................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1.

S.C.

...........................................................................................,

(localitatea).....................................,
Oficiul ROCT sub nr

cu

sediul

so cial

în

str......................................., nr. .............., judeţ/sector ......................., înregistrată la

cod fiscal nr. ..............................., având contul nr. ...............................................................,

deschis la…………….., reprezentată de.............................................., cu funcţia de ......................................., posesor
act de identitate, în calitate de vânzător, şi
1.2.

S.C.

......................................................................................,

cu

sediul

so cial

în

(localitatea)

..................................., str.........................................., nr. ........., judeţ/sector .........................., înregistrată la Oficiul ROCT
sub nr

, cod fiscal nr. ..........................., având contul nr. .......................................................... ......, deschis la

……………,
identitate

reprezentată de.................................................., cu funcţia de ........................................, posesor act de
, în calitate de cumpărător, au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare, în

următoarele condiţii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie trecerea din proprietatea vânzătorului în proprietatea cumpărătorului,
după ce acesta din urmă va plăti preţul cuvenit, a

tone/metri cubi/metri liniari/bucăţi/perechi etc.

III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată de ..................... ani, începând cu data de ..................... până la data
de..................... .Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui act
adiţional, semnat de ambele părţi.
IV. TERMENE DE LIVRARE
Termenul de livrare a mărfii va fi cuprins între data de ...........şi data de , dar nu mai târziu de data de ...................... .
Termenul de livrare a mărfii va putea fi decalat în cazul în care intervin evenimente neprevăzute.
Cu acordul scris al ambelor părţi contractante, în condiţiile prezentului contract, se vor putea efectua şi livrări cu anticipaţie.
V. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. Valoarea totală a mărfii vândute este de............................ lei. Preţul, defalcat pe sortimente de produse, este cel
menţionat în anexe..
VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI CONDIŢII
6.1. Plata preţului va fi efectuată de către cumpărător vânzătorului, pe bază de ............................., prin .....................
.Cumpărătorul se obligă să întreprindă tot ce este necesar şi legal pentru a se efectua plata mărfii în conformitate cu
prevederile prezentului contract.
6.2. Plata se va efectua până la data de ....................., în ............................. .
6.3. Documentele prin care se vor efectua plăţile sunt: ................................. .
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VII.CONDIŢII DE LIVRARE
7.1. Marfa va fi livrată până la data de ………………… .
VIII.FORŢA MAJORĂ
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de .................. (zile, ore),
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
Dacă în termen de

(zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi

notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
IX.CLAUZA PENALĂ
În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod
necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune-interese în valoare de .....................................astfel:
................................................................. .
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PROIECT DE LECȚIE – DȘ
Prof. înv.preșcolar: Ciobanu Elena
Grădinița ,,Licurici” București - Sector 2
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 3-5 ani, nivel I, Grupa mică
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII:,,Tablou de primăvară!’’
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul știință
DISCIPLINA: Activitate matematică
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Ne jucăm cu Primăvara! ”
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat.
COMPORTAMENTE VIZATE:
Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerație și formarea de grupe.
TIPUL ACTIVITĂȚII :
Consolidarea formării de grupe după două criterii (mărime și culoare) și familiarizarea cu conceptul de număr și
numerație.
SCOPUL ACTIVITATII:
Consolidarea însușirii operaţiilor prematematice studiate (număratul, în limitele 1-3, formare de grupe după criteriul
culorii şi al mărimii, raportarea cantităţii la număr şi a numărului la cantitate).
OBIECTIVE: - să denumească elementele din coşul primit de la Zâna Primăverii;
- să sorteze florile din coșuleț după criteriile culoare şi mărime;
- să formeze grupe cu 1- 3 elemente, după criteriile date;
- să raporteze numărul la cantitate şi invers (pe suport intuitiv).
SARCINA DIDACTICĂ:
Copiii vor denumi elementele din coșulețul Zânei, vor grupa florile în funcție de criteriile date și vor așeza în coșulețe
atâtea flori cât indică cifra dată.

ELEMENTE DE JOC:
Surpriza, plicurile cu sarcini din coșulețul Spiridușului, ascultarea sarcinilor,verbalizarea acțiunii,aplauzele,mânuirea
materialului didactic,bagheta magică.
CONȚINUTUL JOCULUI: Copiii vin în ajutorul Spiridușului,acesta rugându-i să-l ajute să îndeplinescă sarcinile date
de Zâna Primăvară.Pentru acest lucru,ei trebuie să demonstreze că sunt copii isteți și curajoși prin trecerea unor probe și
anume rezolvarea sarcinilor jocului didactic matematic.
REGULILE JOCULUI: -copiii ascultă sarcinile jocului din plicurile aduse de Spiriduș ;
-la atingerea cu bagheta magică,copilul solicitat trebuie să răspundă sarcinii aflate pe biletul
extras ;
-ceilalți copii aprobă prin aplauze răspunsul corect.
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STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, observația,exerciţiul,explicaţia,demonstrația.
Resurse materiale:individuale: , elementele surpriză,,Zâna Primăvară și Spiridușul’’, o vază cu 3 flori mari și o vază
cu 2 flori mici,coșulețul cu flori,coșulețe colorate,jetoane cu cifre (1,2,3),,plicuri cu sarcinile,decor cu anotimpul Primăvara
și elementele corespunzătoare jocului matematic ( 1 soare, 2 copăcei, 3 rândunele, grupe de flori galbene și roșii,mari și
mici).
Forme de organizare: frontal, individual.
LOCUL DESFASURARII: Sala de grupă
DURATA: 15min
BIBLIOGRAFIE:
“ Curriculum pentru educație timpurie”- MEN Bucuresti 2019
“ Metodica activitatilor instructiv-educative în grădinița de copii”Ed.Gheorghe Cârțu

Craiova 2009

“ Activități matematice în grădiniță” Magdalena Dumitrana,Editura Compania,București 2002
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
PROF.ÎNV.PREŞC.:
STOICA MARIA-ANTONETA
Grădinița cu P.P.,,Frații Grimm”,Sibiu

Nivelul/Grupa:nivelul I, grupa mijlocie, ,,Fluturaşilor”
Tema anuală de învăţare: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim”
Subtema:,,În aşteptarea lui Moş Nicolae”
Durata: o zi
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
ADP-ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
Salutul: “Astăzi sunt o ghetuţă!”
Prezenţa
Completarea calendarului zilei
Împărtăşirea cu ceilalţi: “Întămplare cu Moş Nicolae”
Activitatea de grup: “Aruncă și răspunde!”
Noutăţile zilei: “Astăzi avem musafiri”
“Plicuri cu sarcinile de la sectoare”
ALA1 – Construcții : “Căsuţa lui Moş Nicolae”-Lego,cuburi
– Artă : “Gheata lui Moş Nicolae”-colorare de desen
ADE – Activitate integrată: DȘ + DOS: “Turnul cu jucării”
DȘ (activitate matematică): “Turnul cu jucării” – joc didactic
DOS (activitate practică): “Turnul de jucării în ghetuţa lui Moş Nicolae”-aplicaţie
ALA2 – Secvenţa de mişcare:
-Joc de atenţie:,,Mergeţi la jucăria…”

SCOPUL:
•

Dezvoltarea cunoştinţelor referitoare la caracteristicile de formă,mărime şi culoare;

•

Exersarea număratului in limitele 1-3;

•

Consolidarea capacităţii de a realiza clasificări de obiecte,jucării după unul sau mai multe criterii asociate;

•

Asigurarea dezvoltării psiho-fizice armonioase prin exersarea deprinderilor de motricitate generală.
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 1:
•

CONSTRUCŢII:

- a) cognitiv-informaţionale :
să construiască căsuţe pentru Moş Nicolae.
-b)psiho-motrice :
să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie.
•

ARTĂ :

-a) cognitiv-informaţionale :
să utilizeze corect instrumentele de lucru ;
să coloreze suprafața dată fără a ieși din contur;
să păstreze ordinea şi curăţenia.
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 2:
să execute cu deplin control, mişcări care necesită orientare spaţială;
să utilizeze corect mişcările şi regulile jocului;
să respecte regulile jocului.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :
DOMENIUL ȘTIINȚĂ :
a) cognitiv – informationale :
•

să așeze corect jucăriile pe panou după crieteriul cerut:formă;

•

să denumească corect jucăria ;

•

să aşeze corect jucăria după criteriul cerut : mărime ;

•

să denumească corect culoarea .

b) socio – afective :
•

să respecte sarcina de lucru şi regulile jocului ;

•

să execute individual sau în grup tema dată, manifestând spirit cooperant ;

•

să ofere sprijin colegilor de grup pentru a-şi îndeplini sarcina .

c)psiho – motrice :
•

să mânuiască materialele puse la dispoziţie .

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
a)cognitiv – informaţionale:
•

să lipească corect jucăriile în ghetuţa lui Moş Nicolae după criteriul cerut.

•

b)psiho-motrice:
-să manipuleze corect materialele şi instrumentele de lucru
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STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia, expunerea,
exerciţiul, povestirea,
problematizarea, munca independentă, munca în echipă, demonstraţia, jocul, metoda piramidă, mâna
oarbă, turul galeriei,brainstorming.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 1:
CONSTRUCȚII :
Lego de diferite mărimi, cuburi de lemn.
ARTĂ :
foi cu imaginea unei ghetuţe,creioane colorate.
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 2:
jucării :ursuleţ,păpuşă şi maşinuţă.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :
DOMENIUL ȘTIINȚĂ :
Tablă,jucării(păpuşi,maşinuţe şi ursuleţi),piramida în formă de ghetuţa lui Moş Nicolae.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
Ghetuţe,lipici,imagini cu jocuri:maşinuţe,păpuşi şi ursuleţi.
FORMA DE REALIZARE :
-în grupuri mici, frontal, individual, în perechi.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
« Metode interactive de grup », ghid metodic, ed. Arves, 2002 ; S. Breben,
E. Gongea, G.Ruiu, M. Fulga
« Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani) » M.E.C.T Buc. 2008;
« Activitatea integrată din grădiniţă », Ghid 2008
« Învăţarea bazată pe proiecte », Auxiliar didactic, editura Arves, 2009
« Revista Învăţământului Preşcolar », nr 1-2/2011

SCENARIUL ZILEI
Activitatea zilei începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ. Copiii intră în sala de grupă, şi se aşază în
semicerc astfel încât fiecare să aibă contact vizual cu toţi membrii grupei.
Invit copiii să se prezinte și să salute : “Bună dimineața! Astăzi vreau să fiu…o ghetuţă!” Ceilalți vor răspunde: “Bună
dimineața ghetuţă!”La uşă bate cineva,o primim pe Fulguţa care vine cu un sac surpriză din partea Zânei Iarna.

Calendarul naturii se va realiza la panou, punându-se imaginile reprezentative.
“În ce zi suntem azi, dacă ieri a fost luni?”
“În ce dată suntem azi, dacă ieri a fost 2?”
Ne uităm pe fereastră să vedem cum este azi vremea și un copil va alege imaginea reprezentativă vremii și o va așeza pe
panou.
Prezența copiilor se va realiza la panou. Voi numi fiecare copil în ordine alfabetică și fiecare își va așeza imaginea pe
pe panou. O fetiță numără băieții prezenți, un băiat numără fetițele prezente, apoi alt copil numără toți copiii prezenți.

1648

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Voi specifica și numărul absenților din această zi.
Impărtășirea cu ceilalți se va desfășura pornind de la o povestioară pe care o voi începe eu, iar ei vor
continua povestea imaginându-și ce se poate întâmpla mai departe.
Noutatea zilei constă în prezentarea doamnelor care astăzi au venit să vadă cât de mult ați crescut și
câte lucruri frumoase știți voi .
Activitatea de grup se va desfășura pe covor. Copiii se află in semicerc. Educatoarea are o minge în mână pe care o va
plasa fiecărui copil , acesta trebuie să răspundă la diferite întrebări.
Pentru a distribui copiii la centrele de lucru , fiecare copil va extrage un ecuson dintr-un săculeț. Cei care au ecusonul
“păpuşa” se vor așeza la centrul “Artă”, iar cei care au ecusonul “maşinuţă” se vor așeza la centrul “Construcții”. După
identificarea ecusonului , fiecare se va îndrepta către centrul reprezentativ cu ajutorul tranziției:
“Bat din palme clap, clap, clap,
Din picioare trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim.”
Fiecare centru va avea afișat păpuşa sau maşinuţa, așa vor sti unde să se așeze.
La sectorul CONSTRUCȚII , copiii trebuie să construiască căsuțe pentru Moş Nicolae.
La sectorul ARTĂ, vor avea de colorat ghetuţa lui Moş Nicolae.
După terminarea lucrului la centre, cu tranziţia “O locomotivă..”, copiii merg la baie.
➢ Cântând cântecul “Eu locomotivă..”, copiii intră în sala de grupă şi se aşează la măsuţele pregătite. La
activitatea de MATEMATICĂ copiii așează jucăriile după cerinţă pe piramida de pe tablă. La ACTIVITATEA
PRACTICĂ, copiii lipesc jucăriile pe ghetuţa lui Moş Nicolae.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Etapele

Strategii didactice

activităţii

1

Momentul
organiza
toric

2

Conţinutul ştiinţific

Metode si

Mijloace de

procedee

învăţământ

Asigur condiţiile necesare bunei desfăşurării a
activităţii: aerisesc sala de grupă şi pregătesc materialele
pentru activitate.

Captarea şi

La ,,ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ’’ ,

orientarea

Invit copiii să se prezinte și să salute după modelul de

Panoul ,,Întâlnirii

atenţiei

pe flipchart: “Bună dimineața! Astăzi vreau să fiu…o

de dimineaţă’’

ghetuţă!” Ceilalți vor răspunde: “Bună dimineața

Săculeţ,

ghetuţă!”

Ecusoane colorate

Calendarul naturii se va realiza la flipchart,
punându-se imaginile reprezentative.
“În ce zi suntem azi, dacă ieri a fost luni?”
“În ce dată suntem azi, dacă ieri a fost 2?”
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Ne uităm pe fereastră să vedem cum este azi vremea și
un copil va alege imaginea reprezentativă vremii și o

Calendarul naturii –

va așeza pe flipchart.

jetoane

Prezența copiilor se va realiza la flipchart. Voi
numi fiecare copil în ordine alfabetică și fiecare își va
așeza ghetuţa lui Moş Nicolae pe panou. O fetiță
numără băieții prezenți, un băiat numără fetițele
prezente, apoi alt copil numără toți copiii prezenți.
Voi specifica și numărul absenților din această zi.

Metoda
expozitiv-

Împărtășirea cu ceilalți se va realiza printr-o scurtă

narativă

povestioară pe care eu o voi începe, apoi ei își vor

Minge mică

imagina continuarea poveștii.
Noutatea zilei constă în prezentarea doamnelor care
astăzi au venit să vadă cât de mult ați crescut și câte
lucruri frumoase știți voi.
Activitatea de grup se va desfășura pe covor. Copiii
se află in semicerc. Educatoarea are o minge în mână
pe care o va plasa fiecărui copil , acesta trebuie să
răspundă la diferite întrebări .
Pentru a distribui copiii la centrele de lucru , fiecare
copil va extrage un ecuson dintr-un săculeț. Cei care
au ecusonul “maşina” se vor așeza la centrul “Artă”,
iar cei care au ecusonul “păpuşa” se vor așeza la
centrul “Construcții”. După identificarea ecusonului
, fiecare se va îndrepta către centrul reprezentativ cu
ajutorul tranziției:
“Bat din palme clap, clap, clap,
Din picioare trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Si spre centre noi pornim.”
Fiecare centru va avea afișat maşina sau păpuşa, așa
vor sti unde să se așeze.
3

Anunţarea

Anunţarea temei o voi face prin prezentarea celor

temei şi a

două plicuri colorate de la noutăţi. Plicurile conţin

obiective

sarcinile celor două sectoare.

lor
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4

Cu tranziţia “Bat din palme”, se trece la desfăşurarea activităţilor la

Prezenta
rea conţinutu

centrele de interes.

lui şi dirijarea

La sectorul CONSTRUCȚII , copiii trebuie să construiască căsuţe

învăţării

pentru Moş Nicolae.
La sectorul ARTĂ, vor avea de colorat gheata lui Moş
Conversaţia

Nicolae.
După terminarea lucrului la centre, cu tranziţia “O locomotivă
vine în fuga mare…”, copiii merg la baie.

Obser
vaţia
Exerci
ţiul

5

Încheierea

✓ În finalul activităţii voi aprecia activitatea copiilor din fiecare sector.

Expune

activităţii

rea

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :
Activitate integrată: DȘ + DOS: “TURNUL CU JUCĂRII”
DȘ (activitate matematică): “TURNUL CU JUCĂRII!” – joc didactic
DEC (activitate plastică): “JUCĂRIILE DIN GHEATA LUI MOŞ NICOLAE”-aplicaţie
Etapele

Strategii didactice

activităţii

1

Conţinutul ştiinţific

Mijloace de

procedee

învăţământ

Asigur condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii: aerisesc

Momentul
organiza

Metode si

sala de grupă şi pregătesc materialele pentru activitate.

toric
2

Captarea atenţiei o realizez printr-o simplă povestioară:

Captarea
atentiei

“Dimineaţă când am venit la grădiniţă, am găsit-o pe Zâna Iarnă şi mi-a
spus că azi o să o trimită pe Fulguşor cu un săculeţ plin de surprize pentru
voi.
Să vedem ce surprize găsim în săculeţul de la Zâna Iarnă.

Povestirea

„ - Haideți să descoperim ce ne-a trimis Zâna Iarnă în săculeţ.”

Conversaţia

„- Pentru că toate materialele sunt amestecate, m-am gândit să
facem ordine,vom aşeza jucăriile primate pe acest panou.Pe panou este
aşezată ghiata lui Moş Nicolae.În mijlocul ghetuţei se află un turn.Le
reamintesc copiilor ce este un turn.

3

Anuntarea

Vom desfăşura mai multe activităţi. Moş Nicolae ne roagă să

temei şi a

aşezăm jucăriile după formă,păpuşile pe partea din mijloc a

obiective

turnului,maşinuţele pe partea din mijloc a turnului şi ursuleţii pe partea de

lor

sus a turnului,le aşezăm ca şi pe rafturi.
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Acum vreau să ne jucăm un joc frumos! Jocul se numește “Turnul
jucăriilor”. La sfârșitul activității vor fi jucăriile aşezate pe rafturi.

4

Desfășu

Vom desfăşura jocul de probă.Pentru început vom așeza pe panou

rarea

prima jucărie.Copilul care allege jucăria va spune ce are în mână ce

jocului

culoare are apoi o aşează pe panou aşa cum am spus că vom sorta jucăriile.
Solicit un copil să așeze prima jucărie. Apoi solicit alt copil să așeze cea
de-a doua jucărie. Aşa vom proceda până aşezăm toate jucăriiile după
cerinţă adică după formă.

Conversaţia

După ce toate jucăriile au fost așezate pe panou, voi pune câțiva
copii să numere jucăriile de fe fiecare raft separate.
Fiecare răspuns corect va aduce copilului aplauze din partea celorlalţi
copii.

Jetoane
Exerciţiul

5

Complica

Le voi spune că acum jucăriile ar arăta mai bine pe raft dacă le-am

rea jocului

aşeza în ordine crescătoare astfel pe raftul de jos aşezăm jucăriile cele
coşuleţe

mari ,pe raftul din mijloc pe cele mai mici iar pe raftul de sus pe cele
foarte mici.Astfel vom realize complicarea jocului.
Pe măsuță vor avea un coşuleţ în care fiecare copil are o ghetuţă la

Foaie,lipici

fel cu cea de pe panou,lipici şi jucării. Fiecare copil va trebui să aşeze
jucăriile în ordine crescătoare precum am aşezat pe panou în timp ce
aşezăm pe panou. Înainte de a ne apuca vom face câteva mișcări de
încălzire a mâinilor. După ce toate jucăriile au fost aşezate în turnul
ghetuţei fiecărui copil ele vor fi lipite.
Lucrările obținute le vom expune pe un panou pentru a fi văzute de

Exerciţiul

toată lumea.

6

Solicit un copil să spună cum s-a numit jocul care tocmai ne-am

Asigura
rea retenției

jucat.

și a
transferu
lui
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7

Încheie

Voi face aprecieri generale şi individuale; apoi împart stimulente-

rea

bombonele.

Conversaţia

activităţii
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 2:
Joc distractiv:,,Mergeţi la jucăria…”
Etapele

Strategii didactice

activităţii

1

Conţinutul ştiinţific

Mijloace de

procedee

învăţământ

Asigur condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii:

Momentul
organiza

Metode si

pregătesc materialele pentru activitate.

toric
2

Astăzi, pentru că am avut musafiri, aţi avut parte de multe

Captarea
atentiei

Conversatia

surprize, aţi realizat multe lucruri minunate, v-aţi jucat , aţi primit
surprize, ce am putea face să ne distrăm în continuare?
A, a, cred că ştiu

3

Anuntarea

Haideţi să jucăm jocul :,,Mergeţi la jucăria…”

temei si a

Conversatia
Explicatia

obiectivelor
4

Prezentarea

a)Explicarea şi demonstrarea jocului:

continutului

b)Jocul de probă;
Să vedem dacă aţi înţeles cum ne vom juca(cu sprijinul meu, copiii
vor juca un segment din joc);
c)Jocul propriu-zis(se execută jocul, urmărind respectarea
regulilor şi asigur buna lui desfăşurare);

5 Asigurarea

După executarea jocului, copilul câstigător va spune ce joc au

transferului

jucat astăzi, iar ceilalţi copii vor spune dacă le-a plăcut jocul şi de

şi a retenţiei

ce .

6 Încheierea

Voi face aprecieri individuale şi generale.

activităţii
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PROIECT TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ
Profesor psihopedagog: Munteanu Alina Maria
C.Ș.E.I ”AL. ROȘCA” LUGOJ
Clasa: a III-a
Eleve: T.L și T.D
Disciplina: Terapia Tulburărilor de Limbaj (T.T.L)
Tulburarea de limbaj a elevului: TULBURĂRI SPECIFICE SCRIS-CITITULUI (dislexo-disgrafie ușoară)
Tema activităţii: ANTONIMELE – CUVINTELE CU SENS OPUS
Tipul activităţii: corectiv-terapeutică
Durata activităţii: 30’
Obiectivul de referinţă: Îmbogăţirea vocabularului, precizarea lui şi formarea deprinderilor de a se exprima corect din punct de vedere gramatical
Obiective operaţionale:
O1: să comunice oral definiția antonimelor
O2: să citească cuvintele cu înțeles opus, propozițiile și textele
O3: să alcătuiască propoziții cu cuvintele citite
O4: să găsească perechile de cuvinte cu înțeles opus (cuvânt-imagine, cuvânt-cuvânt)
O5: să aleagă forma corectă a proverbelor și a textului
Metode şi procedee didactice:
Conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic
Mijloace didactice:
Ppt-lecție, fișa de lucru-joc, calculator-google meet/classroom
Bibliografie:
1.

https://autism.gamara.ro/antonime/360

2.

https://learningapps.org/display?v=pe95m7brn20https://learningapps.org/15329464

3.

https://wordwall.net/ro/resource/7387168/alege-forma-opus%c4%83-cuv%c3%a2ntului-scris-%c3%aengro%c8%99at-pentru-afla

4.

https://wordwall.net/resource/7441786/cite%c8%99te-versurile-de-mai-jos-%c8%99i-completeaz%c4%83-le-cu-cuvintele-cu
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ETAPELE

O

T

ACTIVITĂŢII

B

I

I

MP

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

METODE

MIJLOACE

DIDACTICE

DIDACTICE

E
C
T
I
V
E
1’

1. Momentul

Pregătirea materialelor necesare desfăşurării activităţii;

Conversaţia

Profesorul solicită salutul elevelor şi se verifică starea emoțională a elevelor.

organizatoric
2. Anunţarea temei și a

2’

Astăzi vom realiza câteva exerciții și jocuri cu cuvinte cu înțeles opus. Vom realiza

Conversaţia

Ppt

diverse exerciții, jocuri interesante pe care le veți găsi și le veți accesa în google

obiectivelor
O

classroom.

1

Ce sunt antonimele?

Planșă antonime

Priviți imaginea și spuneți cuvintele cu sens opus imaginilor prezentate.
3. Dirijarea activităţii

O

Astăzi vom afla mai multe cuvinte care au sensuri diferite.

Explicaţia

Ppt

terapeutice

2

Elevele vor realiza exercițiile și jocurile propuse:

Demonstraţia

Jocuri didactic-

Exerciţiul

google meet,

O
3
O
4
O
5

1.
20’

Privește, citește și alcătuiește propoziții cu cuvintele imaginilor prezentate pe

ecranul calculatorului (închisă-deschisă, gras-slab, cald-frig, încet/lent-iute/rapid, jos-sus,
bun-rău;
2.

Găsește perechile cu înțeles opus! – se accesează jocul și se distribuie pe ecranul

calculatorului - https://learningapps.org/display?v=pe95m7brn20
3.

Alege forma opusă cuvântului scris îngroșat pentru a afla proverbul corect! - se

accesează

jocul

și

se

distribuie

pe

1655

ecranul

calculatorului

-

classroom

OBS

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

https://wordwall.net/ro/resource/7387168/alege-forma-opus%c4%83-cuv%c3%a2ntuluiscris-%c3%aengro%c8%99at-pentru-afla
4.

Citește versurile de mai jos și completează-le cu cuvintele cu sens opus. - se

accesează jocul și se distribuie pe ecranul calculatorului https://wordwall.net/resource/7441786/cite%c8%99te-versurile-de-mai-jos-%c8%99icompleteaz%c4%83-le-cu-cuvintele-cu
5. Încheierea activităţii

2’

Apreciez favorabil activitatea elevelor prin aprecieri verbale.

Conversaţie

https://learningapps.org/display?v=pe95m7brn20
https://wordwall.net/ro/resource/7387168/alege-forma-opus%c4%83-cuv%c3%a2ntului-scris-%c3%aengro%c8%99at-pentru-afla

https://wordwall.net/resource/7441786/cite%c8%99te-versurile-de-mai-jos-%c8%99i-completeaz%c4%83-le-cu-cuvintele-cu
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PROJET DIDACTIQUE

Prof. MANEA Andreea-Magdalena
Colegiul Naţional «Ion Luca Caragiale» Ploieşti
Public: Adolescents, IX-e A, niveau CECRL: A2
Compétences générales: compréhension de l’oral, expression orale, expression écrite
Support: Publicité IKEA sur YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=nv5foUJIaR4
Durée: 50 minutes
Thème: la vie quotidienne

Compétences visées:
• Communicatives : - mémoriser des informations et les transmettre ;
- donner son opinion ;
- déterminer la structure et les objectifs d’une publicité ;
- comparer ;
- écrire une lettre informelle ;
• Linguistiques : - produire un texte au présent
- utiliser le lexique d’une publicité ;
• Socio-culturelles : - découvrir la publicité d’un magasin à succès ;
• Méthodologiques : - développer des stratégies pour repérer les éléments importants dans un document
enregistré
- identifier une situation de communication

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Activité 1 - Remue-méninges. Sensibiliser à la thématique du jour. Expression orale et lexique.
1. Écrire « Place à la vie ! » au tableau et demander aux apprenants ce que leur évoque ce titre. Amener les apprenants à
utiliser des verbes d’action décrivant des activités de la VIE quotidienne.
2. Noter les idées de ce « remue-méninges » dans un coin du tableau.
3. Expliquer aux apprenants qu’ils vont visionner une publicité pour le magasin de meubles IKEA qui s’intitule « Place à
la vie ! »
Activité 2 – Mémoriser des informations et les transmettre. Lecture de l’image et expression orale.
1. Diffuser une fois la publicité dans son intégralité et sans le son. Donner aux apprenants l’objectif suivant: « Mémorisez
les actions des personnages sous forme de verbes à l’infinitif ».
2. Après la diffusion, former des groupes de 2 ou 3 apprenants. Demander aux apprenants de mettre en commun leur liste
à l’écrit. On peut instaurer une petite compétition entre les groupes afin qu’ils trouvent le plus d’infinitifs possibles.
3. Chaque groupe se déplace au tableau pour écrire sa liste et/ou compléter avec les verbes non encore inscrits. Comparer
avec les verbes notés lors de l’activité 1.
Activité 3- Produire un texte cohérent à partir du corpus de l’activité 3. Grammaire et expression écrite.
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1. Distribuer la fiche d’activités et inviter les apprenants à réaliser individuellement l’exercice 1.On peut passer parmi
eux et apporter notre aide.
2. Procéder à une correction collective en notant les formes au tableau et en rappelant si nécessaire les notions de «
groupes verbaux », de « formes pronominales » etc.
3. Diffuser le clip une nouvelle fois sans le son et demander aux apprenants de mettre dans l’ordre les 5 encadrés
proposés dans l’exercice 1. Il s’agit de l’exercice 2 de la fiche d’activités.
4. Procéder à une correction collective et compléter avec des actions de la publicité que les apprenants voudraient ajouter.
Ordre des encadrés 3-5-1-4-2
Activité 4- Déterminer la structure et les objectifs d’une publicité, comparer. Compréhension et expression orales
1.Expliquer aux apprenants qu’on va visionner une troisième fois cette publicité mais avec le son cette fois. Demander
aux apprenants d’être attentifs à la structure de cette vidéo (nombre de parties, lesquelles, pourquoi). On découpera la
vidéo en parties.
2. Demander aux apprenants de prendre connaissance du tableau de l’exercice 3 de la fiche d’activités et procéder à une
autre diffusion, fragmentée :
PARTIE 1 : de 0 à 0’14. PAUSE. Les apprenants remplissent la première ligne du tableau.
PARTIE 2 : de 0’15 à 0’59. PAUSE. Les apprenants remplissent la deuxième ligne du tableau.
PARTIE 3 : de 1’ à la fin. Les apprenants remplissent la troisième ligne du tableau.
Activité 5- Pour aller plus loin. Comprendre un message et donner son opinion. Compréhension et expression orales.
Expression écrite.
1. Demander aux apprenants de compléter le texte de la publicité en réalisant l’exercice 4.
2. La correction se fait en écoutant à nouveau la publicité. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail du lexique. Le
sens global doit être compris.
3. Demander aux apprenants ce qu’ils pensent de cette publicité, de la musique, du message. Demander aux apprenants
d’interpréter le message que cette publicité tente de faire passer, son objectif. Ils s’appuieront sur des éléments du
tableau. On peut écrire au tableau les phrases qui s’affichent à la fin de cette publicité :
▪

Place aux amis

▪

Place à la fête

▪

Place au jeu

▪

Place au bien-être

▪

Place à la vie !

Devoir à la maison – Production écrite
« Rédigez une lettre en français à un ami dans laquelle vous évoqueriez cette publicité en la décrivant et en donnant
votre opinion. »
Évaluation de l’activité- directe en cours, en vérifiant le travail de chaque groupe au fur et à mesure et à la fin de
l’apprentissage.
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LESSON PLAN
Dumitrescu Claudia, profesor limba engleză
Școala Gimnazială Odobești, jud. Dâmbovița
Grade: 7 th
No. of students:
Level: elementary
Type of lesson: combined
Textbook: Limba engleză
Unit:
Lesson: Passive Voice
Teacher:

Objectives
By the end of the lesson, students will be able to:
•

distinguish between Active and Passive Voice;

•

provide the Past Participles of the given Infinitives;

•

form Passive Voice correctly;

•

identify the mistakes and rewrite the sentences correctly.

Skills: writing, listening.
Techniques: explanation, individual work, testing
Resources: hand-outs (test papers)
Interaction- T-Ss
Anticipated problems: The Ss may not understand some oral commands or tasks; if this happens, they will be
translated into Romanian.
Test Paper
1. Write Active/Passive at the end of each sentence:
• My father is reading the newspaper.__________________________
• The broken window was replaced yesterday. ___________________
• They are expected to arrive soon. ____________________________
• Our friends were very happy to see us. ________________________
• Last week we visited the Art Museum. ________________________
• The old school was renovated a year ago. ______________________
2. Write the Past Participles of the following verbs:
•
•
•
•
•

take –
clean –
open –
deliver –
see –
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•

make –

• read –
•
speak –
• write –
• know –
• eat –
• save –
3. Complete the sentences with the passive form of the verbs in brackets:
• Don’t switch off the computer. New updates (install)..............................................
• The movie (film)........................................ in the U.S.A.
• Popcorn (sell)....................................... in movie theatres.
• A new school (build)......................................near my house at this time.
• The fence (repair)................................. two days ago.
• The letter (write)................................... in English.
4. Find the mistakes and correct them. If the sentence is correct, write C.
•
•
•
•
•
•

The theatre located near my house._____
________________________________________________________________________
How many people are involved in this project? _____
________________________________________________________________________
My brother born in 2004. _____
________________________________________________________________________
This actress is well known all over the world. _____
________________________________________________________________________
Many movies made in Hollywood. _____
________________________________________________________________________
Mickey Mouse was created Walt Disney. _____
________________________________________________________________________

Marking scheme:
1.
2.
3.
4.

6x0,20=1,20p
12x0,25=3,00p
6x0,4=2,40p
6x0,4=2,40p
1,20+3,00+2,40+2,40+1p oficiu=10p
Correction scale:

1.
•
•
•
•
•
•

Active
Passive
Passive
Active
Active
Passive
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2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taken
Cleaned
Opened
Delivered
Seen
Made
Read
Spoken
Written
Known
Eaten
Saved

3.
•
•
•
•
•
•

are being installed
was filmed
is sold
is being built
was repaired
is written

4.
•
•
•
•
•
•

The theatre is located near my house.
C
My brother was born in 2004.
C
Many movies are made in Hollywood.
Mickey Mouse was created by Walt Disney.
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PROIECT DE LECȚIE
(Lecție face to face)
PROFESOR Cucu Amalia-Mihaela
Palatul Copiilor Deva
CERCUL: Construcţii Electronice
PERIOADA: 10-20 decembrie, durata lecției: 1h 40 min
GRUPA: Avansaţi
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Componente de circuit şi circuite electronice
TEMA: „Montaje divertisment pentru sărbătorile de iarnă – Brăduţ electronic”
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
OBIECTIVE EDUCAŢIONALE:
▪

OBIECTIVE COGNITIVE:
- Să dovedească asimilarea noţiunilor dobândite despre elementele de circuit;
- Să utilizeze corect noţiunile despre elementele de circuit învăţate în cazul montajului
„Brăduţ electronic”;
- Să analizeze corect o problemă propusă spre rezolvare;

▪

OBIECTIVE PSIHOMOTORII:
- Să-şi formeze şi consolideze deprinderile practice de realizare a unui montaj electronic;
- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare, de rezolvare a problemelor;

▪

OBIECTIVE AFECTIVE:
- Să-şi formeze convingerea despre utilitatea şi aplicativitatea montajelor electronice realizate, în viaţa
de zi cu zi sau ca divertisment;
- Să se implice cu interes la toate etapele lecţiei;
- Să se bucure de rezultatele muncii depuse;

COMPETENŢE GENERALE:
C4-Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a citi şi interpreta orice schemă electronică.
C5-Formarea şi dezvoltarea capacităţii de realizare practică, după o schemă dată, a unui montaj electronic simplu
sau mai complex, de evaluare şi utilizare a montajelor.
COMPETENŢE SPECIFICE:
c1 - Să cunoască tipul şi specificul circuitului integrat MMC 4060;
c2 - Să arate alcătuirea şi funcţionarea pe scurt a montajului „Brăduţ electronic”;
c3 - Să cunoască domeniul de utilizare al montajului realizat şi caracteristicile tehnice;
c4 - Să realizeze corect şi estetic montajul „Brăduţ electronic” şi să-l verifice;
c5 - Să folosească corect termenii tehnici de specialitate;
SURSE INFORMAŢIONALE: Gh. Ştefan - „Circuite integrate digitale”, Editura Did. și Ped., București, 1983

1662

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Nr.

Etapele lecţiei

crt.
1.

Competențe

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

specifice

Resurse

Resurse

procedurale

materiale

Moment

-Verifică prezenţa, consemnează absenţii.

-Răspund la apel.

organizatoric

-Dispune distribuirea elevilor la mesele de

-Pregătesc caietele, cele necesare pentru

aparate necesare

lucru.

lecţie.

lecţiei

-Distribuie materialele şi aparatele ce vor fi

-Ocupă locurile la mese.

-Conversaţia

Evaluare

-Materiale,

utilizate la lecţie.
2.

3.

Captarea

-Cere elevilor să enumere câteva montaje pe

-Dau exemple de astfel de montaje

-Conversaţia

atenţiei

care le ştiu, potrivite ca divertisment pentru

electronice: instalaţiile de pom, sonerii

-Frontal

sărbătorile de iarnă.

muzicale, diferite jocuri de lumini, etc.

-Astăzi vom vorbi despre alcătuirea şi

-Notează titlul temei în caiete.

Anunţarea
titlului temei şi a

funcţionarea unui astfel de montaj şi anume

-Expunerea

-Tablă, cretă

-Frontal

-Caiete notiţe

„Brăduţ electronic” şi apoi îl veţi realiza

obiectivelor

practic pentru a-l avea fiecare dintre voi de
sărbători.
4.

Reactualizare

c5

cunoştinţe

-Cere elevilor să clasifice circuitele

-Clasifică circuitele integrate:

-Conversaţia

-Evaluare

integrate-principalele tipuri, dând exemple

a.liniare (analogice)

-Frontal

orală

din fiecare.

b.digitale (numerice, logice)
-Dau exemple.

5.

Dirijarea

c2, c5

învăţării

c1, c5

-Cere elevilor să urmărească schema

-Arată alcătuirea schemei: circuitul integrat

-Observaţia

montajului „Brăduţ electronic” arătând

MMC 4060, condensatorul C1, rezistenţele R1-

-Conversaţia

-Evaluare

alcătuirea acesteia.

R7, R8, R9, ledurile L1-L9, dioda D.

-Frontal

orală

-Ce tip de circuit integrat este MMC 4060

-Circuit digital.

-Conversaţia

analog sau digital.

-Frontal
-Explicaţia
-Notează în caiete.
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-MMC 4060 este un circuit numărător binar

Dirijarea
învăţării

c2,c5

asincron, cu transport succesiv, de 14 biţi şi

-R8, R9 şi C1.

oscilator.
-Oscilatorul este realizat cu reţeaua RC. Din
c2,c5

-Sunt rezistenţe de limitare pentru led-uri.

ce componente e formată.
-Rolul rezistenţelor R1-R7.

-Observaţia

-Evaluare

-Conversaţia

orală

euristică
-Frontal

-Urmăresc explicaţia.

-Expunerea

Funcţionare montaj

-Explicaţia

-Integratul are o intrare de RESET activă pe

-Frontal

„1” logic, ce aduce toate ieşirile
numărătorului în starea „0” şi inhibă
oscilatorul. Starea numărătorului avansează
cu un pas (bit), în ordine binară, sincron cu
tranziţia negativă a semnalului de tact

-Observaţia

aplicat pe pinii 11 şi 9.

-Conversaţia

Pe ieşirile Q4-Q10 s-au legat led-urile. Prin
c2,c3,c5

-Prin intermediul rezistenţelor R1-R7.

-Frontal

-Notează în caiete.

-Expunerea

intermediul căror componente din schemă
sunt conectate led-urile?
-Caracteristici tehnice:

-Frontal

1. tensiunea de alimentare: 6-11 V
c2,c5

2. curent maxim consumat: 35 mA

-Reţeaua R8, R9, C1.

-Problematizarea

3. frecvenţa de tact: cca 140 Hz

-Modificarea tensiunii de alimentare are

-Conversaţia

-Cine permite obţinerea frecvenţei?

influenţă asupra perioadei de pâlpâire şi a

euristică

-În ce fel credeţi că are influenţă asupra

intensităţii luminoase a led-urilor.

-Frontal

modului de funcţionare al montajului
modificarea tensiunii de alimentare.
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6.

Realizarea

c2, c5

feedback-ului
Obţinerea

c4

performanţei

-Cere elevilor să arate alcătuirea şi

-Arată alcătuirea şi funcţionarea montajului

-Conversaţia

-Schema

-Evaluare

funcţionarea montajului.

„Brăduţ electronic”.

-Frontal

electrică a

orală

-Cere elevilor să treacă la realizarea practică

-Realizează practic montajul electronic-corect

-Activitatea

montajului, stații

-Proba

a montajului „Brăduţ electronic”, utilizând

şi estetic.

practică

de lipit, fludor,

practică

materialele necesare acestui scop.

-Verifică montajul, îl autoevaluează.

-Individual

sacâz, cablaje

-Autoeva-

imprimate,

luare

-Evaluează montajele realizate de elevi.

componente
electronice,
c1, c3, c5

-Distribuie elevilor fişele de evaluare.

-Completează fişele de evaluare.

-Exerciţiul

conductoare de

-Proba

-Individual

legătură, sursă de

scrisă

tensiune
-Fişe de evaluare

1665

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

LESSON PLAN

Matei Adela Cornelia
„Edmond Nicolau” College, in Focsani, Vrancea
Grade: 9th
Textbook used: Going for gold, Ed. Pearson Longman
Level: Upper Intermediate
Students’ age: between 14 and 15 years old
Lesson: “ More, more, more”
Unit 10: More, more, more
Type of lesson: Acquiring knowledge and of developing skills and abilities
Target vocabulary: new words
Time: 50 minutes

AIMS: -to bring confidence to students
-to recycle and introduce vocabulary related to money and shopping
-to motivate students to speak up more often
-to activate background knowledge

Lesson objectives: by the end of the lesson the students will be able to:
1.

to practice reading for specific information

2.

to answer multiple-choice questions about a text

3.

to focus on words and expressions about shopping and spending and saving money

4.

to develop listening skills

Skills: speaking, reading, writing, listening
Teaching techniques: conversation, communication, explanation, brainstorming.
Teaching aids: the textbook, worksheets, the blackboard, audio cd
Class organization: individual, in pairs, in groups.
Interactions: teacher-students, teacher-pairs, teacher-groups, student-student.
Assumption: the Ss are supposed to be already familiar with some of the new words from the lesson.
Procedure
➢

Activity 1: Greeting, attendance and homework checking.(3 minutes)

Objective: To check previous knowledge.
The teacher greets the students, checks the homework. The students read their homework and correct it if necessary; the
students had as homework exercises 5 and 9 from page 95, textbook.
Technique: Conversation; Checking
Aids: Students’ notebooks
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➢

Activity2: Warm-up (estimated time 5 minutes)

Objective: being able to discuss about shopping
Procedure: The teacher presents the new lesson, the lesson’s objectives and writes the title on the blackboard. The
teacher asks the students to open their textbooks at page 96. The teacher writes the word shopping on the blackboard and
ask them to work in pairs to brainstorm as many words and expressions as they can about it. Students read those words.
The students read the words and their definitions from exercise 1 and discuss the questions. The students think about 5
ways to feel good instantly.
Aids : textbook/blackboard
Language: related to the topic
Technique: Class work/ Conversation
Interaction: T-Ss,Ss-Ss.
Possible problems: students may not have many ideas about the topic. The teacher will be prepared to give more details,
ask other helping questions.
➢

Activity 3: (estimated time 10 minutes)

Objective: to practice reading for specific information
Procedure: Students should skim the text for the answer to the question. Exercise 3 prepares students to do the task in
exercise 4. The teacher reminds them that key words are usually nouns and verbs, but may also include adjectives,
adverbs, question words. They have to check their answers in small groups.
Language : words related to shopping
Technique: In groups/Guess-work/Conversation
Interaction : T- Ss, Ss-Ss
Possible problems: Ss may find new words in the exercise. The teacher will have to provide an explanation.
➢

Activity 4 (estimated time 10 minutes)

Objective: to answer multiple-choice questions about a text
Procedure : the skimming and highlighted exercises above should have prepared students sufficiently for exercise 4.
They should do this individually. The students check their answers.
Aids: textbook, notebook
Language : vocabulary: words related to shopping
Technique: Individual/ Conversation
Interaction : T- Ss
Possible problems: Ss may find new unknown words in the text. The teacher will have to explain the new words.
➢

Activity 5 (estimated time 10 minutes)

Objective: To practice vocabulary (to focus on words and expressions about shopping and spending and saving money)

Procedure: T asks the students to look at exercise number 4 from page 98 and to choose the correct verb for each
sentence. They should focus on the correct form of the verb (i,e.whether it is an infinitive form, a present participle , a
past participle, etc.) The teacher checks their answers. For the next exercise students should focus on the correct use of
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shopping and money expressions. Exercises 4 and 5 allow for controlled or semicontrolled review and practice of the
target vocabulary. The teacher monitors the students to see if they are using the vocabulary correctly.
Aids: textbook, notebook
Interaction : T- Ss, Ss-Ss
Technique: Class work /pair work
Possible problems: the Ss may have problems in understanding all the words; the teacher will provide help, if needed.
➢

Activity 6: Shopping for clothes (estimated time 6 minutes)

Objective: To practice listening
Procedure: teacher gives to the students some worksheets, offering information about the next activity. The students will
hear a conversation between a customer and a shop assistant, paying attention to the details. In the end the students will
have to complete the missing information and to offer answers.
Aids: worksheets, cd
Technique: Class work/ pair work
Language : vocabulary: words related to shopping for clothes
Interaction : T- Ss, Ss-Ss
➢

Activity 7: Feed-back and homework (estimated time 2 minutes)

Objective: to consolidate the information ; to give feedback on students’ work.
Procedure: Ss will be able to answer to the T’s questions. They will tell their own opinions about the new things learned
in the class. The teacher announces the homework (some exercises from worksheets) and gives directions for its
assignment. The students write down the homework.
Aids: worksheets
Technique: Explanation
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PROIECT DE LECȚIE
Profesor învățământ primar Damaschin Andreea:
Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa,
Comuna Ruginoasa, Județul Iași
Clasa: I
Prof.înv.primar Damaschin Andreea
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitate de învățare: Vine vacanța!
Tema lecției: Recapitulare semestrială
Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor și abilităților
Scopul lecției:
Reactualizarea cunoștințelor cu privire la sunete, silabe, cuvinte, propoziții, exersarea deprinderilor de citire și
înțelegere a textului, dezvoltarea capacităților de exprimare orală, de comunicare și de stimulare a creativității.
Competențe specifice:
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate
3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte , scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2 Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
Arte vizuale și abilități practice
2.6 Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
Obiecte operaționale:
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O1 să denumească animalele din imagini pentru a completa rebusul
O2 să citească în ritm propriu, integral și în lanț, textul dat
O3 să formuleze răspunsuri sub formă de propoziții la întrebări
O4 să găsească cuvinte cu sens opus pentru cuvintele date
O5 să găsească cuvinte cu înțeles asemănător pentru cuvintele date
O6 să formuleze propoziții cu înțelesurile diferite ale unor cuvinte
O7 să despartă corect cuvintele în silabe
O8 să ilustreze printr-un desen imaginea de iarnă redată de text
Strategii didactice:
A.metode/procedee/tehnici : conversația, explicația, exercițiu, învățarea prin descoperire, jocul didactic, citirea explicativă, activitate practică
B.mijloace de învățământ: imagini, rebus, text, fișă de lucru, foaie de desen, culori, laptop, internet, platformă educațională, G. Meet
C.forme de organizare: frontal, individual
D.Resurse:

a.temporale: 30 minute + 15 minute activități recreative
b.Bibliografice:

Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a-II-a, aprobată prin Ordin
nr.3418/19.03.2013
Neacșu, I.(2008) Didactica limbii și literaturii române în clasele primare, Editura Aius, Craiova
Cucoș, C.(2009) Psihopedagogie , Editura Polirom, Iași
Bocoș, M.(2013) Instruirea interactivă, Editura Polirom, Iași
Bocoș, M., Ionescu, M.(2017) Tratat de didactică modernă, Editura Paralela 45, Pitești
Mihăiescu, M. coord.(2019) Caiet pentru clasa 1, Editura Intuitext, București
Ciobanu, N., Dobrescu, S.(2017) Comunicare în limba română.Exersare, aprofundare, dezvoltare, Ed.Cd Press, București
Berechet, D.(2020) Comunicare în limba română. Modalități de lucru diferențiate, Ed.Paralela 45 , Pitești
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DEFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Momentele
lecției

Ob.
op.

Moment
organizatoric
Pregătirea
elevilor pentru
lecție

Captarea
atenței

Conținutul activității

Strategii didactice
Metode/
procedee/
tehnici

Pregătirea materialului didactic necesar desfășurării activității
Trimiterea elevilor a link-ului de acces pentru Google Meet
Intrarea elevilor în online la lecție
O3

O1

Anunțarea
temei și a
obiectivelor
Dirijarea
activității

Salutul : ”Bună dimineața copii!”
Se va face prezența, se vor nota elevii absenți
Se realizează discuții pentru completarea Calendarului naturii:
1.Ce zi a săptămânii este astăzi?
2.În ce dată suntem astăzi?
3.În ce anotimp suntem?
4.Cum este vremea în acest anotimp?

Forme de
organizare
Frontal

Frontal
Conversația

Laptop

Observarea
sistematică
elevilor

a

Internet
Explicația

Pe baza imaginilor vom completa un rebus care va avea pe verticală cuvântul :
Recapitulare
Anexa 1-Rebus
Astăzi la comunicare vom recapitula sunetele și literele învățate, vom citi, vom
alcătui propoziții și vom juca multe jocuri
Se va da textul: (Anexa nr.2)
”E iarnă. Norii plutesc alene. Pomul mare are ramurile
pline cu nea.
Cosmin e cu sania.El urcă pe colină.
Relu are o sanie mai nouă.Ei sunt prieteni.
Săniile lor alunecă iute.
-Mai vii cu sania?
-Nu mai vin.Nu mă lasă mama.”

O2

Mijloace de
învățământ
Laptop
Internet
Google Meet

Evaluare

Învățarea prin
descoperire

Imagini
animale

Conversația
Conversația

Rebus

cu

Frontal

Aprecieri verbale

Frontal
Fisă de lucru

Frontal
Aprecieri verbale

Citirea
explicativă
Individual

Voi citi textul model
Voi numi 2-3 elevi care vor citi textul integral.
Se va face citirea în lanț a textului pentru ca fiecare elev să citească cel puțin
o propoziție.
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Observarea
sistematică

a
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elevilor
O3

O4

O5

O6

Obținerea
Performanței

Activitate
recreativă

O7

O8

Elevii vor răspunde la următoarele întrebări de înțelegere a textului:
1.Despre ce anotimp este vorba în text?
2.Cu ce sunt împodobite ramurile pomului?
3.Cum se numesc cei doi copii?
4.Ce fac cei doi copii?
5.De ce nu mai poate veni Relu la săniuș?
Joc didactic: ”Dacă nu e cum spun eu, atunci cum e?”
(cuvinte cu înțeles opus )-cuvinte colorate în text cu albastru
Dacă nu e mare, atunci cum e?
Dacă nu urcă, atunci...?
Joc didactic : ”Cuvinte prietene”
Cuvinte cu înțeles asemănător -cuvinte colorate in text cu mov
Găsiți cuvinte cu înțeles asemănător pentru cuvintele:
Pom
Ramura
Nea
Prieten

Conversația
Frontal
Aprecieri verbale

Fișă de lucru
Jocul didactic
Conversația
Joc didactic

Frontal
Fișă de lucru

Conversația

Observarea
sistematică
elevilor

a

Frontal

Aprecieri verbale

Joc didactic : ”Cuvinte istețe”
Cuvinte cu mai multe înțelesuri - cuvinte colorate cu verde în text
Formulează câte o propoziție cu înțelesurile diferite ale cuvintelor:
Nouă
Iute
Vin
Despărțirea în silabe a unor cuvinte din text.
Voi spune cuvinte din text, voi numi câte un copil să despartă în silabe câte un
cuvânt iar ceilalți elevi vor arăta atâtea creioane câte silabe are cuvântul:
Iarnă : iar-nă (2)
Nouă: no-uă (2)
Alunecă: a-lu-ne-că (4)
Sanie : sa-ni-e (3)
Ramurile: ra-mu-ri-le (4)
Elevii vor ilustra imaginea de iarnă redată de text

Explicația

Frontal
Joc didactic
Conversația
Fisă de lucru

Individual
Frontal

Explicația

Aprecieri verbale
Individual

Exercițiul
Jocul didactic
Conversația
Explicația
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Fișă de lucru

Foaie de bloc
de desen
Culori
Creion

Individual

Observarea
sistematică
a
elevilor
Aprecieri verbale
Activitate practică
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Activitate
practică
Încheierea
activității

Se vor face aprecieri asupra activității desfășurate

Conversația

Anexa nr. 1
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Frontal

Aprecieri verbale
individuale
și
colective
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Anexa nr. 2
E iarnă.Norii plutesc alene. Pomul mare are
ramurile pline cu nea.
Cosmin e cu sania.El urcă pe colină.
Relu are o sanie mai nouă.Ei sunt prieteni.
Săniile lor alunecă iute.
-Mai vii cu sania?
-Nu mai vin. Nu mă lasă mama.
I.Dacă nu e cum spun eu, atunci cum e?

III.Cuvinte istețe- Formulează câte o propoziție cu înțelesurile diferite ale cuvintelor:

1.Dacă nu e mare, atunci e ........
2.Dacă nu urcă, atunci.........

1.nouă:...................................................................................................................
2.iute:......................................................................................................................

3.vin:......................................................................................................................
II.Cuvinte prietene-cuvinte cu înțeles asemănător: IV. Despărțiți în silabe:
1.pom-.....................

iarnă

2.ramura-.................

nouă

3.Nea-.....................

alunecă

4.Prieten-................

sanie
ramurile
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Proiect didactic
profesor de sprijin Costin Carmen
Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă, Arad
Data: 8.04.2016
Clasa: a II –a D
Locul activității: Liceul Teoretic ,, Adam Muller Guttenbrunn,, Arad
Disciplina: Stimulare cognitivă –Comunicare în limba română
Subiectul lecţiei: Diferenţă grafică şi fonetică a sunetelor p şi b
Tipul lecţiei: Lecţie de formare priceperi şi deprinderi
Competenţe generale :
1.Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise,în contexte de comunicare cunoscute;
4.Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare;
Competenţe specifice:
➢

3. 1.Să identifice şi să pronunţe corect litere,grupuri de litere,cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul de mână scris,

➢

1.3. Să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată,silabele dintr-un cuvânt şi sunetele dintr-o silabă,

➢

4.1. Să scrie corect litere,silabe,cuvinte,

➢

3.2. Să sesizeze legătura dintre cuvinte şi imaginile care le însoţesc,

➢

1.4.Să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat

➢

2.1.Să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date,
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Obiectiv general:
►Dezvoltarea capacităţii de scris-citit, a auzului fonematic. Dezvoltarea atenţiei distributive şi a memoriei. Diferenţierea elementelor.
Obiective operaţionale:
a)cognitive:
O1 : să diferenţieze imagini reprezentând cuvinte care conţin consoanele paronime p/b
O2 : să despartă corect în silabe şi să identifice poziţia sunetelor „p” şi „p” în cadrul cuvântului (la început, la mijloc, la sfârşit);
O3 : să completeze cuvinte lacunare cu silabe paronime
O4 :să asocieze imaginea cu sunetul,grafemul corepunzător p sau b,
O5 :să formuleze oral şi scris propoziţii cu cuvinte date,
O6 : să ordoneze cuvinte în propoziţie
O7: să selecteze şi să scrie cuvinte reprezentate de imagini cu sunetul b şi p
O8 :să completeze propoziţii lacunare.
b)afective:
O9 -să manifeste un comportament adecvat în cadrul activităţii
O10-să răspundă favorabil la recompensele sociale

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, jocul, metoda fonetică analitico-sintetică,metoda meixner,identificarea,ordonarea, combinarea, selecţia, asocierea, completarea,
aprecierea.
Material didactic: fişiere power point cu imagini şi cuvinte cu p şi b, imagini colorate reprezentative literele „p” şi „b”, tabla de plută, fişe de lucru , CD educativ „Alfabetul”
Forme de organizare: activitatea frontală,individuală,independentă
Evaluare: formativ-continuă
Resurse :
•

Temporale: 45 minute

•

Umane: 2 elevi

•

Spaţiale: Cabinetul de terapie
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Bibliografie:
•

Cucoş, C. (2000), Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi

•

Gherguţ, A. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Ed. Polirom, Iaşi

•

Dumitrescu I.,Ciobanu N.(2014),Comunicare în limba română,clasa aIIa,Ed.CD Press,Bucureşti

•

Boldan, M (1997), Ghidul pronunţării corecte la copii, Ed. Lekton, Zalău

•

Muşu (coord) (1997), Terapia tulburărilor de limbaj, EDP Bucureşti

•

Ungureanu, D (1998), Compediu logopedic şcolar, Ed Eurostampa, Timişoara

Etape/Timp

Competenţ
ederivate/

Conţinut si sarcini
Activitatea profesorului

Strategia didactică

Activitatea elevului

Metode

Mijloace

obiective

Evaluare
Forma de
organizare

operaţiona
le
1.Momentul

O9

Salutul

Elevii salută profesorul si se

conversaţia

pps ,fişele de

activitate

lucru,creioane

frontala

organizatoric

Pregătirea materialelor necesare

(2 min.);

pentru susţinerea orei (pps ,fişele

colorate,jetoan

de lucru,creioane colorate,jetoane).

e

pregatesc pentru ora de sprijin

2.Captarea

O1

Profesorul prezintă prezintă

Elevii denumesc imaginile si

atenţiei

O2

diferite imagini a căror denumire

observa ca acestea conţin sunetul

conţine atât sunetul P, cât şi

R, dar si sunetul L.

sunetul B.

Elevii sortează imaginile care

Se solicită gruparea acestora pe

conţin pe R şi L,despart în silabe

două coloane,apoi despărţire în

şi precizează poziţia silabei şi a

silabe a cuvintelor reprezentate

sunetului p sau b.

(2 min.)
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conversaţia

panou de pluta

problematizarea imagini,cuvinte
jocul didactic

care conţin
sunetul b şi p,.

observaţia

activitate

chestionarea

frontala

orală
observaţia
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prin imagine şi precizarea poziţiei

Anexa 1

silabelor şi a sunetului p sau b.

3. Enunţarea

O1,O2,

Se anunţă subiectul şi obiectivele

Elevii repetă sunt atenţi la

expunerea

pps

activitate

temei şi a

O3,O4

lecţiei Astăzi vom învăţa să îl

prezentarea obiectivelor lecţiei.

conversaţia

creion,caiet

frontală

Fişiere power

activitate

chestionare

frontala

orală

obiectivelor

diferenţiem pe „p” de alte sunete

(3 min.)

cu care se poate confunda: „b”

4.Consolidarea,a

O3, O4,

Profesorul prezinta următoarul joc

Elevii sunt atenţi şi rezolvă corect

profundarea

O5, O6

educaţional:

exerciţiile de pe fişierele pps.

conversaţia
exerciţiul

cunoştiinţelor

- completare cuvinte lacunare cu

ordonarea

(15 min)

silabe paronime în poziţie iniţială,

combinarea

point,

observaţia

observaţia

caiet

- asocierea unor imagini care conţin
sunetele p/b,
- formare propoziţii cu cuvinte la
alegere,
- ordonare a cuvintelor în propoziţii.
5.Obţinerea

Profesorul propune următorul joc

Elevii selectează imaginile şi scriu

expunerea

observaţia

performanţei

care presupune:

cuvintele şi propoziţiile pe fişa de

jocul didactic

sistematică

(15 min)

- selecţia imaginilor al căror cuvânt

lucru.Anexa 2

O5, O7

conţin sunetul “b”,lipirea lor pe fişa

conversaţia

Jetoane-

activitate

sinteza analiza

imagini

frontală

de lucru şi exprimare scrisă a

exerciţiul

cuvintelor corespunzătoare lor,

întărirea

- asociere însuşiri pentru cuvintele

pozitivă

scrise,
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-scrierea unor propoziţii simple,

6.Asigurarea

04,O8

conexiunii inverse

Fişă de lucru 2

Pentru final se propune o Fişa de

Elevii vor scrie pe fişa de lucru:

Asocierea

lucru prin care se va autoevalua

- asociere sunet cu grafem iniţial,

Analiza

Fişa de lucru

cunoştiinţele elevilor.

- scriere cuvânt după imagine,

Sinteza

reion,

- completare a unor propoziţii

Completarea

(5 min.)

- autocorectare. Anexa 3

(3 min.)

O9,O10

observaţia

individuală
autoevaluarea

Exerciţiul

lacunare,

7. Feed-back

activitate

Jocul

Aprecierea activităţii elevului,

Elevi sunt atenţi la aprecierile

Aprecierea

încurajare.

verbale ale profesorului.

Autoaprec.
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PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: POVEŞTILE PRIETENIEI- PREDARE ONLINE
Clasa a II-a Comunicare în limba română
Milosovici Marina-Violeta
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Hoceni
Conţinuturi

Activităţi de învăţare

Comp.

Resurse

Nr. de ore

Evaluare

Observaţii

1 oră

Citirea textului

Şcoala online

specifice
1.Textul literar

1.3.

-joc didactic: Propoziţia crescătoare

Manualul, caietul

“ Cenuşiul”

1.2

-exerciţii de alegere corectă a răpunsurilor

special, caietul elevului,

Tema pentru acasă

din mai multe variante;

fişe de lucru, planşe,

Tabelul cu Pro şi

3.1.

-citirea texului cu intonaţie ;

imagini, aplicaţia

Contra pe Jamboard

1.4.

-exerciţii de motivare a alegerii imaginii

Learning Apps,

Observarea sistematică

potrivite cu textul citit;

Jamboard

prin fişă de înregistrare

Jocul virtual, explicaţia,

online a participării

2.Textul literar “

cu

propoziţii”(

2.3.

Learning Apps”;

conversaţia,

elevilor la lecţii;

-exerciţii de argumentare “ pro/contra” în

problematizarea

Classroom;

legătură cu adopţia unui căţel folosind

Lucrul individual si in

aplicaţia Jamboard;

colectiv

- execiţii de descriere a unor cuvinte ce conţin

Fişa de portofoliu,

grupurile de litere învăţate;

Carioca, manual, caiet

Observare sistematică

-scrierea în ordine alfabetică a unor cuvinte

special

Aprecieri verbale

din text care conţin grupurile de litere;

Explicaţia,

Calificative

-fişa de portofoliu “ Cutiuţa cu idei”, unde

demonstraţia,

Classroom;

sunt scrise şi desenate obiecte din clasă sau

portofoliul,

de acasă care conţin grupurile de litere;

Lucrul individual si

1.3.

4.2.

ci, ge, gi, che, chi,
ghe,ghi

“Trăistuţa

-joc

Cenuşiul”Grupurile de sunete ce,

online

1.3.

4.3.

4.2.

colectiv
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-scrirea unui text scurt după imaginea din
manual;
3.Dinţişor,după Florin

1.1;

Colonaş
3.1.

3.2.

2.2.

4.1

1 oră

Observarea sistematică

-familiarizarea, întelegerea, si explorarea

Manualul, imagini cu

textului;

stomatologul, culori,

Tema pentru acasă

-citirea în ritm propriu, cu adaptarea

lipici, caietul special,

verificată pe Classroom

intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie ;

caietul de clasă

Aprecieri verbale

-citirea selectivă în funcţie de anumite repere

CD manual digital,

-identificarea titlului, autorului, alinetelor

laptop,telefoanele

-formularea de răspunsuri la întrebări date

elevilor

pentru înţelegerea textului;

Lectura explicativă,

-explicarea cuvintelor noi şi introducerea

exerciţiul, conversaţia

acestora în vocabularul copiilor;

Lucru in colectiv,

-scrirea de propoziţii folosind cuvintele

individual, online

Şcoala online

identificate;
4.Dinţişor,după Florin

3.1.

-exerciţii de citire în lanţ, în gând

Manualul, caietul

Colonaş

2.1.

-exerciţii de formulare de întrebări după

special, culori,manualul

Aprecieri verbale

raspunsurile primite;

digital, laptop, telefon,

Observarea sistematică

-vizionarea unui filmuleţ despre igiena gurii

filmuleţ despre

Verificarea activităţii

din manualul digital;

importanţa igenii gurii;

online prin Classroom

-completarea unui ciorchine despre băieţelul

Dramatizarea,

din poveste în aplicaţia Miro şi pe caiete;

convorbirea, exerciţiul,

- -realizarea unei fişe de portofoliu cu regulile

explicaţia, aplicaţii

de sănătate;

online: Miro, Youtoub

-realizarea unei planşe pe baza informaţiilor

Manual, planşă online,

din manual care are în vedere prezentarea

culori, lipici, textul ‘Nu

1.1.

4.3.

4.1
5.Scrierea funcţională:
Biletul

4.1.

1681

1 oră

1oră

Fişa de portofoliu

Planşa ,fişa de lectură
virtuală,

Şcoala online

Şcoala online
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4.2.

3.4.

unei invenţii personale pentru o pasta de dinţi

este voie”, laptop,

Aprecieri verbale,

şi o periuţă deosebite;

telefoane;

Calificative

- scrierea unor bilete de mulţumire, de

Lucrul practic,

Verificare prin

informare, de solicitare, cu respectarea

explicaţia, conversaţia,

Classroom;

convenţiilor;

lectura,învăţarea online

-citirea textului “Nu este voie” de T.Arghezi
şi realizarea fişei de lectură;

Lucrul individual si
frontal

5.Recapitulare

1.1

- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu

Manual, caiet special,

5 ore

Portofoliul

1.2

adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

laptop, telefon

16,17,18,

fiŞe de lucru, tema

1.3

punctuaţie

creioane,

19

pentru acasă verificată

2.1

- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu

Jocul didactic,

Noiembrie

prin Classroom

2.2

sprijin din partea cadrului didactic

exerciţiul, expicaţia,

2020

2.3

- folosirea dicţionarului pentru înţelegerea

demonstraţia, proiectul,

3.2

unor termeni / expresii din mesajele orale în

portofoliul

3.4

care contextul nu a oferit sensul noţiunilor

Lucrul individual si

4.1

- alcătuirea de enunţuri folosind semnele de

frontal

4.2

punctuaţie invatate;
-joc: Cuvântul interzis”
- identificarea trăsăturilor unui personaj,
descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori

6.Evaluare

3.1

-citirea unui text la prima vedere;

Fişă de lucru în google

3.2

-extragerea informaţiilor din text răspunzând

docs prezentată pe

4.1

la întrebări date;

ecranul laptopului sau

Calificative

4.2

-identificarea titlului, autorului, alineatelor;

deschisă de elevi pe

transformate in puncte,

telefoane,
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Probă scrisă/Test de
1 oră

evaluare sumativă

Şcoala online
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-scrierea unor propoziţii folosind semnele de

Fisă albă de scris, pix

pentru a putea fi

punctuaţie învăţate, mai ales virgule,

Lucrul independent

evaluate pe classroom:

-gasirea şi scrierea unor cuvinte ce conţin

90-100 FB

grupurile de litere învăţate;

70-90 B

-scrirea unui text de 3-4 enunţuri despre

50-70 S

prietenie

Sub 40 I
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TOŢI EGALI ÎN FAŢA EDUCAŢIEI!

PALALOGOS AURELIA MELANIA
Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" Bistriţa
Domeniul: domeniul cultural-artistic, literatură , domeniul ştiinţific
Perioada de implementare: februarie- iunie 2021
Coordonator şi echipa de proiect:
coordonator: prof. Palalogos Melania, echipa:prof......prof.....prof......
Argument:Lumea în care trăim este o lume în care toţi suntem asemănători, dar în acelaşi timp şi foarte diferiţi. Nevoia
de a împărtăşi experienţele, de a avea mereu alături pe cineva ne determină să ne organizăm în grupuri şi să ne acceptăm
unii pe alţii, indiferent de dezvoltarea noastră fizică şi/sau cognitivă. Jocul, creaţiile literare au fost întotdeauna o punte
de legătură între copii ce provin din medii sociale şi şcolare diferite.
Scop: dezvoltarea potenţialului creativ şi competitiv al elevilor cu cerinţe educative speciale din şcoală prin folosirea
artei, a creaţiilor literare şi a competiţei matematice în spiritul colaborării, al relaţionării pozitive şi al asigurării de şanse
egale tuturor copiilor, precum şi crearea unui mediu educaţional bazat pe acceptare, toleranţă şi diversitate ( chiar şi-n
mediul online)
Obiective :
- dezvoltarea abilităţilor de creaţie artistică şi literară în rândul a 10 elevi cu C.E.S. din şcoală- ciclu gimnazial
- crearea unui mediu educaţional bazat pe acceptare, toleranţă şi diversitate ( chiar şi în mediul online)
- stimularea şi dezvoltarea potenţialului creativ al celor 10 elevi cu C.E.S. şi al gândirii logico-matematice
- dezvoltarea competenţelor digitale ale copiilor
Grup ţintă: 10 elevi cu C.E.S. de ciclu gimnazial din şcoală
Beneficiari direcţi: cei 10 elevi cu C.E.S. de ciclu gimnazial din şcoală
Beneficiari indirecţi: colegii elevilor, părinţii acestora, cadrele didactice implicate în activităţile proiectului
Descrierea activităţilor :
A1-Titlul activităţii: Lansarea proiectului în şcoală

-

Echipa de lucru: prof. Palalogos Melania, prof. ........................

-

Perioada: februarie 2021

-

Participanţi: elevi de gimnaziu , cadre didactice din şcoală

-

Descrierea activităţii: Prin această activitate se doreşte informarea unui număr cât mai mare de elevi de
gimnaziu şi de profesori cu privire la activităţile din cadrul proiectului. Acest lucru se va realiza în cadrul orelor
de dirigenţie, precum şi în cadrul sesiunilor de lucru ( prezenţă fizică / online) cu elevii ce C.E.S.

A2- Titlul activităţii:Şi eu ştiu matematică!

-

Echipa de lucru: prof. Palalogos Melania, prof. ................., prof. .............................

-

Perioada: martie 2021

-

Participanţi: cei 10 elevi de gimnaziu cu C.E.S. , cadre didactice din şcoală
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-

Descrierea activităţii: Cei 10 elevi vor participa la un concurs de matematică, conceput cu itemi uşori, adaptaţi
nivelului lor de dezvoltare cognitivă. Toţi elevii vor primi diplome şi premii. Juriul va fi format din dnele prof.
..................... şi ........................ Menţionăm că în cazul în care activitatea de învăţare se va desfăşura online în
perioada resepectivă, concursul se va desfăşura online, pe platforma google classroom.

A3- Titlul activităţii: Primăvara prin ochi de copil

-

Echipa de lucru: prof. Palalogos Melania, prof. ...................., prof. ............................

-

Perioada: mai 2021

-

Participanţi: cei 10 elevi de gimnaziu cu CE.S., cadre didactice implicate în proiect, colegii şi părinţii elevilor
implicaţi

-

Descrierea activităţii: Prin această activitate se doreşte stimularea şi dezvoltarea potenţialului creativ al celor
10 elevi cu C.E.S. Concursul are ca temă primăvara, aşa cum o văd aceşti elevi, transpusă în poezie sau proză.
Vor fi acordate diplome şi premii tuturor . Creaţiile vor fi jurizate de dnele prof. .................... şi
................................ Menţionăm că în cazul în care activitatea de învăţare se va desfăşura online în perioada
resepectivă, concursul se va desfăşura online, pe platforma google classroom.

A4- Titlul activităţii: Desene pe asfalt

-

Echipa de lucru: prof. Palalogos Melania, prof. ..................., prof. ........................, prof. ...................

-

Perioada: iunie 2021

-

Participanţi: cei 10 elevi cu C.E.S. de ciclu gimnazial, cadre didactice din şcoală

-

Descrierea activităţii: Prin această activitate se doreşte stimularea şi dezvoltarea potenţialului creativ al celor 10
elevi cu C.E.S. , îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între colegi precum şi crearea unui mediu educaţional
bazat pe acceptare, toleranţă şi diversitate. Dacă activităţile se vor desfăşura online în perioada respectivă, elevii
vor face şi vor trimite poze cu desnele făcute. Toţi elevii vor primi diplome de participare, şi va fi făcută o
expoziţie cu poze de la activitate.

A5-Titlul activităţii:Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului

-

Echipa de lucru: prof. Palalogos Melania, prof. ..................

-

Perioada: iunie 2021

-

Participanţi: elevi de gimnaziu , cadre didactice din şcoală

-

Descrierea activităţii: Prin această activitate se doreşte informarea unui număr cât mai mare de elevi de
gimnaziu şi de profesori cu privire la rezultatele obţinute în urma implementării proiectului în şcoală. Acest
lucru se va realiza pe pagina de facebook a şcolii/ pe site-ul şcolii, printr-o întâlnire cu toate cadrele didactice
din şcoală în sala festivă / pe Google Meet ( dacă şcoala va fi online în perioada respectivă)

Rezultate: - Imbunătăţirea performanţelor artistico-literare şi matematice şi diversitatea tehnicilor de lucru în funcţie de
temele propuse
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-

Capacitatea / abilitatea cadrelor didactice de a crea un mediu favorabil dezvoltării personale şi intelectuale a
elevilor

-

Realizarea de expoziţii în şcoală cu creaţiile copiilor şi cu poze de la activităţile din cadrul proiectului

Monitorizare /evaluare: Procesul de evaluare este strâns legat de cel de monitorizare. Rezultatele proiectului vor fi
evaluate luând în calcul următorii indicatori:
Standarde minimale: participarea celor 10 elevi de gimnaziu cu C.E.S. la activităţile derulate
Modalităţi de monitorizare a rezultatelor proiectului: implicarea cadrelor didactice, participarea tuturor celor 10 elevi cu
C.E.S. , publicarea de poze şi articole pe site-ul şcolii, pe facebook-ul şcolii, fişe de monitorizare a activităţilor,
chestionare de satisfacţie
Diseminare : pe pagina de facebook a şcolii, pe site-ul şcolii
Parteneri : Asociaţiade părinţi a şcolii, Tipografia Revox Bistriţa, C.J.R.A.E.B.N.
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PROIECT DIDACTIC
Mocanu Oana-Roxana
Scoala Gimnaziala Panait Cerna, Cerna, Tulcea
Clasa: a VIII- a
Propunător: Mocanu Oana-Roxana
Disciplina: Limba şi literatura română
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Subiectul: ”O scrisoare pierdută”, de I.L.Caragiale: tipuri de comic;
Tipul lectiei: recapitulare și sistematizare
Durata: 50 minute
Motivaţia: Lecţia dezvoltă gândirea critică şi creativitatea elevilor, determinându-i pe aceştia nu numai să înţeleagă ceea ce au citit, ci şi să participe la actul scrierii. De
asemenea, aceasta

contribuie la stimularea gândirii la diferite nivele şi din perspective diferite.

Competenţe generale sociale si civice:
-

receptarea mesajului oral/scris din diferite situaţii de comunicare;

-

utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată;

-

receptarea mesajului scris din texte literare, în scopuri diverse ;

-

utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale/scrise, în diferite contexte de realizare cu scopuri diverse.

Competenţă specifică:
4.3 redactarea unui text argumentativ.
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
a)

cognitive:
- să prezinte noțiunea de “comic”;
- să identifice tipurile de comic din operă;
- să precizeze exemple pentru fiecare tip de comic întâlnit.
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b)

afective:
- să manifeste grijă pentru felul în care îşi construiesc răspunsurile, precum şi modul în care scriu;
- să participe cu interes la lecţie;
- să-şi integreze informaţiile primite în propriul sistem de valori.

c) psihomotorii:
- să exerseze capacitatea de a acţiona în conformitate cu disciplina scolară;
- să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite şi spaţiul tablei, respectiv al caietelor.
Forme de organizare: activitatea frontală combinată cu cea individuală şi de grup.
Tipuri de interacţiuni: profesor-elev, elev- profesor, elev- elev.
Resurse procedurale:
-

metode şi procedee: conversaţia euristică, ciorchinele, explicaţia, demonstraţia, dialogul, învăţarea prin cooperare;

-

materiale: rebus, fişe de lucru, postere, tablă, manual, carioci, “O scrisoare pierdută”, I.L. Caragiale, Editura Agora, 2013.

-

bibliografice:
-de specialitate: ”Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a VIII a, Editura Humanitas,
“O scrisoare pierdută”, I.L. Caragiale, Editura Agora, 2013.
- psihopedagogică şi metodologică: “Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu”, Corneliu Crăciun,
Editura Emia, ediţia a III- a, 2009.

Scenariu didactic
Momentele
lecţiei

1. Moment
organizatoric

2. Captarea
atenţiei

Timpul

Activitatea profesorului

1’

- notez absenţii;
- pregătesc materialele necesare desfăşurării orei
de limba şi literatura română;

5’

-anunţ că voi da spre rezolvare un rebus pentru a
putea recapitula noţiunile învăţate în opera ”O
scrisoare pierdută”, de I.L.Caragiale;

Ob
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Activitatea elevilor

Metode

-se pregătesc de lecţie;

-dialogul;

-ascultă;
-urmăresc fragmentul;

-dialogul;

Mijloace

Evaluare

-frontală;
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3. Prezentarea
obiectivelor propuse

4. Recapitularea şi
sistematizarea
cunoştiinţelor

5. Asigurarea
feed-back-ului

6. Obţinerea
performanţelor

2’

3’

17’

20’

-prezint tema de astăzi şi precizez obiectivele
propuse pe înţelesul elevilor;

- ascultă;

-verific noţiunile însuşite referitoare la lecţia de
astăzi prin rezolvarea unui rebus şi chestionarea
orală;
-pe baza rebusului şi a recapitulării, notez pe
tablă planul de lucru;

-stabilesc tipurile de comic;
-distribui elevilor fişe de lucru în grupă, precizez
timpul de lucru şi sarcinile date, după cum
urmează:
-grupa I: comicul de moravuri;
-grupa a II-a: comicul de situatie;
-grupa a III-a: comicul de caracter;
-grupa a IV-a:comicul de nume;
-grupa a V-a: comicul de limbaj si de intentie;
-cer alcătuirea unor postere/afişe dupa cerinţele
date;
-după constituirea afişelor, fiecare raportor va
lipi pe tablă afişul realizat şi va prezenta munca
echipei sale;
-concluzionez că astăzi am reuşit să identificăm
tipurile de comic din opera “O scrisoare
pierdută”, scrisă de I.L.Caragiale;

7. Tema pentru
acasă

1’

-pe baza planului de idei scris pe tablă, dau ca
temă o compunere cu tema “Comicul în opera lui
I. L. Caragiale”.

8. Aprecieri
generale

1’

-notez elevi care au participat la oră şi îi
încurajez şi pe ceilalţi care s-au remarcat mai
puţin.

-participă la discutii;
-elevii rezolvă rebusul;

O1
O2
O3

-participă la rezolvarea sarcini
date;
-lucrează în grupă;
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- conversaţia;
- lucrul în grupă;
- învăţarea prin
cooperare;

-rebus;

-frontală;
-continuă;
-scrisă;

-fişe de lucru;

-fişe de lucru;
-continuă;
-afişe;

-învăţarea prin
cooperare;

-postere;

-frontală;
-scrisă;

-lipesc pe tablă;
-îşi prezintă munca;
- ascultă;
-învaţă din activitatea celorlalte
grupe;

- dialogul;
- învăţarea prin
cooperare;

-postere;

- frontală;

- elevii notează pe caiet;

-dialogul;

-caiete;

-scrisă;

-realizează postere, lucrând în
grupe;

O1
O2
O3

-conversaţia;
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PROIECT EDUCAȚIONAL
Prof. Ioniță Ioana
Grădinița ”Licurici”
„REGULI DE CIRCULAȚIE - VIAȚA ARE PRIORITATE"

ARGUMENT
Circulaţia rutieră actuală este mult mai intensă decât în trecut prin numărul de autovehicule performante care a
crescut şi prin viteza cu care acestea circulă. Din această cauză, statisticile ne informează că anual, aproape 200 de copii
până la 14 ani îşi pierd viaţa în accidente de circulaţie comise din vina lor, iar peste 1300 sunt răniţi grav.
Acum, mai mult decât în anii trecuţi, grădiniţa şi poliţia rutieră trebuie să formeze o echipă unită în a ajuta copiii cât
mai de timpuriu să înveţe şi să respecte regulile de circulaţie şi de securitate rutieră.
Conştientă fiind de responsabilităţile deosebite ce revin grădiniţei pentru a le oferi copiilor cunoştinţe în domeniul
prevenirii accidentelor şi aflând de lansarea unui program naţional „Stop accidentelor rutiere" m-am adresat organelor
de poliție în vederea derulării unui proiect educaţional de parteneriat.
Aşadar acest proiect educaţional are o motivaţie comună prevenirea accidentelor rutiere în rândurile copiilor
preşcolari.

SCOP:
Cunoaşterea şi respectarea normelor necesare integrării în viaţa socială, precum şi a unor reguli de securitate
personală.
Protejarea copiilor de accidente, prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi respectării regulilor de circulaţie şi de
conduită preventivă. Aplicativitatea acestora.

OBIECTIVE:
- Cunoaşterea regulilor de circulaţie rutieră;
- Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor situaţii specifice circulaţiei rutiere;
- Cunoaşterea cauzelor care duc la producerea accidentelor şi evitarea acestora;
- Cunoaşterea locurilor de joacă şi respectarea regulilor de circulaţie;
- Consolidarea deprinderilor corecte de circulaţie;
- Sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor cu privire la educaţia rutieră

METODE/TEHNICI DE LUCRU:
-

Întâlniri, dialog, dezbateri, expuneri;

-

Expoziţii, vizionări diapozitive;

-

Conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea;

-

Exerciţiul.
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GRUP ŢINTĂ:
•

copii prescolari

•

cadre didactice

BENEFICIARI:
- direcţi: copii, educatoare, agenţi poliţie.
- indirecţi: grup familial, societatea.
LOCAŢIA:
Grădiniţa şi alte spaţii impuse de programul acţiunilor

RESURSELE PROIECTULUI:
- Resurse umane: copii, educatoare, agent poliție
- Resurse materiale: material ilustrativ (planşe, pliante, diapozitive, cărţi), fişe, culori, acuarele, pensule, foi, fotografii,
aparat foto,lucrări realizate de copii.
- Resurse financiare: sponsorizări făcute de grădiniță și Secția de poliție.

ETAPELE PROIECTULUI:
- Stabilirea contactului între cele două unităţi: grădiniţă, poliţie;
REZULTATELE AŞTEPTATE:
În urma derulării proiectului dorim să constatăm că preşcolarii:
- cunosc noile reglementări apărute în codul rutier, privind circulaţia pietonilor şi le aplică în drumul lor spre grădiniţă,
spre casă sau în timpul plimbărilor;
- şi-au consolidat deprinderile de comportare civilizată pe drumurile publice şi se joacă în locurile permise;
- recunosc semnele de circulaţie;
- fac cunoscute celor apropiaţi, regulile de circulaţie;
- îşi protejează viaţa.
În urma derulării proiectului se va îmbunătăţi relaţia de parteneriat grădiniţă-poliţie şi baza materială a grădiniţei.

ECHIPA DE REALIZARE:
Educatoare - realizator proiect
Agent poliţie - realizator proiect

TEHNICI DE MONITORIZARE:
Fotografii
Film video
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EVALUAREA PROIECTULUI
Portofoliul proiectului:
- structura proiectului;
- materiale suport pentru tema proiectului;
- fişe de lucru;
- teste;
- fotografii / filme video de la activităţi;
- procese verbale;
- expoziții

FOLLOW-UP
Continuarea schimbului de experienţă peste durata stabilită de protocol.

BIBLIOGRAFIE:
1.Creţu, Carmen, Orientări actuale în problematica curriculumului, Editura Spiru Haret,
Iaşi.1994;
2. D. Petrtti, Andre, Educaţia în schimbare, Editura Spiru Haret, laşi, 1996;
3. Teodorescu, Dan, Curs de legislaţie rutieră 2005, Edltura Shik, Bucureşti. 2005
4. Guvernul României, Legea nr. 49/2006, Codul rutier, 2006
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PROIECT DIDACTIC
Prof.înv. primar BOGZĂ DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.46,BUCUREȘTI

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială NR. 46, București
Clasa: I
Data:
Propunator:prof. înv. primar Bogză Daniela Claudia
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplină: Matematică şi explorarea mediului
Unitatea tematică: ,,Ne mișcăm, ne plimbăm, călătorim”
Subiectul: Adunarea numerelor naturale formate din zeci si unităti cu un număr format din unități în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin
Tipul activităţii: consolidarea cunoştinţelor(lecție integrată)
Discipline integrate:MEM ,CLR, MM, AVAP
Competenţe specifice:
Matematică şi explorarea mediullui:
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, suma, total, diferenţa, cu atât mai mult, cu atât mai puțin, =, +, -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme.
3.2 Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural.
Arte vizuale şi lucru manual
2.3. Realizarea de aplicaţii, compoziţii, obiecte, construcţii simple, pe baza interesului direct.
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Comunicare în limba română
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
Muzică și mișcare
2.1. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei.
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune diferite
Obiective operaţionale:
O.1 să adune un numar format din zeci si unitati cu un numar format din unitati dupa modelul dat:
O.2 să opereze cu terminologia matematică, specifică operaţiilor de adunare şi scădere;
O.3 sa rezolve problema data urmand pasii de lucru precizati;
O.4 să identifice surse și tipuri de energie în mediul înconjurător , mijloace de obținere a energiei si de protejare a resurselor de energie pe baza materialului concret și cu suport
imagistic.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, jocul didactic, cadranul, activitate independenta;
Mijloace de învăţământ: planşe cu exerciţii, fişa de activitate, , coală , marker, flipchart, calculator, proiector;
Forme de organizare: frontal, individual, in perechi,pe grupe;

Bibliografie
- MECTS - „Programa pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, aprobată prin ordin al ministrului nr.3656/29.03.2012”,
Bucureşti, 2012;
- „Ghidul cadrului didactic” - clasa pregătitoare, Editura Didactică Publishing House, 2012;
- ,,Didactica matematicii și explorării mediului la clasa I” – suport de curs.
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NR.

Momentele lecției

Conținuturi

Metode si procedee

Material didactic

Forme de evaluare

Crt.
1

Moment
Organizatoric

*Se asigură climatul și condițiile necesare începerii și
desfășurării

lecției

în

bune

conversația

Observare

condiții.Pregătirea

sistematică

materialelor necesare orei.
2.

Reactualizarea
cunoștințelor anterioare

*Se va verifica tema urmărindu-se aspectul cantitativ si

Aprecieri

calitativ.

verbale

*Elevii iși reamintesc poezia:

exercițiul

poezia

,,Adunarea-ncepe-acum
Termenii pornesc la drum

frontală

La sfârșit de pui egal

individuală

Obții sumă sau total.”
Se adresează elevilor întrebări în legătură cu terminologia
matematică întâlnită.
3.

Captarea atenției

*Joc:,,Imită sunetele!”

observarea

-viscolul

sistematică

Joc de rol

-vânt de primăvară
Prezentarea unei moriști de hârtie.Suflu în ea și se observă

Exercitțiul

Morișca

că se mișcă datorită curenților de aer (vântul- o mișcare a

conversația

de hârtie

aerului) și rezolvarea celor două adunări de pe brațele

Aprecieri
verbale

moriștii, oral.

4.

Anunțarea temei și a

Anuntarea

obiectivelor urmărite

elevilor.Scrierea titlui lectiei.

temei

si

a

obiectivelor

pe

intelesul
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Tabla

_observarea

explicatia

Fișa de activitate

sistematică
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5.

Dirijarea

*Compunerea unui cuvânt, nume de persoana din literele

învățării

,,Z” si ,,I”.(Zizi)

Conversatia

*Zizi îi așteaptă pe copiii:Aris,Maia, Zamfir, Zoica în port

Oral

marker

cu un automobil.Vor pleca spre București. Mașina se pune

Explicația

în mișcare dacă elevii rezolvă corect exercițiile și găsesc

Exercițiul

Fișa de activitate

numele combustibilului.(Anexa 1, I1).Exercițiile se
rezolvă la tablă și pe fișă.

31

41

36

52

45

64

82

B

E

N

Z

I

N

A

Discuții despre petrol.

Frontal

*Pe câmpurile de pe marginea drumului copiii văd 2

Formativă

turbine eoliene.Explicații și discuții despre turbine

slade ppt

eoliene și mori de vânt.

videoproiector

Scrisă
Individuală

Individual , se rezolvă pe fișa de activitate I2:,,Aflați suma
numerelor pare, respectiv impare de pe brațele turbinelor
eoliene.

Explicația

* Cu fiecare item rezolvat corect mașina va inainta 50 km.

Exercițiul

slade ppt.

*Maia vede o zona in care razele soarelui se reflectă în
panouri solare.
Aflarea numărului fiecărui panou solar prin rezolvarea

Explicația

exercițiilor ce presupun cunoașterea terminologiei

Fișă de activitate

Pe grupe

pe grupe

formativă

videoproiector

adunării.(Anexa 2)
*Cantec ,,Matematica”(pe muzica cantecului ,,Daca vesel
Exercițiul

se trăiește”)
*,,Să ocrotim natura!”
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în perechi

marker

frontală
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orală

Completand în casete A pentru scrierile corecte si F
pentru cele greșite vor descoperi ce putem face pentru a
6.

Obținerea

proteja mediul si resursele

performanței

.(Anexa 3)

cadranul
problematizarea
exercițiul

*Se propune rezolvarea unei probleme folosindu-ne de

coli flipchart
videoproiector

metoda,, cadranul”.(Anexa 1,Item 3)
Încheierea activității

7.

frontal
*Elevii sunt apreciați pentru participarea și răspunsurile
la activitate

individual
conversatia

Activitate trandisciplinară de relaxare: desene cu tema
,,Economisiți energia!”

FIȘĂ DE ACTIVITATE
1.

Rezolvă operațiile de adunare, apoi așază literele conform codului. Vei descoperi numele unui combustibil.

2.

Aflați suma numerelor pare, respectiv impare de pe brațele turbinelor eoliene.
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Rezolvați problema:
Datele:
Aris a strâns 17 baterii mari si 5 baterii mici pentru a
le recicla.

Întrebarea:

Desen:

Rezolvare:
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PROIECT DIDACTIC

PROFESOR ATODIRESEI Rodica Alina
Colegiul Economic „D. Cantemir” Suceava
DISCIPLINA: MODULUL I - ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ
CLASA: a X-a K
DATA: 12.12.2020
AN ȘCOLAR 2020-2021
DURATA LECȚIEI: 50 de minute
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: URÎ 1 Etică și comunicare profesională
TITLUL LECȚIEI: Mijloacele de comunicare
TIPUL LECŢIEI: lecție de consolidarea cunoștințelor
SCOPUL LECȚIEI:
-dezvoltarea gândirii cu operaţiile ei: analiză, sinteză, generalizare
- dezvoltarea limbajului de specialitate
COMPETENŢA SPECIFICĂ:
Rezultate ale învățării suplimentare/ Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare/extindere
Cunoștințe

Abilități

Atitudini

1.1.5. Descrierea principalelor

1.2.8. Transmiterea mesajelor oral și

1.3.5. Manifestarea unei atitudini

tipuri de interacțiune verbală

cu ajutorul mijloacelor de comunicare

deschise și de respect pentru diversitatea
expresiilor culturale

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
La sfârșitul orei, elevi vor putea:
o

Să identifice principalele mijloace de comunicare;

o

Să determine mijloace de comunicare întâlnite în domeniul gastronomie;

o

Să analizeze avantajele și dezavantajele mijloacelor de comunicare;

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode și procedee: analiza, explicația, documentarea;
b) Resurse materiale:manual, caiet de lucru, fișe de lucru, tabla, flipchart, fișe de documentare, laptop;
MOD DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: Activitate pe grupe – ON-LINE
MODALITĂȚI DE EVALUARE: aprecieri verbale, observația curentă, buline
BIBLIOGRAFIE:Dorin Viorica-Bella, Manual – Etică și comunicare profesională, clasa a X-a, Editura CD Press,
București, 2018;
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr.
crt Etapele lecţiei

Conţinutulactivităţii

Evaluare
Activitatea profesorului

1.

2.

3.

Strategia didactică:resurse
Activitatea elevului

procedurale

materiale

forme de
organizare

-

frontal
classroom

aprecieri
verbale

Frontal
classroom

aprecieri
verbale

în grupe
classroom

aprecieri
verbale

Moment
organizatoric
2 minute
Captarea
atenției
8 minute

-asigură ordinea şi verifică dacă toţi
elevii au toate materialele necesare

- se pregătesc pentru oră.
-semnalează absenții

conversaţia

- se realizează o scurtă prezentare a
unui video https://www.youtube.com
/watch?v=vbNHCn2gHQ4),

conversaţia

Dezvoltarea
abilității de
lucru în echipă
și de
comunicare
sub formă de
dialog
5 minute

-profesorul împarte clasa în 4 echipe
on-line și se împart 4 fișe de lucru
pentru fiecare echipă. (anexa 1 + fisa
de documentare )
-profesorul explică sarcinile ce
trebuie realizate pentru activitatea
”Turul galeriei – avantajele și
dezavantajele mijloacelor de
comunicare”;
-profesorul alocă timp de
documentare și de realizare a fișei de
lucru în echipă.
-profesorul supraveghează elevii și în
alocă explicații, eventual.

- elevii răspund oral la
întrebarea ”Sunt avantajoase
sau nu aceste noi trenduri a
mijloacelor de comunicare?”
-elevii aleg liderul de echipă
-liderul de echipă extrage
plicul dorit din mâna
profesorului
-elevii din cele 4 echipe
sintetizează avantajele și
dezavantajele mijloacelor de
comunicare aferente fiecărei
echipe.
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-lucru în
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on-line
classroom

-

fisă de
lucru
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4.

Turul galeriei
15 minute

- profesorul roagă elevii din cele 4
echipe să prezinte informațiile
menționate pe foile de flipchart online

5

Dezbatere și
evaluare
15 minute

-profesorul adresează întrebări legate
desfășurareaprezentărilor

6

Apreciere și
notare
3 minute
Tema pentru
acasă
2 minute

-profesorul apreciază munca elevilor
și notează elevii cei mai activi din
cadrul orei
-oferă o temă ”5 idei despre istoria
comunicării srise”

7

-elevii vor prezenta prin
intermediul unui lider de
echipă avantajele și
dezavantajele mijloacelor de
comunicare
-cele 4 echipe prezintă păreri
despre rolul mijloacelor de
comunicare în domeniu
gastronomiei
-

-joc de rolon-line
-ascultare
activă

-Elevii notează tema pentru
acasă

notare
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-fisele de lucru- online

aprecieri
verbale

comunicare orală

individual

aprecieri
verbale

notare

Frontal
on-line

apreciere
a elevilor

-

-

-
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ANEXA 1
Avantajele și dezavantajele mijloacelor de comunicare orală
Avantajele și dezavantajele mijloacelor de comunicare scrisă
Avantajele și dezavantajele mijloacelor de comunicare vizuală
Avantajele și dezavantajele mijloacelor de comunicare audiovizuală

ANEXA 2
Echipa evaluatoare trebuie să asculte activ soluțiile Jocului de rol. Analizatorii (echipa 5) vor
aprecia cele 4 soluții prezentate de către cele 4 echipe (metoda Frisco-adaptată) și vor vota soluția
cea mai bună.
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FIŞA DE DOCUMENTARE
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FIŞA DE DOCUMENTARE
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FIŞA DE DOCUMENTARE
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FIŞA DE DOCUMENTARE
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PROIECTUL UNITĂŢII DE PREDARE- ÎNVĂŢARE:
ORGANISMUL- UN TOT UNITAR (ALCĂTUIREA UNUI ORGANISM)
Prof. Dobândă Elena
Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" , Piatra Neamț
Cuprinde 9 lecții: 7 lecții de predare-învățare
•

1 lecție recapitulare

•

1 lecție evaluare

Competenţe generale:

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice
1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, scheme, grafice, diagrame ca surse pentru extragerea unor informații referitoare la unele procese, fenomene și sisteme biologice
1.2 Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru date
1.3 Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor vii

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale
2.1 Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu
2.2 Realizarea de produse de prezentare a informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte, produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei
3

Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității

3.1 Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice
3.2 Aplicarea unor algoritmi selectați adecvat în investigarea lumii vii
4 . Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții
4.1 Transferarea achizițiilor din domeniul biologiei în contexte noi
4.2 Identificarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate
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1

2

3

Detalieri de conţinut

Organele unei plante
superioare
Caracteristicile organismului.
Evidenţierea funcţionării
organismului ca un tot unitar
Țesuturile vegetale
*Celula vegetală
Țesuturile embrionare
Țesuturile definitive:
• De apărare,
• Fundamentale(asimilatoa
re, de absorbție, de
depozitare)
• Conducătoare
• Mecanice
• Secretoare
Țesuturile animale
*Celula animală
Țesutul epitelial
Țesutul conjunctiv
Țesutul muscular
Țesutul nervos

Competeţe
specifice
1.1, 1.2, 1,3,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2,
4.1, 4.2

1.1, 1.2, 1,3,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2,
4.1, 4.2

Activităţi de predare-învăţare

Resurse
Procedurale

Prezentarea funcțiilor organismului.
Prezentarea relațiilor de interdependență care se stabilesc între
sistemele de organe pentru ca organismul să funcționeze ca un tot
unitar.
Clasificarea țesuturilor vegetale.
Reprezentarea prin desene schematice a țesuturilor asimilatoare.
Observarea imaginii cu secțiunea prin frunză, evidențiind
diferențele dintre tipurile de țesuturi prezente.

Evaluare
Materiale

Explicaţia,
conversaţia;
Demonstrația
Problematizarea

Manual

Explicaţia,
conversaţia;
Demonstrația
Problematizarea

Planşe, mulaje,
microscop, truse de
disecție, atlase,
ierbare, insectare

Orală

Orală

1.1, 1.2, 1,3,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2,
4.1, 4.2

Observarea imaginilor prezentate în manual.
Reprezentarea prin desene schematice a structurii țesutului
epitelial.
Corelararea dintre structura țesutului respectiv cu funcția
îndeplinită.
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Explicaţia,
conversaţia;
Demonstrația
Problematizarea

Manual
Desene
Orală

Obs.

Nr.
crt.
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4

5

6

Lp- Observații microscopice
asupra celulelor și asupra
țesuturilor
Observarea celulelor din bulbul
de ceapă
Observarea cloroplastelor din
frunza de Elodeea
Observarea cromoplastelor la
roșie
Observarea amiloplastelor la
cartof

1.1, 1.2, 1,3,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2,
4.1, 4.2

Observații microscopice asupra unor preparate cu celule și țesuturi
vegetale și animale

Explicaţia,
conversaţia;
Demonstrația
Problematizarea

Manual
Desene

Orală

Recapitulare

1.1, 1.2, 1,3,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2,
4.1, 4.2

Evaluare

1.1, 1.2, 1,3,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2,
4.1, 4.2

Realizarea clasificării țesuturilor vegetale și animale.

Explicaţia,
conversaţia;
Demonstrația
Problematizarea

Manual
Desene
Orală

Manual
Desene

Scrisă

Matrice de evaluare
Instrumentele evaluării
Nr.crt.

Probă
scrisă

Probă
orală

Competenţe specifice

Probă
practică

Temă de
lucru pt.
acasă

Temă de
lucru în clasă

Obs.
sistematică a
elevilor

1.

1.2. Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, scheme, grafice,
diagrame ca surse pentru extragerea unor informații referitoare la unele
procese, fenomene și sisteme biologice

+

+

+

2.

+

+

+

3.

1.3 Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor
fișe de lucru date
1.3 Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de explorare a
sistemelor vii

+

+

+

4.

2.1 Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu

+

+

+
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Autoevaluare

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

5.

6.
7.
8
9

2.2 Realizarea de produse de prezentare a informațiilor sub formă de
modele, forme grafice, texte, produse artistice, cu mijloace TIC,
utilizând adecvat terminologia specifică biologiei

+

+

+

3.3 Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

3.4 Aplicarea unor algoritmi selectați adecvat în investigarea lumii vii
4.1 Transferarea achizițiilor din domeniul biologiei în contexte noi
4.2 Identificarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de
sănătate

+
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PROIECTUL UNITĂŢII DE PREDARE- ÎNVĂŢARE:
VIEȚUITOARELE ÎN MEDIUL LOR DE VIAȚĂ
TIPURI DE ECOSISTEME TERESTRE
Prof. Veiss Aloma Maria
Colegiul Naţional "Petru Rareș" , Piatra Neamț
Cuprinde: 4 lecţii de predare- învăţare,
Competenţe generale:

3. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice
1.1 Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene
1.2 Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date
2 Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale
2.1 Organizarea informațiilor științifice după un plan dat
2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă
3 Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității
3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii
4 Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții
4.1 Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană
4.2 Recunoașterea consecințelor activităților umane și ale propriului comportament asupra mediului înconjurător
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1

Detalieri de conţinut

*Grădinile și livezile (specii
reprezentative, caractere generale,
adaptări la mediu).

Competeţe
specifice
1.1, 1.2,
2.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2

1.1, 1.2,
2.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2

2

*Parcurile (specii reprezentative,
caractere generale, adaptări la
mediu)

Activităţi de predare-învăţare

Resurse
Materiale

- realizarea unor scheme pentru extragerea caracteristicilor
structurilor, fenomenelor și proceselor reprezentative;
- enunțarea unor situații-problemă;
- descrierea relațiilor dintre viețuitoare;
- reprezentarea grafică a lanțurilor și rețelelor trofice;
- realizarea unor proiecte ecologice;
- lectura unor texte din manual, atlase, în scopul extragerii
informațiilor, realizării rezumatului sau a unei scheme logice a
conținutului;
- observarea unor imagini cu diferite viețuitoare, ecosisteme/medii
de viață pentru extragerea caracteristicilor structurilor
fenomenelor, proceselor reprezentate;
- enunțarea unor situații-problemă;
- completarea unor fișe de observație cu date despre plante sau
animale întâlnite în diferite medii de viață;
- identificarea unor plante cu rol important în viața omului;
- efectuarea unor vizite pentru observarea unor efecte ale
comportamentelor umane asupra mediului.
- stabilirea și aplicarea unor reguli de comportament ecologic în
clasă, acasă sau în timpul vizitelor.
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Explicaţia,
conversaţia;
Observarea,

Evaluare
Procedurale

Planșe
Manual
Orală

Observarea,
explicaţia,
conversaţia;

Planşe, mulaje,
microscop, truse de
disecție, atlase,
ierbare, insectare

Orală

Obs.

Nr.
Crt.
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1.1, 1.2
2.2,
3.1,
4.1, 4.2

3

Pajiștile (specii reprezentative,
caractere generale, adaptări la
mediu)

1.1, 1.2
2.2,
3.1, 3.2,
4.1, 4.2

4.

*Pădurile (specii reprezentative,
caractere generale, adaptări la
mediu)

- observarea unor imagini cu diferite viețuitoare, ecosisteme/medii
de viață pentru extragerea caracteristicilor structurilor
fenomenelor, proceselor reprezentate;
- realizarea unor scheme pentru extragerea caracteristicilor
structurilor, fenomenelor și proceselor reprezentative;
- completarea unor fișe de observație cu date rezultate în urma
desfășurării investigației;
- descrierea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza unor
imagini;
- descrierea relațiilor dintre viețuitoare, precum și dintre acestea și
mediu;
- reprezentarea grafică a lanțurilor și rețelelor trofice;
- identificarea unor plante cu rol important în viața omului;
- efectuarea unor vizite pentru promovarea frumuseților naturale și
observarea unor efecte ale comportamentelor umane asupra
mediului.
- lectura unor texte din manual, atlase, în scopul extragerii
informațiilor, realizării rezumatului sau a unei scheme logice a
conținutului;
- observarea unor imagini cu diferite viețuitoare, ecosisteme/medii
de viață pentru extragerea caracteristicilor structurilor
fenomenelor, proceselor reprezentate;
- enunțarea unor situații-problemă;
- completarea unor fișe de observație cu date despre plante sau
animale întâlnite în diferite medii de viață;
- identificarea unor plante cu rol important în viața omului;
- efectuarea unor vizite pentru observarea unor efecte ale
comportamentelor umane asupra mediului.
- stabilirea și aplicarea unor reguli de comportament ecologic în
clasă, acasă sau în timpul vizitelor;
- organizarea unor concursuri ecologice.
- interevaluarea activităților realizate în cadrul grupelor sau între
grupe.
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Conversaţia
euristică,
observarea,
explicaţia

Manual
tipărit/digital, fișe
de observație,

Orală

Observarea,
explicaţia,
schematizarea,
conversaţia,
problematizare

2.Planşe, manual
tipărit/digital; fișe
de observație.

Orală

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Matrice de evaluare
Instrumentele evaluării
Nr.crt.
1.

2.
3.
4.

Probă
scrisă

Probă
orală

Competenţe specifice

Probă
practică

Temă
de lucru
pt.
Acasă

Temă de
lucru în
clasă

Obs.
Sistematică
a elevilor

1.1 Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca
surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a
unor procese și fenomene
1.2 Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor
fișe de lucru date

+

+

+

+

+

+

2.1 Organizarea informațiilor științifice după un plan dat

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

2.2Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea
orală și scrisă

Referate

3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor
5.
6.
7.
8.

3.2 Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii
4.1Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană
4.2Recunoașterea consecințelor activităților umane și ale propriului
comportament asupra mediului înconjurător
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PROIECT EDUCATIV
,, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI ”
PROF.ÎNV. PRIMAR : DOGARU MARIANA LIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HIDIȘELU DE SUS, JUD. BIHOR

A. DENUMIREA PROIECTULUI
a.

Titlul: Sărbătorirea zilelor educației

b.

Domeniul și tipul de educație în care se încadrează:
Activitate extrașcolară: Educație socială

B. DENUMIREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE:
,,ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI”
APLICANTUL:
Școala Gimnazială Nr.1 .HIDISELU DE SUS
Școala Primară nr.1 Sîntelec
Școala Primară nr. 2 Mierlău
Coordonator proiect .Prof.DOGARU LIA
ECHIPA DE PROIECT : învățătoarele claselor P , I , a II –a , a III – a , a IV –a.
C.ARGUMENT:
Activitățiile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea
înclinațiilor și aptitudinilor școlarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber.
Având un caracter atractiv, școlarii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire, la
astfel de activități.
Potențialul larg al activităților extracurriculare 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 și valoroase.
Activitatea extrașcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influețelor educative . Ea lărgește orizontul cultural
al școlarilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite la activități. Participarea copiilor la acțiunile
organizate în afara clasei și a școlii, constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competențelor. Activitățile
extrașcolare aduc o contribuție însemnată și la educația morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acțiunile și lărgindule orizontul artistic .
Este foarte important ca elevii din clasele I-IV să afle mai mult despre educație , cât de important este educația de
la începutul unui copil și că educația se continuă în toată viața noastră.
D. SCOPUL PROIECTULUI
Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătorește Ziua Mondială a Educației. Activitatea are ca scop
familiarizarea elevilor cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii
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şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăţi. Evenimentul ține să ne
reamintească faptul că o educație de calitate reprezintă cheia unei reușite profesionale.
Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea ca şi cadre didactice trebuie să insuflăm celor
mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea respectului pentru cei care oferă educaţia, adică
dascălii, fie ei educatori, învăţători sau profesori.
Activitățile are drept scop înțelegerea importanța educației permanentă în viața noastră.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
❖

Să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie – Ziua Educatiei;

❖

Să discute despre dreptul la educaţie .

❖

Să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor;

❖

Să descopere educaţia ca "meserie" a lor, iar şcoala este centrul activităţii lor sociale.

❖

Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;

GRUPUL ŢINTĂ:

elevii claselor P , I , a II –a , a III-a , a IV -a

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 5 OCTOMBRIE 2020
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:
•

Limba şi literatura română

•

Educatie civică

•

Muzică şi mişcare

•

Arte vizuale şi abilităţi practice

METODE DE EVALUARE:
•

Expoziție cu lucrările elevilor pe tema prezentată.

•

Realizarea unui colaj foto cu secvențe din activitatea derulată.

MATERIALE, RESURSE:
Resurse umane:

Resurse materiale:

•

elevii claselor -P , I , a II –a , a III –a , a IV- a

•

învăţătoarele claselor

laptop, tablă interactivă,
coli de desen, creioane colorate, carioca, acuarele

Activități programate
NR.
CRT

1.

LOC DESFĂŞURARE

ACTIVITATEA

”CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR
”- fise de lucru, planse de colorat cu diverse
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scene din poveștile studiate de elevi și audiții
muzicale

5 octombrie – Ziua Educației

2.

Sala de clasă

Prezentare ppt cu însemnătatea zilei

5 Oct 2020

Audiție muzicală ”Învățătoarea”

3.

Dreptul la educaţie -discuţie liberă

Sala de clasă

5 Oct 2020

Sala de clasă

5 Oct 2020

despre educație, a fi educat, autoeducație.
Realizarea unui panou cu tema ,,Un copil
educat, un om câstigat’’ în care fiecare elev va
scrie câte un motiv pentru care avem nevoie de
educaţie.
Decorarea panoului cu frunze personalizate.

4.

Colaj de desene ‘’Învățătoarea mea’’
Cântece despre şcoală şi învăţătoare
Acordarea diplomelor de participare

Curtea scolii
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PROIECT EDUCATIV”SUNT MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN!”
SECRETAR : PAȘCA FLORICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HIDIȘELU DE SUS,JUD.BIHOR
MOTTO:
,,Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.”
Mihail Sadoveanu

DENUMIREA PROIECTULUI
a.

Titlul: ,, SUNT MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN ! ”

b.

Domeniul și tipul de educație în care se încadrează: cultural –artistic

c. Tipul de proiect: local
APLICANTUL:
Școala Gimnazială Nr.1 .Hidișelu de Sus
Școala Primară nr.1 Sîntelec
Școala Primară nr. 2 Mierlău

Coordonator proiect :
Prof. înv.primar :
ECHIPA DE PROIECT : Cadrele didactice din cele trei școli

ARGUMENT:

Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie

istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru. De asemenea
, UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE este unul dintre cele mai mari evenimente ce a avut loc în istoria neamului
românesc, unire ce s-a înfăptuit sub conducerea lui ”ALEXANDRU IOAN CUZA la 24 IANUARIE 1859”.
Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice
şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar
câteva din subiectele pe care le abordăm cu ocazia acestui eveniment.
Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este obligatoriu ca să-şi
cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai îndepărtate. Ziua Naţională este un bun prilej de a
aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru:
limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi
eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară..

DESCRIEREA PROIECTULUI
SCOPUL PROIECTULUI
❖ Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român;
❖ Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi mândria faţă de trecutul istoric al acestor
meleaguri şi oameni

1718

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

❖

stimularea interesului elevilor pentru Europa , Uniunea Europeană și simbolurile acesteia

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
➢

Conștientizarea importanţei istorice a zilelor de 1 Decembrie , 24 Ianuarie , 9 Mai prin recitarea de poezii si

intonarea de cantece patriotice

;

➢

Stimularea creativitații prin transpunerea în desen, pictură,colaje a marelor evenimente

➢

participarea cu dragoste şi interes la activităţile propuse.

GRUPUL ŢINTĂ:
Direct - elevi ai claselor P , I , a II –a , a III-a , a IV –a
Indirect : Cadre didactice ,părinți,comunitate
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă
PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

noiembrie 2019- mai 2020

MEDIATIZAREA PROIECTULUI
-

mediatizarea proiectului şi a activităţilor derulate în cadrul proiectului ; expoziţie cu lucrările elevilor ;

-

realizarea unui album foto cu imagini din activitatea desfăşurate ;

-

Expoziție de fotografii pe site-ul școlii

REZULTATE:
-elevii vor fi interesati de activitatile proiectului fiind interesati de evenimente ;
-cadrele didactice vor da dovada de profesionalism găsind acele metode care vor face din proiect o reușită ;
- relaționarea și colaborarea constructivă a tuturor beneficiarilor ;
-rezultatele proiectului vor fi concretizate în colaje,desene,cât și în progresul înregistrat în planul personalității;

DISEMINAREA PROIECTULUI
- în Consiliul Profesoral , la ședințele cu părinții

IMPACTUL PROIECTULUI
- se dorește întărirea colaborării dintre comunitatea locală și școală ;
- se dorește a fi unul pozitiv pentru toți factorii implicați în prezentul proiect.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
- mare parte dintre activitățile propuse vor fi realizate anual în vederea marcării importanței față de trecutul istoric

BUGETUL PROIECTULUI
o

Surse de finanţare: autofinanțări

METODE DE EVALUARE:
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•

Expozitie cu lucrările elevilor pe tema prezentată.

Realizarea unui colaj foto cu secvențe din activitatea derulată
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
Nr.
crt
1.

Activitatea
,, 1 Decembrie – Ziua Națională a
României
Activități :
-Mândria de a fi român ! – Poezii și
cântece dedicate zilei de 1 Decembrie
-Micii artiști !-desene , colaje , steaguri ,
ecusoane,rebusuri , cocarde , etc

Grup
ţintă
Elevi
Părinți
Comunit
ate

Termen

29.XII.
2019

Respon
sabil
Director

Secretar

Rezulta
te
Desene
Colaje
Steaguri
Ecusoane
Cocarde
expoziție

Director

Desene

Cadrele
didactice

,, UNIRE-N CUGET ȘI-N SIMȚIRI ”
2.

Elevi

24.I.
2020

Părinți

Activități :
-Unirea și literatura : lecturi , creații
proprii
-Hai să dăm mână cu mână – cântece
-Unirea văzută prin ochi de copil –
desene , colaje , etc
,,9 MAI –ZIUA EUROPEI ”
Activități :
Semnificația zilei Europei Discuții despre Uniunea Europeană ,
Uniunea Europeană ( așezare , tradiții /
obiceiuri sprcifice , limbă vorbită )
Audierea si intonarea Imnului Europei
Copiii Europei !
-desene , colaje,drapele , etc
Spune ce știi !-concurs de cultură
generală

Colaje
Cadrele
didactice

Steaguri

Comunit
ate

Secretar

Elevi

Director

Desene

Cadre
didactice

Colaje

Secretar

Expozitie

Expoziție

8.V.
2020
Părinți

Comunit
ate
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PROJET DIDACTIQUE
Ariesanu Liliana Daniela
Scoala Gimnaziala Campeni
CLASSE: Ve
SUJET: Ce que tu es chic ! – un défilé de mode
PROFESSEUR :
TYPE: Le renforcement des connaissances de vocabulaire
Google Apps folosite :
1.

DOCS, PRESENTATION, GOOGLE SEARCH, YOU TUBE, GMAIL
COMPETENCES GENERALES :

•

Formuler des énonces affirmatives, interrogatives, exclamatives avec l’intonation appropriée.

•

Manifester de l’initiative dans une interaction verbale.

•

Participer spontanément dans des interactions sur des sujets familiers.

•

Développer la capacité de réception orale ;

•

Développer la capacité de réception écrite ;

•

Former des habilités et des habitudes d’emploi correctement les expressions sur le temps et les noms de divers
vêtements ;

•

Renforcer les connaissances acquises sur se présenter et présenter l’autre ;

•

Développer la capacité de lire correctement et de s’exprimer oralement.
COMPETENCES SPECIFIQUES : À la fin de la leçon les élèves seront capables de :
O1 : comprendre et assimiler des mots et des expressions du texte;
O2 : utiliser correctement ces mots /expressions dans des contextes et des situations de communication ;
O3 : faire introduire dans des phrases les mots nouveaux qui désignent des vêtements;
O4 : manifester du plaisir et d’attention pendant la classe de français ;
O5 : écrire correctement au tableau noir et dans les cahiers les mots ;
RESSOURCES :
•

Le contenu de la leçon ;

•

Lieu de travail : la salle d`informatique ;

•

Durée : 50 min.

STRATEGIE DIDACTIQUE :
MÉTHODES : exercices structuraux oraux, le dialogue, l`exposition, la problématisation, apprentissage par
le jeu, par la chanson, contrôle du devoir, exercice à trous, observation, conversation, prise de notes ;
EQUIPEMENT SCOLAIRE : fiches de travail individuel (réalisées en Google Docs), dessins, le support
audio et vidéo.
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Bibliographie :
- Le manuel de français - Langue française pour V ème classe, Cavallioti, Bucuresti, 2005.
- Sylvie, Schmitt, Vocabulaire progressif du français pour les adolescents, CLE International, Sejer, 2004.
- le clip: http://www.youtube.com/watch?v=svDL9hYHy38
- http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_02/no_02.htm
- http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_06/no_06.htm
- http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_10/no_10.htm
- Nathalie, Bié, Philippe, Santinan, Vocabulaire pour adolescents – 250 exercices, CLE International, Sejer, 2005.

Les moments de la

Activité du professeur

Activité des élèves

leçon

Méthodes/

Durée

organisation du
travail

I. Organiser la

Je note le nom des absents et je fais une conversation situationnelle.

classe d’élèves

L’élève de service

conversation

2 min.

10 min.

donne le nom des
absents, indique la date
et le jour

II. Vérifier le

Je demande aux élèves quel a été leur devoir et je corrige les fautes.

Les élèves lisent leurs

Conversation

devoir et les

Je fais une actualisation des connaissances acquises pendant la classe précédente.

devoirs et ils sont

Explication

connaissances

attentifs aux

exemple

antérieurement

explications du

acquises

professeur.

III. Renforcements

Je vais discuter avec les élèves sur les principaux types d’habits : les vêtements,

des connaissances

les accessoires, les chaussures et les bijoux. (a l`aide de l`application Google

Conversation

Presentation)
Je leur montre une robe et je les demande :
- Qu’est–ce que c’est ?

C’est une robe
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- Qui porte une robe: une femme ou un homme ?

Une femme

Je leur montre un sac à main et je les demande :
- Qu’est–ce que c’est ?

Un sac à main

- Qui le porte ?

Les femmes

Je leur montre un pantalon.

Ils répondent, c’est un
pantalon porté d’un
homme

Je vais continuer selon le modèle avec d’autres vêtements, accessoires,

Les élèves écoutent,

chaussures et bijoux.

participent verbalement
et prennent des notes.

IV. Éveiller

Activité 1: Le professeur prépare les élèves pour l’activité d’écoute (voir Annexe

Ils se préparent pour

écoute

l’attention

1 Dorothée – La valise, fichier audio sur Youtube)

l’activité d’écoute.

travail collectif

1) Première écoute

6 min.

Ils connaissent
déjà quelques
objets

Après avoir écouté la chanson pour la première fois, les élèves essaient de

conversation

vestimentaires

répondre aux questions suivantes :

travail collectif

rencontrés dans

-

Avez-vous aimé cette chanson ?

Ils écoutent

la leçon dont on

-

Quel est le genre de cette musique ?

attentivement.

a fait la lecture

-

Quel est votre genre de musique préféré ?

la classe
précédente.

V. Fixation des

Les élèves écoutent l’enregistrement sans voir le texte de la chanson. Après cette

connaissances et le

écoute le professeur leur propose le jeu : le remue-méninges.

transfer

écoute

À quoi pensez-vous en écoutant cette chanson ?

exercice à trous

Assurer et
intensifier la

Exercice 1 : schéma

rétention et le

Les élèves écrivent sur le tableau tout ce qui leur vient à l’esprit à propos de cette
chanson.
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transfert des
connaissances

2) Créativité Ensuite, toujours sans le texte de la chanson, les élèves doivent
inventer le titre adéquat pour cette chanson.

3) Deuxième écoute À partir de la deuxième écoute de la chanson, les élèves
essaient d’entourer les mots qui sont cités dans la chanson : magnétophone,

Les élèves doivent

mascotte, chat, raquette, robe, pull-over, pantalon, chaise, boucle-d’oreille,

réécouter la chanson et

lunettes, barre, crème, pyjama, casquette, jupe, collier, basket, perruque, tableau,

compléter les trous.

ceinture, télévision, voiture, chien.
Puis, les élèves reçoivent le texte de la chanson à trous (Google Docs).
Après deux écoutes ils complètent le texte avec les mots qui manquent et qui

Ils répètent et notent

sont déjà connus. Pour vérifier s’ils ont bien complété le texte, le professeur met

dans les cahiers les mots

le lecteur de CD une dernière fois. Puis, à haute voix, les élèves lisent tour à tour

inconnus ou les

les paroles de la chanson. Le professeur corrige les fautes.

expressions.

VI. Toucher le

Activité 2: Pour l’activité suivante, le professeur les prépare pour visionner un

Ils doivent regarder

feed-back et

court défile de mode en utilisant les ressources éducationnelles sur net (Google

attentivement le défilé

obtenir la

Search)-

de mode et de compléter

performance

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_10/no_10.htm

les espaces libres avec

Ils ont le texte de la présentation à trous. (Google Docs)

les mots qui manquent.

Activité 3: Après cette présentation je répartisse en binômes la classe (chacune

travailler en équipe :

représentant une maison de couture renommée): l´équipe Yves St Laurent,

présenter son

l´équipe Christian Lacroix, l´équipe Chanel, etc.

mannequin d`une
manière plus originale.

Chacun va défiler à tour de rôle. Le reste du groupe constituera le public. Le top
model doit en quinze secondes faire un aller retour sur la scène. Son binôme fait
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alors le commentaire:
"Bianca porte un superbe pull rouge et blanc avec une jupe en jean bleu clair.
Ses chaussures, rouges, sont la grande mode de cet été!"

Le défilé commence bien sûr avec le professeur qui défile en décrivant lui-même
sa tenue, pour mettre à l´aise les timides !

Ils dressent la
présentation de son

Le prof comptera ensuite les points: le tandem qui aura donné le plus

partenaire.

d´informations sur la tenue de chacun des deux membres aura gagné. (Trois
points par information correctement formulée, un point par information

Ils trouvent les mots.

imparfaite.)
VII. Évaluer de la
performance et

Le professeur évalue l’activité des élèves (oralement ou par des notes).
Le professeur indique le devoir (Gmail) et donne les indications nécessaires.

indiquer le devoir
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PROIECT EDUCAȚIONAL
PERSONALITĂȚI ȘI MONUMENTE TECUCENE
Prof. Pavel Stela
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci

Motto : ,,Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi trebuie şi un
dram de iubire ca s-o înţelegi.”
Nicolae Iorga
Titlul proiectului: PERSONALITĂȚI ȘI MONUMENTE TECUCENE
Tipul proiectului : Proiect educaţional
Proiect : local
Coordonator : prof. Pavel Stela
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci
Parteneri: Casa de Cultură Tecuci
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” – Tecuci
Muzeul Theodor Cincu Tecuci
Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci
Argument:
Istoria locală, povestită și trăită, acţionează asupra sensibilităţii elevilor, modificând simţirea şi gândirea
imaginativă a acestora. O simplă cercetare a istoriei locale poate facilita o mai bună cunoaştere a evenimentelor istorice,
a monumentelor și personalităților din localitate care și-au pus amprenta asupra evoluției orașului. Prin înţelegerea şi
cunoaşterea trecutului, atât prin legende cât şi prin lucrări ştiinţifice, putem anticipa viitorul sau îl putem creiona în
funcție de nevoile și dorințele noastre.
Punctul de plecare al acestui proiect este reprezentat de dorinţa de a descoperi originea acestui oraș, evoluția
sa, contribuția diverselor personalități tecucene la marile evenimente ale istoriei neamului, precum și identificarea
clădirilor și a momentelor care au marcat existența localnicilor la un moment dat.
Activităţile din cadrul proiectului pot influenţa elevii, oamenii maturi de mâine, care trebuie să fie creativi,
informaţi, având capacitatea de a înţelege, dar şi de a cunoaşte mai temeinic, în special istoria locală. Istoria celorlalţi,
respectul pentru pluralitate şi diversitate etno-culturală, toleranţa faţă de credinţele religioase şi dialogul cu oameni
aparţinând altor confesiuni sunt principalele repere ale educaţiei civice şi democratice actuale. Acceptarea diversităţii
presupune o atitudine intelectuală şi morală, care să faciliteze dialogul şi capacitatea de a-l asculta pe celălalt.

Scop:
* Cunoaşterea corectă a istoriei locale, naţionale şi universale prin activităţi extraşcolare.
Obiective:
* Identificarea şi cunoaşterea principalelor aspecte ale istoriei locale, naţionale prin diverse activităţi
extraşcolare;
* Identificarea principalelor personalități și monumente tecucene;
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* Consolidarea deprinderilor şi priceperilor de muncă, a muncii în echipă ;
* Dezvoltarea simţului civic;
* Conştientizarea şi responsabilizarea elevului la nivelul comunităţii locale prin implicare activă şi directă;
* Cunoaşterea interculturalităţii;
* Ocuparea timpului liber cu activităţi de tip recreativ, informativ, competiţional, menite să valorifice
disponibilităţile şi abilităţile elevilor în diverse domenii;
* Promovarea dialogului şi a comunicării, dezvoltarea abilităţilor de comunicare.
Grup ţintă
* elevii școlilor partenere
* cadrele didactice ale unităților de învățământ;
* comunitatea locală
Durata proiectului: an şcolar 2020-2021
Locul de desfăşurare
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci
Monumente istorice din Tecuci
Casa de Cultură Tecuci
Muzeul Theodor Cincu Tecuci
Biblioteca Ștefan Petică Tecuci
Calendarul activităţilor:
Perioada

Denumirea activității

Profesori colaboratori

Mod de realizare

Octombrie

TECUCI- NAȘTERE ȘI

DAVID IULIANA

# prezentare ppt.

PAVEL STELA

# prezentare ppt;

EVOLUȚIE

Decembrie

„1 DECEMBRIE –

# joc aplicația Wordwall

ZIUA ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI”
PAVEL STELA
Ianuarie

# concurs online

„24 IANURIE 1859 –

privind rolul Cocuței Conachi în

MICA UNIRE A ROMÂNILOR”

realizarea Unirii de la 24 Ianuarie
1859

Martie

PERSONALITĂȚI TECUCENE

STAMATE ADRIAN

# prezentare de materiale privind

MUNTEANU DRAGOS

viața și activitatea unor
personalități locale;
# vizitarea unor case memoriale.

COCOȘ ALINA
Aprilie

IDENTITATE ȘI DIVERSITATE

DOBRI JENICA
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TIVDĂ MARILENA
„ZIUA EROILOR”

Iunie

# vizita la monumente ale eroilor;
# depuneri de coroane

Resurse :
* materiale : existente: laptop, videoproiector, imprimantă, xerox, flip-chart;
- necesare: coli de scris, carton pentru diplome, markere, duplex, lipici.
* financiare : autofinanţare
* umane: cadre didactice, elevi
Așteptări:
* elevii vor cunoaşte corect diferite evenimente istorice, atât locale cât şi naţionale;
* se vor dezvolta abilități de lucru în echipă ale elevilor;
* o mai mare implicare a elevilor în problemele comunităţii din care fac parte precum și dezvoltarea simţului
civic.
* eficientizarea comunicării elev-elev, elev-profesor.
Jocul didactic Etichete care aduce în discuție părerile pe care ni le facem imediat despre o persoană care face
parte din altă etnie și modul în care o tratăm.
Produse finale: rezultate concursuri online, prezentari power point, fotografii.
Modalitatea de evaluare:
* participarea elevilor şi a cadrelor didactice la diferite concursuri;
* realizarea de ppt-uri, jocuri online
* participarea elevilor şi a cadrelor didacatice la diferite acţiuni comemorative, în plan local.
Valorificarea proiectului
La încheierea activităţilor propuse în proiect, se urmăreşte ca informaţiile descoperite să fie diseminate în rândul
celorlalţi elevi.
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Proiect didactic
Propunător Dănilă Denisa Mihaela
Grădinita cu Program Normal Chetrosu
Grupa: Mijlocie
Domeniul experențial: Domeniul limbă și comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Subiectul activității: „În lumea păsărilor călătoare”
Tipul activității: Predare-învățare
Modalitate de realizare: Joc didactic
Obective operaționale:
•

să denumească păsările călătoare

•

să despartă cuvintele în silabe

•

să precizeze cu ce sunet începe cuvintele din imagine

•

să formuleze propoziții folosind cuvintele

Srategii didactice:
Metode didactice: observația, conversația, explicația, exercițiul, joc didactic
Mijloace didactice: coș cu cerințe, puzzele, scrisoarea, coșuleț cu jetoane, plicuri cu cerințe, imagini, stimulente.
Forme de organizare: frontal, individua
Conținutul

Nr.
Crt.

Etapele lecției

Momentul
organizatoric

instructiv-educativ

Strategii didactice
Metode didactice

Organizarea clasei pentru buna
desfășurare a activității:
-

Aerisirea sălii de clasă,
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Metode de evaluare

Mijloace

Forme de

didactice

organizare

formativă
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-

Pregătirea materialului didactic

Conversația

Frontal

necesar,
-

Observarea
comportamentului

Asigurarea disciplinei.

copiilor

Reamintirea poziției corecte pe scăunel.
Captarea atenției

Le voi spune copiilor că m-am întâlnit
cu zâna primăverii și ea mi-a dat acest
coș pentru ei.
În coș se vor afla diferite cerințe pe care
ei trebuie să le rezolve pe parcursul
întregii activități.

Coșul cu cerințe
Conversația

Observarea
Frontal

Prima dată voi scoate din coș un puzzle

comportamentului
copiilor

unde piesele vor fi numerotate de la 1 la
4. Copiii vor așeza bucățile de puzzle și

Puzzel-ul

vor obține o imagine cu două tablouri, în
primul tablou sunt reprezentate păsăile

Explicația

călătoare care pleacă în anotimpul de

Individual

toamnă și în cel de-al doilea tablou

Aprecieri verbale

păsările migratoare care vin în anotimpul
de primăvară.
Î: Cum se mai numesc păsările călătoare?
R: Păsările călătoare se mai numesc
păsări migratoare.
Anunțarea temei și
a obiectivelor

Î: Ia să vedem noi ce mai avem în coș.
Am găsit o scrisoare. Cred că e de la

Conversația

zâna Primăverii. Deschid scrisoarea și o
citesc copiilor.

Observarea capacității
Frontal

Explicatia
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„ Dragii mei copii, eu am auzit că sunteți
niște copii foarte deștepti și de aceea

Scrisoarea de la

vreu să mă conving. Astăzi v-am pregătit

Zâna Primăveri

un joc, ,, Răspunde repede și bine”,
cerințele jocului le aveți în coș. Voi va
trebui să denumiți păsările călătoare, să
despărțiți cuvintele în silabe, să
identificați sunetele cu care încep
cuvintele și să alcătuiți propoziții,
fiecare copil care răspunde corect va
primi un stimulent. Mult succes!”

Exemplificarea

,,Răspunde repede și bine” sarcinile

sarciniilor și a

jocului se află în coș, acesta se va

regulilor de joc

desfășura pe mai multe etape. În prima
etapă va trebui să alegeți un jeton și să

Explicația
Conversația

doua etapa veți alege un plic, unde se
afla diferite păsari, trebuie să le
indentificați și despărțiți numele acestora
în silabe, iar în a treia imagine trebuie să
alcătuiți propoziții cu numele păsărilor
călătoare reprezentate în imagini.
Voi desfășura jocul de probă chemând în

jocului de probă

față un copil care că extragă din coșuleț

Observarea
comportamentului

spuneți numele păsarii călătoare, în a

Desfășurare

Frontal

un jeton și să-mi denimească pasărea.
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Desfășurarea
jocului propriu-zis

Prima etapă

Conversația

Voi lua din coșul de la zâna primăverii,

Frontal

Aprecieri verbale

Individual

coșulețul încare se află jetoanele. Copilul
va veni în față și va spune numele păsării
de pe jeton, dacă acesta a răspuns corect
el va primi un stimulent.
A doua etapă
Voi lua din coș plicurile, în care se află
imagini cu păsările călătoare, copiii vor
trebui să identifice pasarea să despartă
cuvântul în silabe și să identifice sunetul
cu care începe, dacă copilul răspunde
corect primește un stimulent
A treia etapă
Pe panou vor fi puse imagini care vor
reprezenta păsările călătoare care fac
anumite acțiuni, iar copiii vor trebui să
identifice pasărea din imagine și să
alcătuiască o propoziție cu aceasta. Dacă
copilul răspunde corect primește un
stimulent.
Obținerea
performanței

Pe panou va fi pusă o imagine care este

Frontal

împărțită pe mai multe tablouri, iar eu
voi avea un coș unde se vor afla mai

Conversația

multe păsări, iar copiii vor trebui să
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Aprecieri verbale
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identifice pasărea și să o pună în locul
unde trăiește.
Conversația

Asigurarea Feedback-ului

Frontal

Le voi adresa copiilor câteva întrebări

Individual

copiilor cu privire la activitatea de astăzi.
Retenției și
transfer

Stimulente
Voi face aprecieri verbale și voi oferi
stimulente tuturor copiilor.
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Aprecieri verbale
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PROIECT DE ACTIVITATE
PROF. ÎNV. PREȘC. Chișu Georgeta-Ilinca
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22, Sibiu
DATA: 14.01.2021
GRUPA/NIVELUL: Grupa mică/ nivelul I
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul om și societate
TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Jocurile copiilor iarna”
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „Omul de zăpadă!”
MODALITATE DE REALIZARE: Lipire – activitate desfășurată on-line prin intermediul platformei ZOOM
TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de priceperi și deprinderi
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Activare și manifestare a potențialului creativ
Motricitate grosieră și motricitate fină în context cu viaţa familiară.
COMPORTAMENTE VIZATE: Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate.
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Asamblarea corectă a celor zece elemente și lipirea lor, pentru realizarea omului de zăpadă.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: Să recunoască materialul didactic prezent în coşuleţe;
O2: Să enumere părţile componente ale unui om de zăpadă;
O3: Să efectueze exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii;
O4: Să reconstituie corespunzător omul de zăpadă din elementele prezente în coşuleţ;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
-

METODE ȘI PROCEDEE: conversașia, explicația, demonstrația, exercițiul, expunerea, descoperirea, observația, exercițiul.

-

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: : bulgări din zăpadă, pălării de carton, morcov de hartie, ochi, nas, matură, lipici, coşuleţe, pastă de dinți, calculatorul
pentru a intra pe ZOOM;

-

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală

EVALUARE: observarea curentă, aprecierea comportamentului copiilor, apreciere verbală.
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DURATA: 15 – 20 minute
LOCUL DE DESFĂȘURARE: On-line prin intermediul platformei ZOOM.
BIBLIOGRAFIE:

Curriculum pentru educație timpurie (2019)
Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019

Etapele activității

Momentul
organizatoric

Timp

1 min.

Captarea atenției
4 min.

Anunțarea temei
2 min.

Dirijarea învățării
10 min.

Ob.
Op.

Conținutul științific al activității

Asigurarea condițiilor optime pentru
desfășurarea activității: accesarea link-ului creat
pe platforma ZOOM pentru a intra on-line cu
grupa de copii, asigurarea condițiilor videoaudio pentru buna desfășurare a activității,
pregătesc materialul necesar.
Prezentarea elementului surpriză: un om de
zapada realizat din bulgari de zapada artificiala.
Copiii vor cânta un cântecel despre iarna.
Așadar, dragi copii, astăzi vom lipi și noi un om
de zăpadă.
Trebuie să vă străduiți să realizați cele mai
frumoase lucrări pentru că la sfârșitul activității
veți primi cu toții o surpriză.
Prezentarea și analiza modelului
Voi prezenta copiilor un model.
Explicarea tehnicii de lucru
Le explic și demonstrez tehnica de lucru.
Explicarea și demonstrarea pașilor de lucru: cu
mâna stângă ținem foaia de lucru ca să nu se
deplaseze pe masă, iar lipiciul îl ținem cu mâna
dreaptă. Întindem lipiciul pe foaie, apoi fiecare
element în parte pentru a reda omul de zăpadă.
Trebuie să fim atenți și să așezăm corect ochii,
nasul, gura, palăria, nasturii, mătura...fiecare la
locul potrivit.
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STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode și
procedee

Mijloace
didactice

Forme de
organizare

Conversația

Om de
zăpadă

Fontal

EVALUARE

Observarea comportamentului
copiilor

Exercițiul

Conversația

Interesul pentru omul de zăpadă
și activitate
Frontal

Om de
zăpadă

Individual
Conversația
Explicația

Lucrare
model

Frontal

Observarea comportamentului
copiilor
Capacitatea de atenție

Demonstrația
Individual
Exercițiul
Explicația
Exercițiul
Demonstrația

Îşi însuşesc sarcinile de lucru,
fiind atenţi la demonstraţia
educatoarei
Observă și intuiesc materialele
de lucru
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Exerciții pentru încălzirea mușchiilor mici ai
mâinii
Înaintea începerii activității vom face câteva
exerciții simple pentru încălzirea mușchilor
mâinii: steluțe pe cer, picuri de apă, spălatul
mâinilor.
Voi atenționa copii asupra poziției corecte a
spatelui, la începutul

Execută corect exercițiile de
încălzire.

Conversația

O1
Executarea propriu-zisă a lucrării.
Le voi ura spor la treabă, voi supraveghea
preșcolarii și voi oferi ajutor verbal, celor ce au
nevoie.
Obținerea
performanței

5 min

Evaluare și
Încheierea
activității

3 min.

O2
O3

Toți copiii vor arăta la cameră lucrările
realizate. Se constată apoi că toți au lucrat
frumos și omul de zăpadă prezent la activitate
este foarte fericitit și încântat de cât de deștepți
și descurcăreți sunt copiii.
După semnalul de încetare a lucrului, copiii sunt
atenționați să facă ordine și curățenie la mese.
Se vor face aprecieri asupra modului de
desfasurare a activitatii.
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Conversația
Explicația

Conversația

Bulgări din
zăpadă,
Pălării de
carton,
Morcov de
hartie, ochi,
nas, matură,
Lipici,
Coşuleţe,
Pastă de dinți
Lucrările
realizate de
copii

Observarea curentă
Aprecieri verbale

Frontal

Identifică elementele
componenete ale omului de
zăpadă și le lipesc pe foaia pe
care este realizat conturul unui
om de zăpadă

Individual
Aprecieri verbale
Analiza lucrărilor

Frontal
Individual

Copiii sunt încântați de
încurajările primite și de ceea ce
au realizat
Aprecieri verbale generale și
individuale

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

PROIECT EDUCAȚIONAL
PROGRAM DE RECUPERARE ȘI PERFORMANȚĂ

PROF. CRAINIC DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNELIU COPOSU ZALĂU

CLASA a IV –a
Procedura de desfăşurare a orelor de meditaţii cu elevii clasei a IV-a
- Plan educaţional de intervenţie Argument:
Planificarea personalizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale
din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dificultăţi
de învăţare, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize:
- sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite;
- aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe/adaptate;
- realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale
conform diferenţelor individuale;
- diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate.
Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul
maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de o
adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul
şi stilul de învăţare al elevului.
Diferenţierea ar trebui să fie o practică normală, frecventă pentru că:
- elevii învaţă în ritmuri diferite;
- elevii au stiluri de învăţare diferite;
- cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potenţialului fiecărui elev;
- experienţele de viaţă diferite ale elevilor presupun adoptarea unor metode de învăţare diferite dar şi
a unor materiale şi mijloace didactice diverse;
Unii elevi întâmpină dificultăţi de învăţare la clasă pentru că:
- prezintă dificultăţi emoţionale, sociale sau de comportament;
- dificultăţi de învăţare a scris-cititului(dislexia-digrafia);
- au dificultăţi perceptiv-motrice(orintare în spaţiu şi timp, schemă corporală);
-au dificultăţi de limbaj şi comunicare;
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-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 diactic inadecvat sau insuficient);
Programul de intervenţie personalizat, acţionează o anumită perioadă de timp în condiţiile
date şi trebuie să răspundă cerinţelor elevului în ce priveşte dezvoltarea şi învăţarea, ţinând cont de
forţele acestuia şi achiziţiile anterioare.
În elaborarea obiectivelor învăţării, a strategiilor didactice de intervenţie şi de învăţare, a
metodelor şi instrumentelor de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor formate, s-a ţinut cont de
particularităţile specifice, individuale şi psihologice ale elevilor participanţi.

SCOP:
Dezvoltarea şi aprofundarea noţiunilor şi deprinderilor însuşite de elevi în cadrul orelor de
predare-învăţare. Program de pregătire pentru performanţă şi recuperare

OBIECTIVE:
1.– program de pregătire pentru performanţă

1.

Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor informaţii de detaliu din mesajul
ascultat

2.

Desprinderea sensului unui cuvânt nou prin raportare la contextul mesajului
ascultat

3.

Adaptarea mesajului la partener în situaţii de comunicare dialogată

4.

Formularea unor enunţuri corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi
gramatical

5.

Povestirea orală a unui text narativ cunoscut pe baza unui plan de idei

6.

Citirea conştientă şi corectă a unui text

7.

Formularea ideilor principale ale unui text narativ

8.

Identificarea secvenţelor narative, descriptive şi dialogate dintr-un text citit

9.

Desprinderea unor trăsături fizice şi morale ale personajelor dintr-un text citit
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10. Alcătuirea unui plan simplu de idei al unui text narativ
11. Redactarea unui scurt text narativ propriu, pe baza unui plan de idei
12. Redactarea unor texte scurte cu destinaţie specială (bilet, felicitare, carte poştală,

invitaţie)
13. Redactarea de texte cu respectarea regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe, a

celor ortografice şi de punctuaţie studiate, a aşezării corecte în pagină şi a
scrisului lizibil
14. Redactarea unor texte corecte din punct de vedere lexical şi gramatical

❖ Domeniul de intervenţie: cognitiv, Matematică:

❖ Domeniul de intervenţie: cognitiv, Limba română:
1.

Scrierea, citirea, compararea şi ordonarea numerelor naturale mai mici decât 1 000
000;

2.

Folosirea corectă a terminologiei matematice învăţate în contexte variate;

3.

Utilizarea fracţiilor pentru a exprima subdiviziuni ale întregului în contexte variate;

4.

Efectuarea de opera ţii de adunare şi scădere cu numere naturale mai mici sau egale
cu 1 000 000;

5.

Efectuarea de opera ţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici sau
egale cu 1 000 folosind operaţiile aritmetice învăţate;

6.

Recunoaşterea, reprezentarea şi clasificarea după proprietăţi simple a unor forme
plane şi spaţiale;

7.

Utilizarea de reguli şi corespondenţe pentru formarea de şiruri;

8.

Realizarea de estimări în situaţii practice;

9.

Utilizarea unor raţionamente aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă

10. Compunerea şi rezolvarea de probleme care presupun efectuarea a cel mult trei
operaţii
11. Utilizarea unităţilor de măsură neconvenţionale şi convenţionale în contexte variate
12. Utilizarea instrumentelor de măsură pentru măsurarea şi compararea timpului, a
masei, lungimii şi capacităţii unor obiecte
13. Utilizarea unor modalităţi simple de organizare şi clasificare a datelor
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14. Exprimarea orală şi scrisă, într-o manieră concisă şi clară, a modului de lucru în
rezolvarea de exerciţii şi probleme

OBIECTIVE:
2.– program de recuperare

❖ Domeniul de intervenţie: cognitiv Limba romana, citire- scriere
1)

să construiască enunţuri după imagini folosind cuvinte date;

2)

să răspundă corect din punct de vedere gramatica la diferite întrebări;

3)

să descrie o imagine pe baza unor întrebări de sprijin,

4)

să înţeleagă semnificaţia globală a unui text de intindere medie citit în gând;

5)

să exprime păreri personale faţă de o situaţie dată;

6)

să iniţieze un dialog folosind formule uzuale;

7)

să participe la un dialog pe o anumită temă;

8)

să răspundă corect din punct de vedere gramatica la diferite întrebări;

9)

să citească selectiv diferite cuvinte şi/ sau enunţuri;

10)

să încadreze corect un text în pagină;

11)

să folosească în scrieri semnele de punctuaţie corespunzătoare;

12)

să citească corect texte de întindere medie;

13)

să redea din memorie poezii;

14)

sa realizeze analize gramaticale;

15)

sa alcatuiasca enunturi sau texte dupa scheme date;
❖ Domeniul de intervenţie: cognitiv, Matematică:

1)

să scrie numerele naturale de la 0 la 1 000 000;

2)

să compare numerele naturale de la 0 la 1 000 000;

3)

să ordoneze numerele naturale de la 0 la 1 000 000;

4)

să efectueze operaţii de adunare în concentrul 0 – 1 000 000, fără si cu trecere peste ordin;

5)

să efectueze operaţii de scăderere în concentrul 0 – 1 000 000, fără si cu trecere peste ordin;

6)

sa efectueze operatii de inmultire si impartire in concentrul 0 – 1 000 000

7)

să rezolve probleme care presupun mai multe operaţii din cele învăţate;

8)

sa utilizeze metode de rezolvare a problemelor;

CONCLUZII
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În urma evaluării rezultatelor obţinute s-a constatat necesitatea programului de meditaţii
suplimentare, s-a ajuns la concluzia că datorită exerciţiilor şi activităţilor simple,accesibile,desfăşurate în ritm
propriu, elevul poate depăşi în mare parte dificultăţile sale, dobândind o experienţă cognitivă superioară celei
anterioare, înlăturând anumite bariere din calea dezvoltării sale.
RECOMANDĂRI
Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi
reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite.
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Proiect educaţional
Concurs de creație plastică „Bucuriile Crăciunului” cuprinse în
Calendarul Activităţilor Educative 2020
Director adjunct
Salanță Silvia
Liceul Teoretic ,,Gelu Voievod’’

Proiectul educaţional propus, se doreşte a fi un model inspiraţional pentru cadrele didactice care doresc să
elaboreze proiecte ce vor fi supuse evaluării în vederea includerii în CAER.
INFORMAŢII DESPRE APLICANT

A.

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:

Liceul Teoretic ,, Gelu Voievod”

Adresa completă

........

Nr. de telefon/fax

.........

Site şi adresă poştă electronică

...........

Coordonator/i

Nume prenume, tel. .......

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total de cadre

9/68

didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect

60 (estimativ)

Alte programe/proiecte organizate de unitatea aplicantă în ultimii 5

1. Concurs regional de creaţie

ani.

plastică ,,Bucuriile Craciunului’’- decembrie
2019, cuprins în CAER – la poziţia 694
finanțat de Fundația World Vision
International.

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : Concurs regional cu participare naţională de creaţie plastică ,,Bucuriile Craciunului’’
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului – concurs.
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural–artistic, arte vizuale.
B4: Ediţia nr. IX
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale: Gilău, decembrie 2020, etapa națională.
B6: Număr participanţi la proiect: 450
Participare directă 50, participare indirectă 100, participare online 200
B7: Bugetul proiectului:
Buget total

Buget solicitat MEN

Contribuţie proprie/alte surse

700 lei

-

700 lei

B8: Proiectul este cu participare:

directă,

indirectă,

online.

C. REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul “Bucuriile Crăciunului” se va desfăşura sub formă de concurs. Acesta va avea trei secţiuni: desen/
pictură (tehnici grafice, picturale) , colaj (abilităţi practico-aplicative) şi poveste.
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În acest proiect sunt implicaţi elevii claselor P-VI din Şcoala Gimnazială Someşu Rece, elevii Liceului Teoretic
,,Gelu Voievod’’ Gilău şi din alte şcoli participante.
Activităţile propuse sunt următoarele: lansarea proiectului pe site-urile www.didactic.ro şi http://liceulgeluvoievod.ro/ – 0110.10.2020, înscrierea participanţilor prin expedierea lucrărilor şi a fişei de înscriere în perioada 11.11.2020 –
30.11.2020, evaluarea lucrărilor – 09-16.12.2020 şi expedierea diplomelor de premii/participare – 13.01.2021 –
30.03.2021.
Creaţiile plastice (desene/picturi, colaje, felicitări), având ca temă „Bucuriile Crăciunului” , vor fi realizate în
tehnică de lucru la alegere, pe suport format A4. Elevii din clasele a III-a, a IV-a, a V-a şi a VI-a, vor descrie cel mai
frumos Craciun petrecut până acuma, sub formă de poveste, povestea nu trebuie să depăşească o pagină. Un cadru
didactic poate participa cu un număr de două lucrări pentru fiecare secţiune şi o poveste. Se vor acorda premii şi
menţiunii.
a.

Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate;
Număr de elevi participanţi la proiect - 400 şi 150 de cadre didactice.

b.

Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
Beneficiari direcţi: cadrele didactice şi elevii din şcolile organizatoare şi partenere.
Beneficiari indirecţi: părinţii, comunitatea.

c.

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
1. Lansarea proiectului– 01-10.10.2020
2. Înscrierea participanţilor–11.11.2020 – 30.11.2020
3. Primirea lucrărilor – până în 02.12.2020
4. Jurizarea 09-16.12.2020
5. Premierea celor mai interesante lucrări 16.12.2020
6. Expedierea diplomelor de premii/participare – 13.01.2021 – 30.03.2021.

d.

Descrierea activităţii principale;
Concursul va avea trei secţiuni: desen/pictură (tehnici grafice, picturale), colaj (abilităţi practico-aplicative) şi

poveste. Lucrările primite vor fi jurizate pe secţiuni, de către un juriu alcătuit din profesori, învăţători şi reprezentanţi ai
comunităţii locale. Se vor putea înscrie la concurs elevii claselor P-VI. Creaţiile plastice (desene/picturi, colaje,
felicitări), având ca temă „Bucuriile Crăciunului”, vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport format A4.
Elevii din clasele a III-a, a IV-a, a V-a, şi a VI-a vor descrie cel mai frumos Craciun petrecut până acuma sub formă de
poveste, poveste care nu trebuie sa depăşească o pagină. Un cadru didactic poate participa cu un număr de două lucrări
pentru fiecare secţiune. Lucrǎrile trebuie sǎ aiba specificat pe verso: nume şi prenume, nivel, unitate şcolară, profesor
coordonator, adresa. Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 30.11.2020
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune şi diplome de participare tuturor elevilor şi
profesorilor participanţi.
e.

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de mare bucurie pentru cei mici, care îl aşteptă cu nerăbdare pe Moş Crăciun.

În fiecare an întâmpinăm venirea pe lume a Domnului Isus Hristos cu bucurie, cu bunătate şi cu inimile curate.
PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi);
În orice colţ al lumii te-ai afla, dacă eşti creştin, de Crǎciun sărbătoreşti, te bucuri, vrei să fii cu ai tăi, cu cei pe
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care îi iubeşti. În preajma sărbătorii Crǎciunului trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale. Sărbătorile ne transpun pe
un tărâm spiritual deosebit.
Concursul “Bucuriile Crăciunului” îşi propune să antreneze copiii în activităţi prin care să-şi formeze priceperi
şi deprinderi care să le dezvolte potenţialul creator şi să-şi dezvolte simţul artistic.
D.2. Scopul proiectului: Sărbătorirea într-un mod inedit a Crǎciunului, transmiterea mesajului creştin prin tradiţii locale,
cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor prin utilizarea unor tehnici specifice artelor plastice.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;
•

Stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor prin desen, pictură, colaj

•

Îmbinarea originală şi creativă a diferitelor materiale şi tehnici de lucru specifice desenului, graficii, colajului
pentru realizarea unor desene pe tema sărbătorii Crăciunului

•

Dezvoltarea simţului artistic şi de competiţie valorică

•

Realizarea unei expoziţii cu lucrările premiate

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: Proiectul se adresează elevilor din clasele P-VI şi cadrelor
didactice din învăţământul primar şi gimnazial.
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți;
Beneficiari direcţi:
- cadrele didactice şi elevii din şcolile organizatoare şi partenere.
Beneficiari indirecţi:
- părinţii, comunitatea
D.6. Durata proiectului (minimum 6 luni, maximum 12 luni); octombrie 2020 – martie 2021
D.7. Descrierea activităţilor
Activitatea numărul 1
a. Titlul activităţii Lansarea proiectului
b. Data/ perioada de desfăşurare 01-10.10.2020
c. Locul desfăşurării - Liceul Teoretic ,, Gelu Voievod” Gilău
d. Participanţi – echipa de proiect –
e.Descrierea activităţii: Postarea pe www.didactic.ro şi http://liceulgeluvoievod.ro/ a tuturor informaţiilor despre
proiect, astfel încât cei interesaţi să aibă acces la acestea şi să poată primi, de asemenea, îndrumări cu privire la
tematică, activităţi, derularea propriu-zisă a proiectului.
Activităţile de la C c), 2, 3, 4, 5, 6 se vor completa respectându-se toate literele a, b, c, d, e, după modelul de la
Activitatea 1).
D.8. Diagrama Gantt a activităților.

Nr.

Obiectiv specific

Activitate

crt.

Luna Luna Luna Luna Lun

Luna Respon-

1

6

2

3

4

a

sabili

5
1

Lansarea proiectului

Lansarea proiectului în prezenţa

Echipa

conducerii şcolii, a elevilor,

de

cadrelor didactice şi ai

proiect

reprezentanţilor părinţilor din
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instituţia organizatoare

2

3

Înscrierea şcolilor

Reiterarea invitaţiilor către

participante

eventualele şcoli partenere

Primirea lucrărilor

Preluarea lucrărilor şi înregistrarea
acestora

Jurizarea lucrărilor

4

Constituirea unei comisii de
evaluare a lucrărilor

5

Premierea celor mai

Constituirea unei baze de date cu

interesante lucrări şi

profesorii participanţi la proiect

diseminarea rezultatelor
proiectului.
D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului.
Aflat la a noua ediţie, concursul nostru va avea ca rezultat descoperirea de noi talente, iar evaluarea se va
realiza prin publicarea lucrărilor elevilor într-o revistă în format electronic a concursului.
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului;
Lucrările elevilor vor fi analizate de o comisie de evaluare constituită din profesori de specialitate, învăţători şi
reprezentanţi al comunităţii locale. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă celor mai
bune lucrări care au respectat tematica concursului. De asemenea, se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe
care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată, respectarea temei propuse şi a dimensiunilor cerute; originalitatea viziunii
creatoare şi a stilului artistic; ineditul viziunii de elaborare a desenelor şi colajelor; acurateţea lucrărilor.
Toţi elevii şi cadrele didactice înscrise în concurs vor primi diplome de participare/premiere, iar cadrele
didactice îndrumãtoare şi un DVD cu ISBN, pe care se vor regăsi lucrările trimise.
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului;
În funcţie de impactul asupra elevilor şi a cadrelor didactice, concursul va fi continuat şi în anul şcolar următor,
echipa de proiect având în vedere extinderea acestuia la nivel naţional, respectiv diversificarea tipurilor de activităţi
propuse.
D.12. Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns
In lipsa finanţării MEN proiectul v-a fi susţinut de către Fundaţia World Vision Internaţional. Daca vor lipsi şi
sponsorii proiectul v-a fi susţinut de către unitatea de învăţământ prin Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic ,,Gelu
Voievod’’ Gilău.
D.13. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării
proiectului
a. Lansarea proiectului în prezenţa conducerii şcolii, a elevilor, cadrelor didactice şi ai reprezentanţilor părinţilor din instituţia
organizatoare;
b. Afişul proiectului;
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c. Informări postate pe site-ul http://liceulgeluvoievod.ro/ la secţiunea „Proiecte“;
d. Mediatizarea proiectului prin intermediul postului local de radio, site-ul liceului şi a Gazetei de Gilău.
D.14. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului;
Instituţiile care şi-au manifestat, până în acest moment, interesul pentru un parteneriat cu acest proiect sunt atât
instituţii de învăţământ, cât şi reprezentanţi ai părinţilor, ai comunităţii locale- Primăria şi Consiliul Local Gilău, sau alte
instituţii.
Roluri şi responsabilităţi în Adresa
completă,

proiect

Nr. De

Persoană de contact și

Contribuția la

telefon/fax

descrierea

organizarea

rolului

proiectului

adresă poştă
electronică /Site
0745xxxxxx

Crişan Elvira – evaluator

O.N.G World Vision

Cluj–Napoca,

Sponsorizarea

Internaţional-

Str. Republicii,

proiectului şi membru în

Sponsorizarea proiectului

Nr. x

comisia de evaluare a
proiectului

D.

DEVIZ ESTIMATIV
Fonduri proprii

Nr.

Descrierea cheltuielilor*

crt.

Finanţare
solicitată

Total sumă

1
E.

Bugetul ultimelor 2 ediții:
Anul de desfăşurare

Ediţia

Buget total

Buget primit de la

Contribuţie

Ministerul

proprie/alte surse

Educaţiei

F.

2018

Ediţia a VII-a

700 lei

-

700 lei

2019

Ediţia a VIII-a

700 lei

-

700 lei

În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în CAEN 2020:

a.

DA

b.

NU
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PROIECT DIDACTIC
Profesor: Amariei Monica
Clasă: a IX-a C
Data: 8 decembrie 2020
Durata lecţiei: 50 minute
Modulul I – Bazele contabilității
Unitatea de învăţare: Obiectul și metoda contabilităţii –comunicarea informațiilor contabile
Titlul lecţiei: Activele imobilizate
Tipul de lecţie: Lecţie de recapitulare și sistematizare de cunoștințe
Unitatea de rezultate ale învățării: URÎ 2 - Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
Rezultatul învăţării: Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor referitoare la activele imobilizate
Cunoștințe: 2.1.3. Prezentarea conceptului și elementelor definitorii ale obiectului și metodei contabilității
Abilități: 2.2.4. Aplicarea reglementărilor contabile de grupare și clasificare a activelor, capitalurilor proprii, datoriilor, a
veniturilor și a cheltuielilor
2.2.5. Calcularea activelor, capitalurilor proprii, datoriilor, a veniturilor și a cheltuielilor
Atitudini: 2.3.3. Implicarea independentă și responsabilă în delimitarea activelor, capitalurilor proprii, datoriilor, a
veniturilor și a cheltuielilor
Obiective operaţionale:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
1. Să definească activele imobilizate;
2. Să identifice elementele care fac parte din structura activelor imobilizate;
3. Să descrie elementele patrimoniale de natura activelor imobilizate;
4. Să încadreze corect elementele patrimoniale în structura din categoria din care fac parte.
Mijloace didactice: videoproiector, flipchart, tablă, coli de hârtie, fișe de documentare, fişe de lucru, turul galeriei.
Metode şi procedee: conversaţia, explicația, instructajul, exercițiul, expunerea, demonstrația.
Forma de organizare a activităţii: lucrul frontal, individual și pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:
- PLOPAN Maria - Bazele contabilității - Manual pentru clasa a IX-a – Ediția I, Editura Tipografia, București, 2016
- BĂDILĂ Iuliana, Bazele contabilității - Manual pentru clasa a IX-a -Ediția a 2-a, Editura Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 2018
- DORIN Viorica-Bella, NEGOIANU Nicoleta, BRUMAR Constanța, MANOLE Mariana – Bazele contabilității - Manual pentru clasa
a IX-a - Editura CD Press, București, 2019
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
Timp

3 min

Scopul predării

Strategia de predare

Strategii de învăţare

(activităţile profesorului)

(activităţile elevilor)

Organizarea clasei:

Elevii

pregătesc

1.Moment

Profesorul organizează clasa pentru lecţie și face prezenţa.

necesare pentru lecţie şi anunţă

organizatoric

Atenţionează elevii asupra modului de desfăşurare a lecţiei

absenţii.

Stiluri de învăţare
vizual

auditiv

practic

Resurse

materialele
Catalog
X

X

Profesorul provoacă elevii la un exerciţiu de spargerea gheţii,
solicitând acestora să continue o frază care începe cu cuvintele: „Din

Elevii răspund la întrebări

fericire...” sau „Din nefericire...” în funcţie de starea de spirit din
acel moment.

5 min

Power point

2.Generarea

Anunţarea subiectului

Elevii sunt atenţi la obiectivele

entuziasmului şi a

Profesorul prezintă tema lecţiei „Activele imobilizate”

operaţionale prezentate de profesor.

interesului

Enunţarea obiectivelor lecţiei:

și

reactualizarea

1. Să definească activele imobilizate;

cunoștințelor

2. Să identifice elementele care fac parte din structura activelor

dobândite anterior

Tablă
X

X

X

Tablă

imobilizate;
3. Să descrie elementele patrimoniale de natura activelor
imobilizate;
4. Să încadreze corect elementele patrimoniale în structura din
categoria din care fac parte.
Profesorul

notează

pe

flipchart

noțiunea

de

ACTIVE

15

Reactualizarea

IMOBILIZATE. Elevii vor extrage dintr-un bol diferite elemente

Se implică activ în completarea

Plan de

min

cunoştinţelor

patrimoniale pe care vor trebui să le încadreze în structura activului

copacului ideilor.

recapitulare
X
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imobilizate, după cum urmează: imobilizări necorporale, imobilizări

Flipchart

corporale și imobilizări financiare.
Elevii nominalizați vor ieși să completeze copacul ideilor.
Profesorul solicită elevilor să prezinte succinct informaţiile teoretice
necesare în derularea activităţilor practice şi dirijează discuţiile cu
elevii.

Fiecare categorie de active imobilizat va fi descris și

exemplificat de elevi..
După recapitularea noțiunilor teoretice referitoare la activele

20 min

Fişe de lucru,

3. Dezvoltarea

imobilizate, elevii vor pune în aplicare aceste noțiuni.

Elevii vor avea de rezolvat fişele

lucrului în echipă și

• Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe.

propuse de profesor

a abilităţilor de

• Fiecare din cele 4 grupe va primi câte o fișă de lucru

comunicare

• Profesorul le prezintă elevilor modul de rezolvare al problemelor.

Coli de
X

X

X

flipchart,
Turul galeriei

Rezolvarea problemelor, elevii o vor face pe flipchart, iar la sfârșit
fiecare echipă va prezenta rezultatele obținute.

5 min

Elevii sunt atenţionaţi asupra faptului că evaluarea se face pentru

Fiecare grup va împărtăşi celorlalţi

fiecare echipă, urmând ca la finalul prezentărilor să se realizeze

colegi

punctajul final, pe echipe.

rezolvate.

4. Realizarea feed-

Profesorul are în vedere buna desfăşurare a activităţii şi apreciază

Elevii se concentrează și caută să

back-ului

eforturile elevilor.

dea răspunsurile corecte.

conţinutul

lucrărilor

X

X

X

Profesorul trage concluzii cu privire la sarcinile prezentate și

Flipchart

raportează cunoștințele elevilor la obiectivele operaționale propuse.
Aprecierea prin laude reprezintă feed-back-ul pozitiv care contribuie
la motivarea elevilor
2 min
5.

Tema

acasă

pentru

Realizaţi un eseu liber cu tema „Importanța activelor imobilizate

Elevii își notează tema și adresează

pentru activitatea firmei” – făcând referire la toate structurile de

eventuale întrebări profesorului în

active imobilizate.

privinţa temei pentru acasă.
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PLAN DE RECAPITULARE
ACTIVE IMOBILIZATE

➢

➢

➢

Imobilizări necorporale
-

Cheltuieli de constituire;

-

Cheltuieli de dezvoltare;

-

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active asimilate

-

Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale;

-

Fondul comercial;

-

Alte imobilizări necorporale;

-

Avansuri acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.

Imobilizări corporale
-

Terenuri și amenajări de terenuri

-

Construcții

-

Instalații tehnice și mașini

-

Alte instalații, utilaje și mobilier

-

Investiții imobiliare

-

Active corporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale

-

Active biologice productive

-

Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție

Imobilizări financiare
-

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, asociate și controlate în comun

-

Titluri puse în echivalență

-

Certificate verzi amânate

-

Creanțe imobilizate
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Fișă de lucru
ACTIVE IMOBILIZATE
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FIȘĂ DE LUCRU
1) Societatea comercială Alexiana SRL are înregistrate în patrimoniul său următoarele elemente patrimoniale:
Terenuri

70.000 lei Materii prime

10.000 lei

Furnizori

4.000 lei

Conturi la bănci

40.000 lei Construcții

100.000 lei

Marcă de fabrică

15.000 lei

20.000

Titluri de participare

5.000 lei

VW Transporter

50.000 lei

Taxă inmatriculare
Registrul Comerțului

500 lei Împrejmuire teren

Programe informatice

2.500 lei Credite bancare

50.000 lei

Certificate verzi

4.500 lei Brevet de invenție

15.000 lei

Instalație de prelucrare
lemn

10.000 lei

a) Încadrați elementele patrimoniale în categoria corectă, conform tabelului de mai jos.
b) Calculați valoarea imobilizărior necorporale, corporale, financiare și totalul activelor imobilizate deținute de SC
Alexiana SRL.
Imobilizări necorporale

Suma

Imobilizări corporale

Suma

Imobilizari

Suma

financiare

Total imobilizări

Total imobilizări

Imobilizari

necorporale

corporale

financiare

2) Să se calculeze amortizarea anuală și lunară pentru un echipament tehnologic achiziționat de către S.C. MOPAN S.R.L,
la prețul de 25.000 lei, cu durata normală de funcționare de 5 ani.
3) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate si care sunt false? Pentru enunțurile greșite, formulați varianta corectă.
a) Sunt considerate mijloace fixe, bunurile care au o durată de utilizare mai mare de 1 an.
b) Imobilizarile corporale sunt denumite si active tangibile, ele avand o forma materiala concreta.
c) Terenurile se amortizeaza pe o durata de 25 de ani.
d) Autoturismele sunt considerate investiții financiare și sunt încadrate în categoria imobilizărilor financiare.
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FIȘĂ DE LUCRU
-rezolvare1) Societatea comercială Alexiana SRL are înregistrate în patrimoniul său următoarele elemente patrimoniale:

Terenuri

70.000 lei Materii prime

10.000 lei

Furnizori

4.000 lei

Conturi la bănci

40.000 lei Construcții

100.000 lei

Marcă de fabrică

15.000 lei

20.000 lei

Titluri de participare

5.000 lei

VW Transporter

50.000 lei

Taxă inmatriculare
Registrul Comerțului

500 lei Împrejmuire teren

Programe informatice

2.500 lei Credite bancare

50.000 lei

Certificate verzi

4.500 lei Brevet de invenție

15.000 lei

Instalație de prelucrare
lemn

10.000 lei

a) Încadrați elementele patrimoniale în categoria corectă, conform tabelului de mai jos.
b) Calculați valoarea imobilizărior necorporale, corporale, financiare și totalul activelor imobilizate deținute de SC
Alexiana SRL.
Imobilizări necorporale

Suma

Imobilizări corporale

Suma

Imobilizari

Suma

financiare
Taxă inmatriculare
Registrul Comerțului
Programe informatice

500 lei Terenuri

70.000 lei Certificate verzi

2.500 lei Construcții

100.000 lei Titluri de participare

Brevet de invenție

15.000 lei Împrejmuire teren

20.000 lei

Marcă de fabrică

15.000 lei VW Transporter

50.000 lei

Instalație de prelucrare
lemn
Total imobilizări
necorporale

33.000 lei Total imobilizări

4.500 lei
5.000 lei

10.000 lei
250.000 lei Imobilizari

corporale

9.500 lei

financiare

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE = 33.000 lei + 250.000 lei + 9.500 lei = 337.500 lei
2) Să se calculeze amortizarea anuală și lunară pentru un echipament tehnologic achiziționat de către S.C. MOPAN S.R.L,
la prețul de 25.000 lei, cu durata normală de funcționare de 5 ani.
Amortizarea anuală = Valoarea de intrare/DUR (ani) = 25.000 lei/5=5.000 lei/an
Amortizarea lunară = Valoarea de intrare/DUR (luni) = 25.000 lei/(5*12)= 416,67 lei/lună
3) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate si care sunt false? Pentru enunțurile greșite, formulați varianta corectă.
a) Sunt considerate mijloace fixe, bunurile care au o durată de utilizare mai mare de 1 an. F
Corect: au o durată mai mare de 1 an și o valoare mai mare decât limita stabilită de lege.
b) Imobilizarile corporale sunt denumite si active tangibile, ele avand o forma materiala concreta. A
c) Terenurile se amortizeaza pe o durata de 25 de ani. F
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Corect: Terenurile nu se amortizează.
d) Autoturismele sunt considerate investiții financiare și sunt încadrate în categoria imobilizărilor financiare. F.
Corect: Autoturismele sunt încadrate în categoria imobilizărilor corporale.
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PROIECT DIDACTIC
înv. Smarandache Claudia Izabela
Şcoala Gimnazială „Terraveda”
CLASA: a III-a
ARII CURRICULARE: Arte și Educație fizică și sport
DISCIPLINA: Muzică și mișcare
UNITATEA TEMATICĂ: Explorare, experimentare, comunicare
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Limbajul muzicii
SUBIECTUL: Timbrul muzical
TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi, transmitere și însușire de noi cunoștințe
COMPETENȚE SPECIFICE:
Disciplina dominantă:
Muzică și mișcare:
1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul cultural, cu
sesizarea unor diferenţe;
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a
acompaniamentului instrumental;
3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale;
Discipline integrate:
Limba și literatura română:
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în context familiar;
Educație civică:
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru;
Arte vizuale și abilități practice:
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică,
sticlă etc.);
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Cognitive:
O.1. Să scrie, după dictare, în cadrul unui exercițiu-joc de tip ștafetă, notele muzicale date ;
O.2. Să clasifice sunetele din jurul nostru și timbrurile muzicale după criteriile precizate și să exemplifice
fiecare categorie ;
O.3. Să interpreteze corect exercițiile de respirație, exercițiile de încălzire a vocii și piesele muzicale:
„Cântecul gamei” (muzica: Richard Roger), „Jocul ploii”(versuri și muzică: Mirela Rizea Marinescu) ;
O.4. Să audieze, cu atenție, un fragment din suita în FA major „Muzica apelor” de Georg Friedrich Händel,
desenând și numind instrumentele identificate în timpul audiției și emoțiile trăite;
Afectiv-atitudinale:
O.5. Să participe activ şi afectiv la activitățile desfășurate frontal, individual și în perechi;
O.6. Să aprecieze obiectiv interpretarea muzicală proprie şi pe a celorlalţi;
Psihomotorii:
O.7. Să efectueze, liber, mișcările sugerate de muzică ;
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STRATEGIA DIDACTICĂ:
Materiale didactice: manualul tipărit și cel digital, puzzle cu imaginea unui timbru, planșe pentru exercițiul-joc ștafetă,
fișe cu informațiile teoretice lacunare, fișe pentru audiție, fișiere audio și audio-video, aparatură audio-video;
Metode și procedee: conversaţia, jocul didactic, explicaţia, interpretarea vocală cu și fără acompaniament, audiția;
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi;
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică, evaluarea continuă, interevaluarea, aprecieri verbale.
Resurse temporale: 45 minute

BIBLIOGRAFIE:
• MEN, Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, clasele a III-a – a IV-a, București, 2014 (Anexa nr. 2 la
ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014);
• Mirela Rizea Marinescu, Mihaela Predoiu, Ana Motora-Ionescu, Muzică și mișcare- manual pentru clasa a III-a,
Editura Intuitext, București, 2016;

Desfăşurarea lecţiei
Nr.

Evenimentul

crt.

didactic

Ob.
Activități de învățare

opera-

Mijloace și

Forme de

metode

organizare

Evaluare

ționale

1.

Moment
organizatoric(1 min)

Se asigură climatul potrivit și se pregătesc
O.5.

materialele necesare pentru o bună desfășurare a

O.3.

cunoștințelor
anterioare

Frontal

comportamentului elevilor

Se reamintește titlul cântecelului studiat ora
anterioară. Se realizează exerciții de respirație și

2

Conversația

lecției.
O.1.

Verificarea

Observarea

Evaluarea
Conversația

Frontal

continuă

de încălzire a vocilor (Anexa 1) și se propune
copiilor un concurs joc pe echipe format dintr-o

O.5.

parte practică (interpretarea piesei muzicale:
„Cântecul gamei” - Anexa 2) și o parte teoretică

(10 min)
O.6.

Observarea
sistematică

Jocul didactic

(dictare de note muzicale, în ștafetă- Anexa 3).

În echipe

a

comportamentului elevilor

Echipa câștigătoare va primi un plic care
conține un puzzle (Anexa 4). Fiecare membru al

2.

Captarea atenției

O.5.

(3 min)

echipei va ieși la tablă și va contribui la

Observarea
Conversația

Frontal

sistematică

realizarea imaginii unui timbru. Elevii vor fi

comportamen-

înștiințați că în afara sensului ilustrat în imagine

tului elevilor

cuvântul „timbru” mai are un alt înțeles în
domeniul muzical.
Anunțarea temei și
3.

a obiectivelor
(1 min)

Este anunțat titlul lecției „Timbrul muzical” și
O.5.

apoi sunt prezentate obiectivele acesteia:
cunoașterea semnificației noțiunii de timbru
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muzical,

clasificarea timbrelor muzicale,

Conversația

Frontal

interpretarea unui cântec potrivit acestei teme,

comportamentului elevilor

audierea unui fragment muzical instrumental și
recunoașterea timbrelor instrumentale.
Pentru înțelegerea conceptului de „timbru
muzical” se va purta o discuție despre imaginile

Conversația

din manual și se vor clasifica suntele în: suntete
O.2.

muzicale și sunete din natură. Se va defini

Frontal

timbrul ca fiind calitatea suntelor care ne
permite să le diferențiem în funcție de sursa care

interesului
Explicația

manifestat față de

le produce, realizându-se, în același timp,
O.4.

Observarea

noile informații.

delimitarea timbrului muzical în: timbru vocal
(de copii, de adulți: femei, bărbați) și timbru
instrumental.
Se vor împărți fișele cu solfegiul și versurile

O.5.

noului cântec, care are la bază o armonizare a
timbrului vocal și a timbrului instrumental. Se

Dirijarea învățării și
4.

obținerea

vor citi versurile, în gând, și se va audia
O.3.

Evaluarea
continuă

cântecul.
Se va interpreta frontal, pe strofe și apoi în

performanței
(22 min)

În echipe

Demonstrația

întregime cântecul „Jocul ploii”(Anexa 5). Se va
O.6.

cânta, apoi, pe voci, realizând acompaniamentul
la refren cu ușoare lovituri ale degetelor în
bancă. De asemenea, elevii vor fi încurajați să

O.7.

execute mișcări libere pe muzică.
Se va audia un fragment din suita în FA major

Interpretarea

Frontal

vocală

„Muzica apelor” și în timpul acesteia copiii vor
completa o fișă de audiție (Anexa 6) prin
intermedul căreia se vor identifica cel puțin trei
O.4.

Audiția

timbruri instrumentale. La finalul fișei, elevii
vor preciza emoțiile pe care le-au resimțit în
timpul audiției.

Individual

Vor fi numiți 1-2 să își prezinte fișa de audiție

Aprecieri verbale

frontal.
O.2.
Evaluarea și
5.

asigurarea feed-

Exercițiul

despre timbru (Anexa 7).
O.3.

În continuare, elevii vor fi invitați să participe

Interevaluarea

la jocul „Spune cine a cântat!”, care constă în

back-ului
( 7 min)

Se va completa fișa cu informațiile lacunare

O.5.

numirea unui copil care va ține ochii închiși și
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care va avea responsabilitatea să ghicească cine
a interpretat un vers din cântecul nou învățat.
6.

Se fac aprecieri generale și individuale

Încheierea
activității(1 min)

O.5.

asupra modului de desfășurare al lecției.
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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE
PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE
CROITORIU CRISTIAN
LICEUL TEORETIC ” CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”
DĂBULENI
Clasa: a XI-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: „Iisus Hristos-Mântuitorul lumii”
Titlul lecţiei: Jertfa Mntuitorului Iisus Hristos
Timp de lucru: 10 minute
Competenţe specifice vizate:
4.1. Însușirea roadelor jertfei de pe cruce;
4.2. Aplicarea învățăturilor în viața de zi cu zi.
Competențe derivate, în plan cognitiv (C1) și al formării de atitudini (C2):
C1. Utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie despre Jerfa Mântuitorului;
C2. Ordonarea după adevărat/fals a afirmațiilor
Designul activității de învățare online
Titlul exercițiului:
Jerfa Mântuitorului - Religie ortodoxă, clasa a XI a
Definirea cerinței:
Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, direcționeaz-o spre partea
unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul
Fals:
Afirmații adevărate:
Mântuirea obiectivâ sau generală.
Mântuirea subiectivă sau personală
Harul Divin este energia divină
Harul divin, credința și faptele bune sunt necesare pentru mântuire
Precum peștele nu poate trăi fără apă, nici omul nu se poate mântui fără harul divin.
Faptele bune sunt roadele credinței.
Afirmații false:
Mântuirea generală este lucrarea oamenilor
Mântuirea subiectivă este lucrarea lui Dumnezeu
Harul divin nu este necesar pentru mântuire
Faptele bune nu sunt necesare pentru mântuire
Feedback
Felicitări!
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Ți-ai însușit noțiunile Jertfa Mântuitorului!
Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online:
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Adevărat-Fals”.
Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals.
La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși.
La final elevul primește o apreciere.
Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două variante: LearningApps și
Word. Se completează în format electronic pe următorul link:
Link web: https://learningapps.org/13812238
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view13812238
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic

1

Imagine 1 – se indică link-ul imaginii, data și ora când a fost accesată

2

Imagine 2 -

3

Imagine 3 –

4

Imagine 4 –
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Proiect didactic
PROFESOR Gorea Alina
CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
DISCIPLINA: MATEMATICA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Fracții
SUBIECTUL LECŢIEI: Numirea, scrierea și citirea fracțiilor
TIPUL LECŢIEI de consolidare a cunoştinţelor
FORMA DE REALIZARE :activitate integrată
Discipline integrate : Științe ale naturii, Limba și literatura română, Arte vizuale și abilități practice
SCOPUL consolidarea cunoştinţelor despre fracții, dezvoltarea gândirii logice şi a terminologiei specifice
COMPETENȚE SPECIFICE:
Matematica 1.1 Observarea unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de raţionamente proprii
1.2 Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive
2.1 Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0-10.000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai
mici sau egali cu 10
Științe ale naturii 1.1 Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii
Limba și literatura română 1.3 Sesizarea unor regularități ale limbii prin raportarea la mesaje audiate
AVAP

2.5 Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare

vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să realizeze corespondența între nume – scriere- reprezentare (desen)
O2: să identifice unităție fracționare/ fracţii, utilizând ca suport desene date;
O3: să citească și să scrie unitățile fracționare cu sau fără suport dat ;
O4: să identifice și să coloreze numitorii și numărătorii;
O5: să stabilească valoarea de adevar a unor propoziții matematice;
O6: să identifice întregii împărțiți în părți egale și unitățile fracționare cerute;
O7: să identifice vocalele și consoanele dintr-un cuvânt;
O8- Să identifice elemente specifice ale Universului;
O9- să realizeze un decor după sugestii tematice
O10- Să participe activ, cu plăcere și interes la lecție;
O11- Să păstreze poziția corectă în bănci.
O12- Să respecte indicațiile privitoare la măsurilede protecție împotriva Covid-19.
STRATEGII DIDACTICE:
•

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, exercițiul, problematizarea, muca independentă

•

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Matematică-caietul elevului pentru clasa aIII-a, Rodica Chiran, Mihaela-Ada
Radu, Editura Aramis, material ppt : Numirea scrierea și citirea fracțiilor, laptop, videoproiector, culori ,foi, rebus
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•

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, individual

•

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: tema pentru acasă, autoevaluarea, observarea sistematică, evaluarea scrisă.aprecieri verbale

BIBLIOGRAFIE:
•

„Programa pentru disciplineleMatematică, Limba şi literatura română, Ştiinţe ale naturii, Arte vizuale şi abilităţi practice aprobată prin OMNr.5003/02.12.2014

•

Matematică -manual pentru clasa a III-a, Semestrul al II-lea /Autori: Mihaela- Ada Radu, Rodica Chiran, Edituta Aramis Print , 2016

•

Matematică-caietul elevului pentru clasa aIII-a, Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu, Editura Aramis Print 2018
Etapele
(secvenţele)
lecţiei

Strategii de predare – învăţare

Ob.

Conţinutul ştiinţific

Op.

Asigur un climat educaţional favorabil.

Metode si

Mijloace de

Forme de

Procedee

Învăţare

organizare

conversația

1. Organizarea

O11

clasei

O12

2. Verificarea

O10

Verific tema cantitativ şi calitativ prin răspunsurile a 2-3 elevi.

temei şi

O7

Verificarea cunoștințelor teoretice prin:

reactualizarea

O6

exercițiu-jocFracția din prenumele meu :

jocul didactic

cunoștințelor

O8

rezolvarea unui rebus.

problematizarea

titlului lecţiei
noi şi a
obiectivelor

conversația

material ppt

Frontal

Una sau mai multe iei/Spune-mi matematic, ce-i ?
O9

putem adăuga și alte elemente (planetele Sistemului Solar, Soarele etc).Aduc
la cunoştinţă copiilor că la această oră vom continua să ne jucăm cu fracțiile;
le vom citi şi scrie în mai multe moduri; vom defini elementele componente
și vom identifica fracții.
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pentru

Jeton - Soare
Individual.

problematizarea

ghicitoare

frontal

explicația

planșa

frontal

(Fracția )

Folosind planșa cu Universul întreb elevii dacă imaginea este completă sau

tema
acasă

Rebus

Un întreg de îl împarţi/Părţi egale tu să faci,/

atenţiei
4. Anunţarea

frontal

Pregătesc materialele necesare desfăşurării în bune condiţii a lecţiei.

Ghicitoare :

3. Captarea

Evaluare

Universul

Autoevaluarea
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Folosind materialul PowerPoint care cuprinde exercițiile propuse la lecție,
O10

5. Dirijarea

O1

Matematică-

frontal

caietul elevului

sistematică:

duce la completarea planșei cu Sistemul Solar.

pentru

-

Exercițiile se regăsesc la paginile 50, 51 din caietul special 1 – Realizează

aIII-a, Rodica

corespondența

corespondența între fracție, denumirea acesteia ți desenul corespunzător.

Chiran,

denumire-

.2 - Scrie fracțiile.

Mihaela-Ada

scrierere-

.3 – Numește fiecare dintre fracții în cel puțin două moduri și notează

Radu, Editura

reprezentare

Aramis

-utilizarea

exercițiul

clasa

4 – Colorează cu roșu casetele numărătorilor și cu albastru pe cele ale
O4

O3

Observarea

îndrum elevii la rezolvarea fișei lor de lucru. Fiecare exercițiu rezolvat va

denumirile .

învăţării

expunerea

terminologiei

numitorilor.

Material ppt

.5 - Scrie toate fracțiile care au numărătorul cuprins între 1 și 5, iar numitorul

videoproiector,

un număr cuprins între 8 și 11.

problematizarea

.6 Notează cu A (adevărat) și F (fals), fiecare dintre enunțurile.

specific

laptop
markere

.9- Completează casetele libere cu fracțiile corespunzătoare. Folosește

6. Obţinerea

O6

etichetele colorate din dreapta

exercițiul

culori

O6

Rezolvarea problemei 11/ 51 (

problematizarea

material ppt

- stabilirea unităților fracționare ale întregului

conversația

culori

exercițiul

caiet special

performanţelor

O2

performanţelor
O1
8. Încheierea

Observare
sistematică :

- identificarea unităților fracționare corespunzătoare fiecărui copil
Muncă independentă

7. Evaluarea

frontal

ex.7.Încercuiește , în fiecare desen, partea care

reprezintă:a) o jumătate b) un sfert

individual

Evaluarea
scrisă

8. Realizează corespondența între fiecare desen și denumirea corespunzătoare

munca

a fracției.

independentă

Tema : ex.10/ 51

aprecieri
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PROIECT DE ACTIVITATE
INSPECŢIA FINALĂ
GRAD DIDACTIC I
,,ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’

LOLE MIHAELA - FLORENTINA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CURĂŢELE
GPP NR.1 CURĂŢELE

GRUPA: nivel I
TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Poveștile ne învață lucruri bune despre viață”
TEMA ZILEI: „ÎN LUMEA POVEŞTILOR”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
MIJLOC DE REALIZARE: jocuri şi activităţi didactice alese/ joc didactic/ aplicaţie
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII: DLC+DOS
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
•
Consolidarea capacității de exprimare corectă, precum și a abilităților practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
▪ Să recunoascăo serie de povești, personaje și obiecte specifice acestora, pe baza unor imagini, jetoane și ghicitori;
▪ Să răspundă sarcinilor jocului, formulând propoziții corecte din punct de vedere gramatical;
▪ Să realizeze o lucrare originală utilizând tehnici de lucru cunoscute (decupare, lipire, asamblare);
▪ Să colaboreze cu partenerii de joc în vederea realizării sarcinilor de la centrele de interes;
▪ Să execute corect mișcările sugerate de colajul muzical;
SARCINA DIDACTICĂ:
• Recunoaşterea personajelor şi a poveştilor din care fac parte prin ghicitori;
• Recunoașterea unor obiecte din povești și indicarea personajelor cărora le aparțin;
• Colaborarea cu partenerii de grup ;
• Ordonarea imaginilor povești în ordinea derulării evenimentelor;
• Realizarea unor coronițe cu personaje îndrăgite;
• Descoperirea personajului comun a două povești cunoscute;
• Executarea corectă a mișcărilor sugerate de colajul muzical;
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REGULILE JOCULUI:
 Copiii sunt împărțiți în două echipe;
 Copilul atins de bagheta fermecată va oferi răspunsul la sarcina adresată;
 Se vor adresa întrebări în mod egal, ambelor echipe;
 Copiii care rezolvă corect sarcinile vor primi câte o față zâmbitoare pentru echipa din care fac parte;
 Dacă o echipă greșește, cealaltă o poate corecta;
 Câștigă echipa cu cele mai multe fețe zâmbitoare;
ELEMENTE DE JOC:surpriza, cufărul fermecat, bagheta magică, folosirea versurilor, ghicirea, imitarea personajelor din povești, aplauze, mânuirea materialului.

STRATEGII DIDACTICE:
• metode şi procedee:expunerea,conversaţia,demonstraţia,explicaţia,observaţia,exerciţiul,problematizarea,piramida,instructajul verbal,mâna oarbă,trierea aserţiunilor,
Diagrama Venn;
• mijloace didactice:panou,calendarul naturii, jetoane cu caracteristici ale vremii, fluturaşi cu fotografii ale copiilor, ecusoane, baghetă,siluete ale personajelor,cufărul,
tabla magnetică,planşe,jetoane cu imagini din poveştile cunoscute, plicuri cu ghicitori,laptop, CD, colaj audio,creioane colorate,imagini cu personaje din poveşti
necolorate, hârtie cartonată colorată, foarfece, lipici,feţe vesele Zâmbărici,baloane, recompense.
• metode de evaluare:orală,practică,observarea comportamentului,aprecieri verbale, aprecieri prin recompense.
FORMA DE ORGANIZARE:frontal,pe grupuri,individual
DURATA: 1 oră
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
• „Curriculum pentru educaţia timpurie”,M.E.N., 2019;
• “Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”,M.E.C.T,Bucureşti, 2005
• ,,Laborator preşcolar “–Ghid metodologic,Mihaela Păişi Lăzărescu,Liliana Ezechil,Editura V& I Integral, 2011
• Poveştile: “Scufiţa Roşie” de Charles Perrault, “Capra cu trei iezi”, “Alba –ca – Zapada și cei șapte pitici”, “Ursul păcălit de vulpe”,“ Cei trei purceluși”.
• ,,Metode interactive de grup“ -Ghid metodic, Silvia Breben,Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Editura Arves,2007
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ETAPELE
ACTIVITĂŢII
MOMENT
ORGANIZATORIC

CAPTAREA
ATENŢIEI

ANUNŢAREA TEMEI ŞI A
OBIECTIVELOR

PREZENTAREA
CONŢINUTULUI
ŞI DIRIJAREA
ÎNVĂŢĂRII

STRATEGII DIDACTICE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC
Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii ;
-pregătirea materialului didactic necesar;
-introducerea copiilor în sala de grupă .
ÎD : Salutul,Prezenţa,Calendarul naturii,Împărtăşirea cu ceilalţi/ activitatea de grup,
Noutatea zilei

-conversaţia
-explicaţia
-exerciţiul
-observarea
comportamentuluiiniţial al
copiilor

Se realizează prin prezentarea Zânei poveștilor. Voi citi scrisoarea atașată de cufărul magic adus de către
aceasta, pentru a-i motiva pe copii să se implice activ în rezolvarea sarcinilor propuse. (Anexa1)

-surpriza
-conversaţia
-expunerea
-explicaţia

Anunț tema și obiectivele urmărite pe înțelesul copiilor.
”Vă anunţ cu bucurie/ Că azi vom face o călătorie./
Nu vom călători cu avioane,/ Maşini, vapoare sau autocare,
Ci vom călători cu mare zor/ În lumea minunată a poveştilor.
Ne vom juca, ne vom distra/Dar sigur vom şi învăţa”......
Veți rezolva fiecare sarcină care se află în interiorul plicurilor colorate pentru a demonstra câte lucruri cunoaşteți
despre poveşti şi personajele lor.
Apoi, vom face şi coronițe cu personajedin poveşti,iar în final ne vom distra foarte frumos cu ele participând la
carnavalul personajelor din povești, alături de Zâna poveștilor.
”Dacă toate sarcinile le vom rezolva / La sfârşit multe surprize ne vor aştepta!”
DLC
Voi solicita copiilor să se grupeze în două echipe în funcție de ecusonul primit.
Voi preciza regulile jocului şi sarcinile pe care copiii trebuie să le îndeplinească.
EXPLICAREA ȘI DEMONSTRAREA JOCULUI
Când spun ”Bagheta se-nvârteşte, se-nvârteşte şi la...(numele copilului)se opreşte”, copilul atins de baghetă va
oferi răspunsul la ghicitoare după care va alege jetonul corespunzător și îl va potrivi pe piramida personajelor din
povești. După terminarea sarcinii copilul va trece la loc, iar echipa din care face parte va fi punctată cu o față veselă
(în cazul în care sarcina va fi rezolvată corect și complet). Apoi, cu bagheta voi numi un copil din cealaltă echipă
care va oferi răspunsul la o altă ghicitoare. Vom continua la fel la toate ghicitorile, până vom realiza întreaga
piramidă a personajelor. Va câștiga echipa care a adunat cele mai multe fețe zâmbitoare. Vom proceda la fel la

-conversaţia
-explicaţia
-expunerea
-observarea
comportamentului copiilor
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toate probele jocului. La finalizarea fiecărei probe, bagheta ne va da căte o cheie de la lăcate, astfel că la finalul
activității vom afla ce este în cufărul surpriză.
EXECUTAREA JOCULUI DE PROBĂ
Proba 1Personajul să-l ghiceşti, e din cartea cu poveşti ! (Anexa2)
Voi executa jocul de probă cu 1-2 copii.
EXECUTAREA JOCULUI DE CĂTRE COPII
Copiii răspund pe rând la ghicitori aşezând personajele din poveste în formă de piramidă.
Proba 2 : „Invitaţi de seamă/ Vor veni să vadă/ Căci tu ştii bine/ Cui îi aparţine!”
De la fiecare echipă se alege pe rând câte un reprezentant care va închide ochii şi va extrage din coşuleţ câte un
obiect. Apoi va deschide ochii, va denumi obiectul(pantof, măr, pușcă, peşte, punguță, oglindă fermecată) şi va
spune din ce poveste face parte. Echipa care a răspuns corect primeşte o față zâmbitoare.
Tranziţie -MM:”Câte unul pe cărare”
Proba 3: “Povești încâlcite ”
Copiii trebuie să aranjeze pe tabla magnetică imaginile, în ordinea în care se petrec evenimentele dintr-o poveste
cunoscută de ei: Ursul păcălit de vulpe. După care, la solicitarea educatoarei, închiderea ochilor, se va schimba
ordinea evenimentelor.
Tranziție:,,Jocul degetelor’’

-demonstraţia;
-exerciţiul;
-piramida;
-conversaţia
-exerciţiul
-problematizarea
- aprecierea răspunsurilor

-explicaţia
-exerciţiul
-aprecieri

DOS
Se trece la activitatea practică, unde vor realiza coronițe cu personajele pe care le-au colorat la sectorul ARTĂ.
Proba 4 : ,,Coronițe cu personaje”
Intuirea materialului didactic
Copiii vor avea pe masă siluetele personajelor colorate la sectorul Artă, lipici, foarfece, coronița/hârtie cartonată
colorată, cu modelul coroniței și o serie de elemente decorative.
Explicarea modalității de lucru
Voi explica modul de lucru, etapele realizării lucrării.
Exerciţii de încălzire a musculaturii mici a mâinii
Se vor executa câteva exerciţii de încălzire a musculaturii mici a mâinii prin rostirea unor versuri. (Anexa 3)
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-observaţia
-exercitiul

COMPLICAREA JOCULUI
OBŢINEREA
PERFORMANŢEI

Executarea lucrării de către copii
Copiii vor începe lucrul. Voi da indicații individuale și colective dacă va fi cazul. Activitatea se va desfășura pe
un fond muzical.
Vom trece apoi la analiza lucrărilor expuse. Copiii își exprimă părerea alegând lucrările cele mai reușite, motivând
alegerea făcută. Se vor avea în vedere următoarele criterii: acuratețea lucrărilor, corectitudinea amplasării
elementelor decorative componente.
Proba 5: Diagrama Venn
Pe tabla magnetică vor fi desenate două cercuri care se intersectează. O echipăare de aşezat în primul cerc
personajele din povestea „Capra cu trei iezi”, iar cealaltă echipăîn al doilea cerc personajele din povestea
„Scufița Roșie”.
Copiii trebuie să recunoască personajele şi poveştile din care fac parte prin replici ale acestora.
După ce vor aşeza imaginile le voi adresa următoarea întrebare: „Ce observaţi atunci când priviţi personajele din
ambele poveşti? Ce credeţi că ar trebui să aşezăm în intersecţia celor două cercuri?”. („În intersecţia celor două
cercuri se aşează personajul comun:,, lupul”)
Răspunsurile corecte sunt răsplătite cu fețe vesele.

ASIGURAREA
RETENŢIEI ŞI A
TRANSFERULUI

Proba 6:,,Jocul păcălelilor”(Recunoaşterea variantei adevărate prin aplauze).
o Iedul cel mic s-a ascuns după uşă.
o Vulpea a rămas fără coadă.
o Capra l-a pedepsit pe lup.
o Scufiţa Roşie s-a întâlnit cu ursul.
o Ursul şi-a băgat coada în baltă.
o Lupul avea gânduri bune şi a sfătuit-o corect pe Scufiţa Roşie.
o Albă ca Zăpada locuia în căsuţa celor 6 pitici.
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-exerciţiul
-analiza lucrărilor

- diagrama Venn
-conversaţia
-explicaţia
-problematizarea

-explicația
-trierea aserțiunilor
-aprecieri verbale

-observarea
comportamentului copiilor
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o
o
o
o
o

Vânătorul le-a salvat pe bunică şi Scufiţă.
Mama vitregă o iubea pe Albă ca Zăpada.
Vulpea i-a dat ursului să mănânce peşti.
Noi am decorat înghețată.
Fiecare fluturaș a realizat câte o coroniță cu personaje din povești.

ALA
Proba 8: Carnavalul poveștilor
Purtând coronițele confecționate de către ei la activitatea practică, copiii vor dansa și se vor distra pe fond
muzical, executând mișcările sugerate de colajul muzical.

EVALUARE

ÎNCHEIEREA
ACTIVITĂŢII

Se vor număra fețele zâmbitoare pentru a afla echipa câștigătoare.
Fac aprecieri verbale privind modul în care copiii au rezolvat sarcinile didactice, scoțând în evidență faptul că Zâna
poveștilor este mulțumită pentru că fluturașii de la Curățele au ajutat-o să găsească cheile cufărului ferecat, iar
acum se va putea întoarce în lumea poveștilor.

-aprecieri colective legate de
modul de realizare al
sarcinilor
-aplauze

Vom deschide cufărul magic pentru a primi surprizele mult așteptate.
Îi vom mulțumi Zânei pentru că ne-a vizitat și ne vom lua rămas bun de la ea.

-apreciere frontală
-aprecieri prin recompense
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“ Elemente de mecanica fluidelor“
Autorul Prof. Borșan Aurica
Liceul “Regina Maria”, Dorohoi/Botoșani
Tipul: disciplină nouă
Clasa: a XI-a - științe ale naturii
Durata: 1 an
Numărul de ore pe săptămână: 1h

1. Argument
Reforma în învăţământ presupune modificarea conceptelor privind procesul instructiv - educativ, cât şi a
strategiilor folosite de formator.
Conform noilor strategii, elevul va dobândi o mai mare libertate de "mişcare" şi gândire , va dispune de
mijloacele necesare pentru a aprofunda noţiunile de specialitate care îl interesează în mod deosebit sau domeniile în care
dovedeşte înalte abilităţi.
La obiectul FIZICĂ, pentru clasa a-XI-a și a-XII-a - ştiinţe ale naturii - se poate proiecta un curriculum la
decizia şcolii având ca temă " Elemente de mecanica fluidelor ". Prezenta programă îşi propune promovarea unei noi
abordări în învăţarea fizicii, prin înţelegerea teoriilor fizice şi a aplicaţiilor lor. Aceasta are scopul de a crea elevilor
condiţii pentru descoperirea şi valorificarea propriilor disponibilităţi intelectuale, afective şi fizice care să contribuie la
dezvoltarea unei personalităţi autonome şi creative.
Cursul încearcă o pătrundere în fascinanta lume a fluidelor, fiind prezentate principalele însuşiri ale acestui
domeniu. îşi propune promovarea unei noi abordări în învăţarea fizicii, prin înţelegerea teoriilor fizice şi a aplicaţiilor lor.
Acesta are scopul de a crea elevilor condiţii pentru descoperirea şi valorificarea propriilor disponibilităţi intelectuale,
afective şi fizice care să contribuie la dezvoltarea unei personalităţi autonome şi creative. Astfel, se urmăreşte dezvoltarea
inteligenţei, creativităţii, fanteziei şi imaginaţiei elevilor.
2. Valori şi atitudini
Obiectivele necesare dezvoltării unui curriculum al fizicii include, pe lângă cunoştinţe şi deprinderi teoretice şi
practice de investigare, de modelare, selectare şi structurare a informaţiilor dobândite şi o serie de valori şi atitudini
asupra ştiinţei în ansamblu şi a obiectului ei, natura.
" Elemente de mecanica fluidelor " este un curriculum şcolar pentru fizică, ce are în vedere formarea la elevi a
următoarelor valori:
•

dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de studiul ştiinţelor în general şi al fizicii în special;

•

capacitatea de selectare a informaţiei şi prelucrarea acesteia

•

dezvoltarea unei culturi generale complexe: atât umaniste cât şi ştiinţifice

•

stabilirea interdependenţei dintre acumularea cunoştinţelor ştiinţifice, necesităţile societăţii şi marile personalităţi ale
ştiinţei, în cadru istoric.

•

dezvoltarea dorinţei de a cerceta, descoperi şi inventa

•

crearea respectului faţă de activitatea de creaţie
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•

cunoaşterea principalelor momente ale dezvoltării fizicii
Unor atitudini ca:

•

grija faţă de mediu,

•

interesul pentru aprecierea şi argumentarea raţională,

•

curiozitatea şi preocuparea faţă de fenomenele din mediu,

•

independenţa gândirii,

•

creativitatea,

urmărite a se dezvolta încă din ciclul primar şi gimnazial li se adaugă acum:
•

interesul faţă de informaţia tehnologică şi ştiinţifică,

•

respectul faţă de logică şi argumentare,

•

toleranţa şi deschiderea la nou,

•

interesul asupra apariţiei şi dezvoltării ideilor în fizică, a formării teoriilor şi a experimentării.
În scopul formării acestor atitudini, vor fi valorificate cunoştinţele, fenomenele fizice studiate şi relaţionarea dintre

acestea în mediu, interacţiunile specifice acestora, modificările mediului ca urmare a intervenţiei omului .
3. Competenţe specifice. Conţinuturi
UNITĂŢI DE CONŢINUT

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Protecţia muncii în laboratorul de fizică
1.1. Tehnica securităţii muncii în laboratorul de
fizică .
1.2. Acordarea primului ajutor în caz de accidente .

C . 1. Utilizarea şi manipularea corectă a aparatelor şi instalaţiilor
din dotarea laboratorului de fizică .
C .2 . Aplicarea corectă a normelor de acordare a primului ajutor în
caz de accidente .

2. Proprietățile fluidelor
C . 1.Identificarea unor noţiuni şi caracterizarea unor mărimi fizice
2.1. Generalităţi

utile studiului fluidelor (densitatea, coeficient de dilatare termică în

2.2. Caracteristicile fizice ale fluidelor

volum, tensiunea superficială, lucrul mecanic al forţelor de

2.3. Proprietăţi fizice specifice lichidelor

tensiune superficială, forţele de interacţie la contactul lichid-solid).

2.3.1.Structura lichidelor. Mișcarea termică în
lichide

C . 2. Realizarea unor experimente (evidențierea unor tipuri de
forţe, măsurarea coeficientului de tensiune superficială) pentru

2.3.2. Dilatarea lichidelor

evidenţierea şi caracterizarea fenomenelor de statica fluidelor.

2.3.3 Fenomene superficiale

C . 3. Stabilirea unor corelaţii între mărimi fizice caracteristice

2.4. Proprietăţi fizice specifice gazelor

fenomenelor studiate, în scopul unor aplicaţii teoretice şi/sau
practice.
C . 4. Explicarea într-un limbaj specific fizicii fluidelor a
fenomenelor studiate.
C . 5. Utilizarea cunoştinţelor dobândite în analiza unor sisteme
biologice şi tehnologice.
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3. Statica fluidelor.
3.1. Presiunea hidrostatică.

C . 1 Identificarea unor noţiuni şi caracterizarea unor mărimi fizice

3.2.Principiile hidrostaticii.

utile studiului staticii fluidelor (presiunea hidrostatică şi

3.3.Presiunea atmosferică. Măsurarea presiunii

atmosferică).

atmosferice.

C . 2. Realizarea unor experimente (măsurarea unor presiuni,

Măsurarea presiunii gazelor

evidenţierea legilor lui Pascal și Arhimede,determinarea densității

3.4.Legea lui Pascal și aplicațiile ei.

unui lichid) pentru evidenţierea şi caracterizarea fenomenelor de

3.5 Legea lui Arhimede și aplicațiile ei.

statica fluidelor.

3.5. Determinări experimentale ale densităților.

C . 3. Descrierea și explicarea funcționării unor dispozitive și
aparate ( presa hidraulică, frâna hidraulică) , a plutirii corpurilor
C . 4. Stabilirea unor corelaţii între mărimi fizice caracteristice
fenomenelor studiate, în scopul rezolvării unor probleme sau al
unor aplicaţii teoretice şi/sau practice.
C . 5. Explicarea într-un limbaj specific fizicii fluidelor a
fenomenelor studiate.
C . 6. Utilizarea cunoştinţelor dobândite în analiza unor sisteme
biologice şi tehnologice.

4.Dinamica fluidelor.
4.1 Curgerea staționară

C . 1. Identificarea unor noţiuni şi caracterizarea unor mărimi fizice

4.2. Ecuația de continuitate.

utile studiului dinamicii fluidelor (tub de curent, debit de volum,

4.3. Legea lui Bernoulli și aplicațiile ei.

debit de masă, presiune statică, presiune dinamică, presiune de

4.4. Vâscozitatea și curgerea turbulentă a fluidelor.

poziție)

4.5. Zborul avionului.

C . 2. Realizarea unor experimente pentru evidenţierea şi
caracterizarea fenomenelor de dinamica fluidelor.
C . 3. Descrierea și explicarea funcționării unor dispozitive și
aparate ( pulverizatorul, sonda de presiune, etc.), a curgerii
turbulente a fluidelor, zborul avioanelor.
C . 4. Stabilirea unor corelaţii între mărimi fizice caracteristice
fenomenelor studiate, în scopul rezolvării unor probleme sau al
unor aplicaţii teoretice şi/sau practice.
C . 5. Explicarea într-un limbaj specific fizicii fluidelor a
fenomenelor studiate.
C . 6. Utilizarea cunoştinţelor dobândite în analiza unor sisteme
biologice şi tehnologice.

4. Sugestii metodologice
Prin prezentul curriculum se intenţionează ca, pe parcursul liceului, elevii să dobândească competenţe şi să-şi
structureze un set de valori şi atitudini.
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Toate acestea explică apropierea conţinuturilor învăţării de practica învăţării eficiente a fizicii. În demersul didactic,
centrul acţiunii devine elevul şi nu predarea noţiunilor fizice ca atare. Accentul trece de la “ce” să se înveţe, la “în ce
scop” şi “cu ce rezultate” să se înveţe. Evaluarea se face în termeni calitativi; capătă semnificaţie, dimensiuni ale
cunoştinţelor dobândite, cum ar fi: esenţialitatea, profunzimea, funcţionalitatea, durabilitatea, orientarea axiologică,
stabilitatea, mobilitatea, diversificarea, amplificarea treptată.
Prin acest curriculum se urmăreşte crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta competenţele
într-un ritm individual, de a-şi transfera cunoştinţele acumulate dintr-un domeniu de studiu în altul. Pentru aceasta, este
util ca profesorul să-şi orienteze demersul didactic spre realizarea următoarelor tipuri de activităţi:
-

formularea de sarcini care să vizeze prelucrarea variată a informaţiilor adecvate competenţelor vizate de programele
şcolare;

-

alternarea prezentării conţinuturilor, cu moduri variate de antrenare a gândirii elevilor;

-

solicitarea unor corelaţii intra-şi interdisciplinare, care să determine realizarea de transferuri de cunoştinţe;

-

antrenarea elevului în situaţia de a decide asupra unor sarcini de lucru adecvate, situaţiei-problemă expuse;

-

prevederea de sarcini rezolvabile prin activitatea în grup;

-

organizarea unor activităţi de învăţare care să permită desfăşurarea sarcinilor de lucru în ritmuri diferite;

-

sugerarea unui algoritm al învăţării, prin modul de ordonare a sarcinilor.
Cadrele didactice îşi pot alege metodele şi tehnicile de predare şi îşi pot adapta practicile pedagogice în funcţie de

ritmul de învăţare şi de particularităţile psiho-individuale ale elevilor.
Reconsiderarea finalităţilor şi a conţinuturilor învăţământului este însoţită de reevaluarea şi înnoirea continuă a
metodelor folosite în practica instructiv-educativă. Acestea vizează aspecte precum: accentuarea caracterului formativ al
metodelor de instruire (acestea sunt utilizate în activitatea de predare-învăţare, în scopul dezvoltării capacităţilor de a
opera cu informaţiile asimilate, de a aplica şi evalua cunoştinţele dobândite, de a verifica ipoteze şi de a căuta soluţii
adecvate de rezolvare a problemelor), aplicarea metodelor centrate pe stimularea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor (în scopul transformării elevului în subiect al propriei instruiri şi educaţii), o îmbinare şi o alternanţă sistematică
a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie,
exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe etc.) cu activităţile
care solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei etc., folosirea unor metode care să
favorizeze intervenţia nemijlocită a elevului în realizarea experimentului.
5. Modalităţi de evaluare
Evaluarea elevilor se va face prin teme date acestora pentru dobândirea respectivei competenţe. În acest sens se
vor avea în vedere următoarele :
➢

se va aprecia capacitatea de observaţie şi de recunoaştere a elementelor de conţinut

➢

se va aprecia capacitatea de a reproduce corect noţiunile învăţate

➢

se va urmări activitatea fiecăruicroi elev în parte în cadrul experimentării şi analizării

➢

se va aprecia capacitatea de a explica logic fenomenele fizice

➢

se va urmări dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de activare în echipă, prin sarcini de lucru concrete

➢

se va urmări activitatea desfăşurată pentru elaborarea unui referat şi/sau portofoliu tratând subiecte specifice
studiului fluidelor din punct de vedere fizic sau interdisciplinar
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➢

se va aprecia capacitatea de a aplica în viaţa cotidiană noţiunile însuşite
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PROIECT DE LECTIE
Petrean Paul-Daniel
Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" Zalau
Profesor :
Unitatea de învățământ:
Data:
Clasa a XII– a
Disciplina: Religie - cult ortodox
Subiectul lecției: Rolul tinerilor în apărarea vieții
Tipul lectiei: consildarea și sistematizarea cunoștințelor
Competente specifice:
1.3 Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale.
4.3 Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate.
5.2 Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă a Bisericii, cât şi cunoştinţe
de la alte discipline.
Competente derivate:
C1 să identifice principalele pacăte împotriva vieții.
C2 să conștientizeze importanța darului vieții.
C3 să promoveze, prin comportamentul personal, în societate valorile creștine și modalitățile de combatere a păcatelor împotriva vieții.
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: povestirea, prezentarea, explicația, conversația euristică, problematizarea, dezbaterea, lucrul pe documente;
2. Mijloace de învăţământ: google classroom, calculator, manualul.
3.Forme de organizare a activitaţii elevilor: activitate frontală, pe grupe şi activitate individuală.
Bibliografie:
❖
❖
❖
❖

Biblia sau Sfanta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1982.
Cucos, Constantin, Educatie religioasa, Editura” Polirom”, Iasi 1999.
Cucos, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat si grade didactice, Editura “Polirom” , Iasi, 1998.
Serbu,Pr. Prof. univ.Dr Sebastian, Metodica predarii religiei, Editura “reintregirea”, Alba-Iulia, 2000.
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SCENARIUL DIDACTIC
Nr.
crt
.

Etapele lecţiei

1.

Momentul
organizatoric

2.

Precizarea
lecţiei

Ob.
op.

- Salutul;
- Rugăciunea
-Notarea absețelor
Profesorul precizează titlurile
temelor pe care
intentioneză să le aprofundeze, precum și obiectivele
urmărite.

C1

2.

Actualizarea
și
consolidarea
cunoștințelor

Conţinutul instructiv – educativ

C3

C3

C1

Metode şi
procedee
conversaţia

classroom

Explicația

Profesorul provoacă elevii să răspundă la întrebări:
Care sunt păcatele împotriva vieții?
De câte feluri poate fi violența?
Ce poruncă se încalcă prin sinucidere?
De ce credeți că este un păcat atât de grav
sinuciderea?
Care ar fi rolul nostru în prevenirea acestora?
Cum putem să prevenim savârșirea păcatelor
observarea
împotriva vieții?
Ce ne învață Biserica referitor la viață?
dirijată
Ce altepacate âmpotriva vieții puteți să
identificați ?
Este eutanasia un păcat?
De ce?
Braistorming
Exista excepții?
Poate avea mai multe forme?
Principalele idei vor fi consemnate sub formă
schematică în caiete.

Mijloace de
învăţământ

classroom

Forme de
organizare
Activitate
Frontală/individ
uală
activitate
frontală

Aprecieri
verbale

classroom

activitate
frontala/individu
ală
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Evaluare
formativa
orală

conversația

C3
Fiecare echipă de elevi va prezenta câte un material
pregătit dinainte, în care vor încerca să abordeze din

Evaluare

activitate pe
grupe

Evaluare
formativa

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

3.

Asocierea,
generalizarea
cunoştinţelor

4.

Aprecierea
activității
elevilor

5.

Încheierea
activităţii

C3

perspectivă creștină teme precum: problema
violentei, păcatul suicidului, eutanasia etc.

C1
C2

Dezbatere pe baza lucrărilor prezentate.

Prezentări
ppt

conversația
Lectura

orala și prin
note

activitate pe
grupe

Evaluare
formativa
scrisă

classroom

activitate
frontală/individu
ala

Evaluarea
prin note

classroom

activitate
frontală/individu
ala

Ppt

C3
Profesorul va face aprecierile generale şi individuale
referitor la pregătirea elevilor pentru lecţie cat si
implicarea lor la oră.
Se notează elevii care s-au remarcat.
Rostirea rugăciunii împreună cu elevii.
Salutul.
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STUDIU DE CAZ
DIZABILITATE MULTIPLĂ
PAŞCA FLORICA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RIENI
1. DATE DE IDENTIFICARE:
INIŢIALELE ELEVULUI : P.M.
SEX : MASCULIN
VÂRSTA:8 ani .
CLASA : a II a
ŞCOALA : X
MOTIVUL ÎNTOCMIRII PREZENTULUI STUDIU CAZ :
Comportamentul elevului indică în principal dificultăţi de adaptare a mediului şcolar la cerinţele elevului, alături
de agresivitate, comportament neadecvant la ore, deficit atenţional, relaţii conflictuale cu cadrele didactice şi cu colegii ,
marginalizarea din partea colegilor şi a celorlalţi elevi din şcoală, precum şi performanţe şcolare scăzute, toate pe
fundalul unui intelect liminar.
2. SINTEZA INFORMAŢIILOR
DATE FAMILIALE :
Structura şi componenţa familiei : Elevul provine dintr-o familie organizata, de conditie socio-profesională
buna : tatăl P are ocupaţia de inginer , iar mama P .A. are ocupaţia de asistent medical. Familia P. are doi copii , M. fiind
cel mai mare, fraţiorul său fiind în vârstă de 1 an jumătate.
Atmosfera şi climatul educativ în cadrul familiei : Atmosfera din cadrul familiei P. este în general una
pozitivă. Conform declaraţiilor mamei relaţiile dintre părinţi sunt normale , precum şi relaţiile cu fiul. Climatul familial e
uneori tulburat de mici conflicte interfamiliale datorate comportamentului lui M., care uneori manifestă agresivitate faţă
de fratele mai mic. Acest fapt s.-ar putea datora faptului că momentul intrării la şcoală a lui P.M. coincide cu naşterea
celui de al doilea copil al familiei, putând fi vorba de o gelozie între fraţi, chiar dacă la nivel declarativ M : nu recunoaşte
că ar fi gelos pe fratele său. . Mama se afla momentan în concediu de maternitate , ocupându-se de fratele cel mic al lui
M., iar faţă de M. manifestând un interes mediu, deoarece nu se implică foarte mult în supravegherea efectuării temelor
de către copil.
Mama îşi caracterizează copilul ca fiind retras şi timid, reacţionand agresiv dacă este provocat, fără a
recunoaşte însă felul în care se comportă elevul în mediul şcolar, precum şi amploarea problemelor cu care se confruntă
elevul.
În mediul prietenilor de familie mama il descrie pe M. ca fiind un copil care învaţa foarte bine şi căruia îi place
mult la şcoala.
Condiţii de viaţa ale familiei :P.M. locuieşte împreună cu părinţii şi cu fratele într-o casă cu 3 camere, el având
camera sa. Elevul beneficiază de calculator, internet, televizor, combina audio, pe care le utilizează pentru a se juca sau
pentru a viziona imagini necorespunzatoare vârstei sale cronologice şi mentale , făcând acest lucru cu acordul părinţilor,
dupa cum declară elevul. Timpul alocat efectuării temelelor este redus, elevul plecând frecvent la şcoală cu temele
nefăcute.
DATE MEDICALE :
În afara de problemele medicale inerente creşterii şi dezvoltării,dislexie,dislalie.Dezvoltarea fizică este una
normală vârstei , iar starea sănătăţii este bună.
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REZULTATE ÎN ACTIVITĂŢILE ELEVULUI :
Rezultatele la învaţatură pe parcursul clasei I il incadreaza în categoria elevilor « slabi », manifestând
dezinteres faţă de activităţile şcolare. Cu toate ca începând cu clasa a doua a beneficiat de tratament logopedic pentru
corectarea dislexiei şi disgrafiei , performanţele şcolare la clasa continuă sa fie slabe, comparativ cu cele ale colegilor,
elevul riscând ca în acest an şcolar să ramană repetent. Performanţele şcolare scăzute se datorează în special ritmului
extrem de lent de efectuare a a activităţilor şi a perioadei relativ scurte de timp în care se poate concentra asupra
efectuarii sarcinilor şcolare . M. rămâne frecvent în urmă comparativ cu restul colegilor de aceeaşi vârstă astfel încât el
rămâne astfel deseori să copieze de pe tablă în pauză sau după ore.
Conduita la lecţii şi în colectivul şcolar
M. este retras, interiorizat, timid, din observaţiile realizate reieşind faptul că manifestă momente în care stă şi îşi
priveşte atent colegii , timp de câteva minute , fără a interacţiona cu ei . Aceste momente sunt urmate de episoade în care
începe să devină agresiv cu colegii , manifestând comportamente precum: tras de păr, luare de obiecte ale colegilor,
lovire.
Colegii săi îl percep ca pe o persoană care le crează mereu probleme , interacţionează foarte puţin cu el , iar în
momentul în care desfăşoară activităţi în grup M. este izolat şi nu este inclus în grupele de munca sau de joacă. În
momentul în care îi loveţte , le ia lucrurile sau îi deranjează colegii nu reacţionează deoarece ştiu ca aşa se comportă el în
general ,e oarecum etichetat de către aceştia ca fiind ciudat, colegii alegând să ceară ajutorul doamnei invaţătoare în
astfel de situaţii.
Comportamentul agresiv este manifestat şi faţă de ceilalţi elevi din şcoală , ceilalţi elevi refuzând interacţiunea
cu el. De asemenea el este etichetat şi de celelalte cadre didactice ca manifestand un comportament neadecvat , ele
reacţionând de fiecare dată când M. face iar ceva necorespunzator.
ISTORICUL PROBLEMEI
Problemele pe care M. le prezintă s-au manifestat de la intrarea în şcoală, încă de la început acesta fiind sesizat
de cadrul didactic ca fiind un elev care crează probleme în colectiv. S-a încercat obtinerea unor date cu privire la
comportametul elevului de la gradiniţă, dar nu s-a reuşit acest lucru întrucât educatoarea lui nu mai lucrează în localitate.
PROCESELE INTELECTUALE ŞI STILUL DE MUNCĂ
Procese intelectuale
Elevul P.M. prezintă un coeficient de inteligenţă de 78 (conform testului Raven) şi de 82 ( conform testului
Wisc) şi o dezvoltare a memoriei corespunzatore categoriei sale de vârstă .
Nivelul de dezvoltare al gândirii este cel al operaţiilor concrete, conform stadializării realizate de Piaget Copilul
înţelege şi aplica operaţiile sau principiile logice, pentru a interpreta experienţe specifice. Înţelege conservarea masei, a
lungimii, a greutăţii şi a volumului. Poate clasifica, ordona şi organiza obiectele în serii. Este încă legat de experienţa
concretă, imediată.
În ceea ce priveşte capacitatea de concentrare a atenţei aceasta este de maxim 15-20 de minute, dupa care
intervine o perioadă în care refuză să realizeze sarcinile şcolare timp de aproximativ 5-7 minute, după care reia activitatea
singur.
Memoria este în general mecanică şi de scurtă durată.
Stilul de munca al elevului este unul extrem de lent , fiind nevoie de o stimulare şi o întărire a rezultatelor
obţinute pentru a continua sarcinile.
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Voinţa lipseşte, evită să realizeze activităţi din iniţiativă proprie, e nevoie de o permanentă stimluare pentru a
realiza sarcinile şcolare.
Motivaţia este preponderent una de tip extrinsec .
TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE
Trăsături de temperament pe care M. le manifestă : impulsivitate , nelinişte, irascibilitate . Este inegal în
manifestări. Stările afective se succed cu rapiditate. Fire inchisă, greu adaptabilă, puţin comunicativă, preferă activităţile
individuale.
M . este la fel de lent în mişcări , este puţin rezistent la eforturi îndelungate, putin comunicativ, închis în sine,
are dificultăţi de adaptare socială. Debitul verbal este scăzut, gesticulaţia redusă.
Din punct de vedere caracterial M. manifestă un dezinteres faţă de activităţile şcolare, colaborează doar dacă
este stimulat şi supravegheat permanent. Atitudinea faţă de colegi este de reţinere, refuză frecvent să interacţioneze cu
aceştia.

3. METODE DE RECOLTARE A DATELOR
INSTRUMENTE UTILIZATE PENTRU COLECTAREA DATELOR
•

Observaţia nesistematică

•

Grila de observaţie

•

Testul Raven

•

Testul WISC

•

Desenul familiei

•

Desenul clasei

•

Chestionar privind autoeficacitatea

•

Chestionar privind atitudinea elevului faţă de mamă, tată şi faţă de cadrul didactic

•

Conversaţia cu cadrul didactic şi cu mama elevului
Observaţia nesistematică a fost utilizată pentru a identifica acele aspecte comportamentale care ridică probleme

la elevul P.M. , fiind identificate următoarele:
1. comportament agresiv faţă de colegi:
1.Fixează cu privirea
2.Intenţionează să lovească
( ridică mana)
3.Ia lucrurile colegilor înapoindu-le de buna voie
4.Ia lucrurile colegilor şi refuză să le înapoieze
5.Trage de păr
6.Loveşte
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2. comportament in timpul activitatilor didactice
1.Mişcă scaunul şi banca
2.Se ridica de pe scaun
3.Se ridică de pe scaun şi vorbeşte cu colegul
4.Se ridică de pe scaun şi mişcă scaunul colegului
5.Se plimbă prin clasa şi mişca obiecte
6.Paraseşte clasa

Cei şase indicatori comportamentali au fost introduşi în grila de observaţie exact în aceasta ordine deoarece
indica intensitatea comportamentului elevului, primul indicator fiiind considerat a fi unul mai putin intens si grav, in timp
ce indicatorul 6 reprezintă un maxim al comportamentului neadecvat pe care îl prezintă copilul.
Grila de observaţie a fost aplicată timp de două săptămâni înaintea intervenţiei , timp de 4 ore pe săptamană.
În urma aplicării grilei de observaţie s-au obţinut următoarele frecvenţe pentru fiecare item comportamental:
1.

comportament agresiv faţa de colegi:

Comportamentul
/Nr observaţiei
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

7

8

4
3
0
3
2
3

4
2
0
3
1
3

4
1
0
2
2
3

3
2
0
3
3
2

4
2
0
3
2
3

4
2
1
2
2
2

4
2
1
3
2
3

5
1
0
3
1
3

FRECVENTA COMPORTAMENTULUI AGRESIV
FATA DE COLEGI
35

FRECVENTA

30
25
20

Series1

15
10
5
0
1

2

3

4

5

COMPORTAMENT
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Putem spune ca comportamentul agresiv faţă de colegi cu frecvenţa cea mai mare pe parcursul celor 8 observaţii
de dinantea intervenţiei a fost fixarea cu privirea ( 32 de astfel de comportamente) , urmat fiind de luarea de lucruri ale
colegilor şi refuzul de a le înapoia şi de lovire ( fiecare comportament aparând de câte 22 de ori).
2. comportament în timpul activităţilor didactice

Comportamentul /Nr
observaţiei
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

7

8

4
1
0
2
1
1

4
2
0
1
2
2

3
1
1
2
3
2

3
1
1
2
2
1

4
1
0
2
2
1

3
2
1
2
1
1

3
1
1
2
1
1

4
2
0
2
1
2

FRECVENTA COMPORTAMENTELOR DIN
TIMPUL ACTIVITATII DIDACTICE
30

FRECVENTA

25
20
15

Series1

10
5
0
1

2

3

4

5

6

COMPORTAMENTUL

În ceea ce priveşte comportamentul din timpul activităţilor didactice cea mai mare frecvenţă o are mişcarea
scaunului şi a băncii ( 28 de astfel de comportamente), urmând apoi ridicatul de pe scaun şi mişcatul scaunului colegului
( frecventa totala de 15) şi plimbatul prin clasă şi mişcatul de obiecte ( 13 astfel de comportamente).
Din desenul familiei s-a putut observa ca prima persoană care este desenată este el, lângă fiind poziţionat fratele
, apoi mama şi tatăl. Acest lucru indică faptul că persoana faţă de care se simte cel mai indepărtat din punct de vedere
afectiv este tatăl, acest lucru fiind confirmat şi la nivel verbal de către copil. M este pozitionat mai jos decât ceilalţi
membri ai familiei, în timp ce tata este poziţionat cel mai sus , dar în acelaşi timp mărimea corpului este mai mare pentru
el decât pentru ceilalţi membri ai familiei.
În ceea ce priveşte Desenul Clasei elevul a refuzat sistematic să îl realizeze, ceea ce poate indica faptul că nu se
simte confortabil să deseneze si sa discute despre acest subiect. În final el deseneaza o parte dintre colegii săi de clasă. O
desenează în primul rând pe doamana invaţătoare ceea ce indică faptul că băiatul o percepe ca fiind persoana cea mai
importantă din clasă, fără însă a o desena în mijlocul elevilor. Acest lucru poate indica faptul că nu o simte neaparat ca
fiind în mijlocul lor din punct de vedere afectiv, ci mai degrabă o percepe ca pe o autoritate.
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Un alt instrument utilizat de noi în această lucrare este propus de Walter W. Hudson(1992), apud Fischer Şi
Corcoran(1994), şi este creat pentru a măsura gradul, intensitatea sau severitatea problemelor pe care le are un copil în
raport cu o persoană adultă semnificativă pentru copil. Este evaluată astfel relaţia dintre copil şi persoana adultă din
perspectiva copilului. Instrumentul are niveluri critice ale scorurilor. Primul este de 30 (  5), nivel sub care scorul indică
absenţa unei probleme semnificative clinic. Scorurile peste acest nivel critic sugerează prezenţa unei probleme
semnificative din punct de vedere clinic. Al doilea nivel critic este de 70. Scorurile peste acest nivel indică aproape
întotdeauna că subiecţii experienţează stres sever cu o foarte mare posibilitate ca anumite forme de violenţă să fie luate în
calcul sau chiar utilizate pentru a face faţă problemelor.
Itemii cu cotare inversă a acestui test sunt 2, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 21 şi 24. Pentru a calcula scorul procedura este
următoarea: se însumează scorurile ţinând cont de itemii cotaţi invers, apoi din acest număr se scade un număr ce
corespunde numărului de itemi completaţi din test, rezultat care se înmulţeşte cu 100 şi apoi se împarte la rezultatul
înmulţirii dintre numărul de itemi completaţi şi 6. Se va obţine astfel un număr ce variază între 0 şi 100, raportat la cele
două niveluri critice ale scorurilor. Coeficientul α Cronbach al acestui instrument este .95, iar fidelitatea test-retest este de
.95 .
Instrumentul a fost utilizat în lucrarea de faţă pentru a măsura atitudinea copilui faţă mamă, tată şi învăţătoare,
luaţi în calcul de noi ca fiind adulţi semnificativi faţă de care se raportează participantul la studiu, şi importanţi în
demersul nostru. În ceea ce priveşte atitudinea faţă de mamă, scorul calculat, în urma procedurii precizate de autorul
testului, este de 13,33. Se poate observa că acest scor se situează ca valoare sub nivelul critic de 30 propus de autor, fapt
ce arată că nu există probleme în cazul de faţă între participantul la studiu şi mama acestuia.
În ceea ce priveşte atitudinea faţă de tată scorul obţinut este de 37,33 aflat peste nivelul critic propus de autor,
fapt ce semnifică existenţa unor probleme sau stări conflictuale între copil şi tatăl acestuia. Dacă analizăm răspunsurile la
itemii chestionarului, aceste probleme par a avea ca sursă comportamentul tatălui său pe de o parte „5. Mi-e jena de
comportamentul tatălui meu”, iar pe de altă parte sursa problemelor o constituie o stare crescută de tensiune emoţională
manifestată sub forma furiei îndreptată spre tată, dupa cum reiese din răspunsurile la itemii „18. Tatăl meu este foarte
enervant, 19. Sunt foarte furios pe tatăl meu, 20. Mă simt violent faţă de tatăl meu”.
Legat de ultimul aspect important în lucrarea de faţă, şi anume atitudinea copilului faţă de învăţătoare, la acest
test am obţinut un scor de 70,66 ce se situează peste nivelul critic indicat de autor. Scorul obţinut este foarte important
deoarece ne relevă existenţa unei probleme severe între cei doi. Există deci o stare conflictuală sau problematică între
copil şi învăţătoarea sa, copilul experienţind în acest caz un stres sever, existând posibilitatea unor manifestări violente.
Realizând o analiză a răspunsurilor la itemi, putem observa că sursă acestei stări conflictuale este situată pe de o parte în
atitudinea şi comportamentul învăţătoarei faţă de copil „6. Doamna învăţătoare este prea pretenţioasă, 7. Mi-ar plăcea să
am un alt fel de doamnă învatăţoare , 11. Mă simt ofensat de doamna învăţătoare, 22. Mi-ar plăcea ca doamna învăţătoare
să semene cu alte doamne învăţătoare pe care le cunosc”, itemi ce denotă cerinţe prea ridicate faţă de elev, dar şi
comportamente sau atitudini nepotrivite faţă de acesta. Pe de altă parte sursa acestora este dată de starea emoţională
intensă trăită de copil când se raportează la învăţătoare „13. O urăsc pe doamna învăţătoare, 17. Simt că nu o iubesc pe
doamna învăţătoare, 23. Doamna învăţătoare nu mă înţelege, 18. Doamna învăţătoare este foarte enervantă, 19. Sunt
foarte furios pe doamna învăţătoare”. Furia şi ura ce apar menţionate aici sunt intense, reflectând însă tot un
comportament sau o atitudine nepotrivită a învăţătoarei la adresa elevului, ce se traduc în starea emoţională trăită de elev,
fie ea şi exagerată.
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Un al doilea chestionar utilizat pentru colectarea informaţiilor este Scala Generală de Autoeficacitate propusă de
Matthias Jerusalem şi Ralf Schwarzer (1981, disponibilă la http://userpage.fu-berlin.de/~health/selfscal.htm). Această
scală măsoară sensul de competenţă personală ca fiind stabil, necesar pentru a putea face faţă eficient la o varietate de
situaţii stresante. Coeficientul α Cronbach al acestui instrument este între .75 şi .90. Scorul se obţine însumând valorile
cifrelor corespunzătoare răspunsurilor date la întrebările chestionarului. Se propune ca şi valoare critică a scorului 30,
nivel peste care persoanele au un grad de autoeficacitate înalt, stabil, o competenţă personală percepută ca fiind crescută.
În cazul de faţă răspunsurile subiectului la chestionar au scos în evidenţă un scor de 27, aflat sub nivelul critic
propus de autori, fapt ce ne relevă existenţa unor anumite dificultăţi în ceea ce priveşte sensul competenţei personale şi
stabilitatea eficacităţii proprii. Subiectul întâmpină anumite dificultăţi în special atunci când se confruntă cu anumite
situaţii problematice.

4. DIAGNOSTIC PSIHOPEDAGOGIC
Elevul P.M. prezintă tulburari de comportament pe fondul unui intelect liminar , fiind prezentă şi o dificultate de
adaptare a mediului şcolar la cerinţele elevului.
5. MASURI DE SOLUŢIOANRE A CAZULUI

Probleme de adaptare a
mediului scolar la
cerintele elevului

Domenii de intervenţie

❖ Agresivitate, comportament neadecvat la
✓ Supoart din partea
ore
unor colegi
❖ Deficit de atentie
1.Domeniul comportamental
✓ Situatie materiala
❖dinRelatie
invatatoarea
 Problema agresivităţii, a comportamentului inadecvat
timpulconflictuala
orelor, lipsacu
controlului
❖ Marginalizare din partea colegilor
favorabila
Activităţi propuse:
1.

❖ Performante scolare scazute

Povestea terapeutică “Culorile” – problemele vizate: relaţiile sociale cu colegii, stima de sine,

agresivitate fizică
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2.

Activitatea “Alege cum să te comporţi”

3.

Activitatea “Greşelile inseamna”

Dezvoltarea capacităţii de concentrare a atenţiei
In vederea dezvoltării capacităţii de concentrare a atenţiei si a eliminării comportamentului inadecvat din timpul

orei lui M: i s-a propus un regulament pe care trebuie sa îl respecte pentru început în timpul orelor de logopedie . S-a
procedat la propunerea regulilor şi prezentarea lor elevului deoarece ar fi fost dificilă o propunere a unor reguli din partea
acestuia.
Regulile i-au fost citite, precum şi consecinţele care decurg din respectarea sau nerespectarea lor , după care M.
şi-a dat acceptul că va respecta regulile şi ca este de acord cu ele.

Regulili propuse sunt urmatoarele:
Regula numărul 1
În timpul orei stau în bancă
Regula numărul 2
Nu trag de păr fetele şi nu le iau lucrurile colegilor
Regula numărul 3
Răspund la intrebări sau exerciţii doar atunci când imi vine randul
Regula numărul 4
Mă adresez colegilor spunându-le pe nume , nu îi etichetez (lelenţ, ţigani)
Regula numărul 5
Rezolv exerciţiile în linişte , fără a-i deranja pe ceilalţi
Regula numărul 6
Dacă doresc să merg la baie imi cer voie
Regula numărul 7
Cand mă plictisesc anunţ ridicând cartonaşul roşu. Am dreptul să il ridic maxim o dată pe oră. Atunci
am voie să merg timp de două minute în colţul de relaxare , unde voi aduna energie pentru exerciţii
Elevul are la dispoziţie un cartonaş roşu pe care îl va ridica atunci când va simţi că se plictiseşte şi că vrea să se
ridice din banca. În această situaţie va avea dreptul să meargă în colţul de relaxare , dar nu are voie să ridice cartonaşul
roşu decât maxim o dată pe oră.

Regula numarul 8
Când vreau să deranjez colegii repet încet : Sunt atent, sunt atent, sunt atent
Regula numarul 9
Ora durează 50 minute. Cand ceasul este 12:50 anunţ că ora s-a terminat, mă îmbrac şi plec
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Dacă regulile sunt respectate , adică va reuşi să îşi controleze comportamentul impulsiv, va primi atâtea semne !
(rosii) câte reguli a respectat în ora respectivă. Dacă nu respectă regulile va primi atâtea semne ! (albastre)câte reguli nu
a respectat.
Evaluarea va avea loc la finalul fiecărei ore printr-o discuţie individuală cu elevul şi nu în faţa celorlalţi colegi.
De asemenea elevul va fi pus în clasa astfel încat sa fie sub campul vizual al cadrului didactic pentru ca acesta
să poată interveni ori de cate ori este cazul.
Pentru a preveni apariţia momentelor de plictiseală, de lipsă de concentrare atenţiei, elevul va fi anunţat la
începutul fiecărei ore , pentru a cunoaşte exact momentele lecţiei.

1.

Domeniul relaţiilor interpersonale

Problema relaţiei cu cadrele didactice
1.

Discuţie cu doamna învaţătoare cu privire la necesitatea implicării tuturor factorilor pentru ca sa fie un
comportament constant din partea tuturor celor din jur. Se va preciza faptul că se va evalua fiecare
comportament al elevului şi nu va fi evaluat copilul în ansamblu, ca persoană.

2.

Povestea terapeutica Ariciul cel sfios care are ca pricipal scop accentarea neconditionata de sine

3.

Consiliere elev-cadru didactic care are ca pricipal scop evitarea etichetărilor globale şi conştientizarea efectelor
negative ale acestora asupra încerederii în sine şi a comportamentului. De asemenea se va urmări şi
conştientizarea elevului cu privire la faptul că de fiecare dată când se va comporta adevat va fi laudat şi apreciat
de cadrul didactic

Problema relaţiei cu colegii

1.

Povestea terapuetică Povestea unui strop de ploaie care are ca principal scop acceptarea de sine

2.

Consiliere de grup Oul rosu din cuibar care are ca scopuri acceptarea neconditionata a celorlalţi ,

precum şi conştientizarea necesităţii ajutorării celorlalţi
3.

Consiliere de grup Prieteni adevarati cu scopul de a crea un grup suportiv prin care să conştientizeze

că poate reacţiona adecvat cu ceilalţi.
2.Domeniul performanţelor şcolare scăzute

1.

Activităţile logopedice pentru corectarea dislexiei –disgrafiei

2.

Citirea activă a unui text (atât pe text din manualul şcolar, cât şi pe un text din lectura suplimentară);
sublinierea cuvintelor necunoscute; căutarea sensului acestor cuvinte; alcătuire de propoziţii; scoaterea ideilor
principale; povestire pe bază de idei

3.

Redactarea unei compuneri (planul, resurse)

4.

Despre temele pentru acasă şi munca individuală. Obligaţii şi responsabilităţi
Aceste activităţi urmăresc formarea unor deprinderi, şi nu realizarea sarcinilor şcolare.
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STUDIU DE CAZ
Popa Oana - Maria
Școala Gimnazială ,,Opsichie Cazacu
Seaca de Pădure, județul Dolj

privind ameliorarea rezultatelor la învățătură și a tulburărilor comportamentale

I.

DEFINIREA PROBLEMEI

- înregistrarea de rezultate slabe la învățătură datorită rămânerilor în urmă;
- manifestarea un comportament agresiv față de cei din jur ;
▪

NUME ȘI PRENUME: V. M

▪

VÂRSTA: 9 ani

▪

SITUAȚIA FAMILIALĂ:
Elevul provine dintr-o familie cu o situație materială precară. Este cel mai mare dintre cei cinci copii, aflându-se
în grija tatălui, recăsătorit după divorțul de mama naturală. Familia actuală este formată din șapte membri: tatăl natural,
mama vitregă și fiica acesteia și cei trei frați mai mici.
Părinții nu sunt preocupați de situația școlară a fiului lor, nu îi asigură rechizitele necesare, îmbrăcămintea,
încălțăminte, hrană și nici un climat favorabil în familie. Nu îl încurajează, nu îl stimulează el fiind certat și bruscat de
fiecare dată când greșește. Tatăl are un comportament agresiv atât fizic cât și verbal față de copil, acest lucru fiind preluat
și de copil și manifestat în relația cu colegii din clasă și din școală. Acest aspect a dus la o marginalizare a acestuia de
către ceilalți elevi, neavând prieteni nici în clasă, nici acasă.
Tatăl refuză să accepte faptul că elevul are tulburări de comportament și nu păstrează o relație de comunicare și
de colaborare cu învățătoarea clasei.

II.

•

DESCRIEREA PROBLEMEI

cognitiv – este un copil care nu are probleme de dezvoltare intelectuală, dar golurile acumulate datorită lipsei învățării
temeinice, conștiente și constante au dus la înregistrarea unor rămâneri în urmă în învățare, ceea ce a condus la
înregistrarea unor rezultate slabe și foarte slabe .

•

afectiv - fiind lipsit de mic de afecțiunea maternă, certat și acuzat în permanență de tată și de mama vitregă, copilul se
manifestă agresiv verbal și fizic, își dorește prieteni, dar nu știe să relaționeze cu aceștia. Desfășoară cu plăcere
activităţile care presupun mişcare, zgomot, acțiune. Ceea ce nu-i prezintă interes tratează cu indiferenţă, nerăbdare,
enervându-şi uneori părinţii, sora şi colegii de clasă. Este orgolios, nu tolerează greșelile celor din jurul lui, orice jignire
primită nu rămâne nepedepsită.

•

comportamental- este comunicativ, vesel, dar se enervează repede atunci când cineva nu îi face pe plac ceea ce duce la
manifestări agresive . Din acest motiv are puțini prieteni în clasă, rămâne singur în timpul recreaţiilor, ceilalţi evitându-l.
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III.

IDENTIFICAREA CAUZELOR CARE AU GENERAT PROBLEMA

-

divorțul părinților, relațiile tensionate dintre aceștia, violența tatălui, au pus amprenta asupra dezvoltării afective

și intelectuale a elevului;

- lipsa de implicare a tatălui și a mamei vitrege în viața școlară a elevului;
- situația materială precară a familiei;
IDENTIFICAREA CAUZELOR CARE MENȚIN PROBLEMA

IV.

-

refuzul tatălui de a accepta problemele cu care se confruntă copilul său și de a coopera cu persoanele specializate

în vederea ameliorării și rezolvării acestora;
V.

PLANUL DE ACȚIUNE

•

obiectiv general - îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și ameliorarea manifestărilor comportamentale ale elevului;

•

obiective specifice:

-

realizarea și implementarea unui plan de intervenție personalizat în vederea recuperării rămânerilor în urmă la

învățătură;

-

elaborarea și implementarea unei strategii de intervenție în vederea ameliorării manifestărilor violente ale elevului;

– îmbunătățirea relației de comunicare și de colaborarea cu familia elevului;
NR. CRT.
ACTIVITĂȚI PROPUSE

OBIECTIVE SPECIFICE

- analiza documentelor școlare care evidențiază situația școlară a
elevului;
1

- realizarea și implementarea unui plan de

-

intervenție personalizat în vederea

urmă;

recuperări rămânerilor în urmă la
învățătură;

stabilirea unor obiective în vederea recuperării rămânerilor în

- elaborarea planului de intervenție personalizat;
- implementarea planului de intervenție personalizat prin desfășurarea
a două ore de pregătire suplimentară săptămânal;

- diferențierea și individualizarea învățării folosind fișe de lucru
adecvate particularităților elevului;

- implicarea colectivului de elevi în activități de
consiliere menite să contribuie la îmbunătățirea relației de comunicare
și de colaborare dintre aceștia;
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- familiarizarea consilierului educativ cu problemele de
comportament ale elevului;
2

- elaborarea și implementarea unei strategii

-

de intervenție în vederea ameliorării

ameliorării manifestărilor violente ale elevului;

manifestărilor violente ale elevului;

elaborarea unui plan de intervenție în vederea diminuării și

- activități de cunoaștere și de autocunoaștere;
- desfășurarea unor ședințe de consiliere a copilului , dar și a
părinților acestuia în vederea depistării cauzelor care determină un
astfel de comportament al copilului;

- desfășurarea unor activități extracurriculare și proiecte educaționale
a căror temă vizează violența;
„ Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”, „ Îmi pasă de tine!”
-jocuri

de

rol

şi

exerciţii

practice

de

modelare

comportamentală;

- desfășurarea unor lecții demonstrative pentru părinții elevului;
3

- îmbunătățirea relației de comunicare și de- realizarea unor vizite la domiciliul copilului;
colaborarea cu familia elevului;
- aplicarea unui program de
consiliere a părinților de către
psihologul școlar;

- implicarea și responsabilizarea părinților în vederea aplicării
planurilor de intervenție personalizate;

-

desfășurarea unor ședințe comune

de consiliere a

părinților și a copilului în vederea îmbunătățirii relației
de comunicare dintre aceștia;

VI.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:

completarea fișelor de observație;

-

- îmbunătățirea rezultatelor obținute la disciplinele studiate de elev, constatate în urma analizei portofoliilor elevului și a
documentelor școlare;
corectarea comportamentului față de colegii din clasă și din școală;

-

monitorizarea participărilor părinților la ședințele și la orele de consiliere săptămânale;
interpretarea chestionarelor aplicate părinților și elevilor;
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PROIECT DE LECŢIE
Propunător: STÂNGACIU OANA CRISTINA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 BRAŞOV
Clasa: a III-a B
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Educaţie civică
Unitatea de invăţare: „ RESPECTAREA REGULILOR ÎN DIVERSE GRUPURI SOCIALE”
Tipul lecţiei: Transmitere şi dobândire de noi cunoştinţe
Obiective cadru: 1.Cunoaşterea si utilizarea limbajului din sfera valorilor civice.
2.Cunoaşterea si respectarea drepturilor copilului,a normelor de comportare în societate.
3.Dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea grupurilor sociale.
4.Dezvoltarea si manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor si exprimării opiniilor în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din care fac
parte.
Competenţe generale: -Capacitatea de a utiliza limbajul din sfera valorilor civice
-Capacitatea de a relaţiona cu cei din jur
-Capacitatea de a demonstra prin comportamentul personal însuşirea regulilor ce trebuie respectate într-un grup social
-Capacitatea de a gândi critic, capacitatea de a lua decizii
Obiective operaţionale: Afective:
1.Să-şi exprime emoţiile faţă de situaţia prezentată
2.Să participe afectiv la dezbatere, să poată purta un dialog (emiţător-receptor)
3.Să-şi exprime verbal propriile trăiri faţă de situaţia prezentată în scurta dramatizare
4. Să conştientizeze necesitatea respectării regulilor
5. Să îşi conştientizeze propriile trăiri afective, în diverse situaţii
Cognitive: 1.Să observe cu atenţie atât cadrul, cât şi conţinutul dramatizării
2.Să noteze şi să formuleze enunţuri pro şi contra, motivate, întrebări şi răspunsuri , în legatură cu manifestările observate
în dramatizare
3.Să identifice aspectele pozitive-negative din conduita personajelor
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4.Sa enunțe reguli ce trebuiau respectate in situatia prezentata
5.Să enunţe, dirijat, atitudinile posibile: a)acceptare-supunere
b)revoltă-nesupunere
c)revoltă-indiferenţă
6.Să formuleze în scris si să mimeze o regulă pe care doresc să o respecte toţi colegii în şcoală sau în clasă
7.Să deducă şi să exprime regula mimată de colegi
Competenţe specifice:-Capacitatea de a exprima sentimente trăite
-Capacitatea de a identifica aspecte pozitive/negative din conducta personajelor,din propria conduită
-Capacitatea de a purta un dialog
-Capacitatea de a respecta reguli
-Capacitatea de a formula opinii propii şi de a le argumenta
Rezultate aşteptate: -participarea elevilor cu plăcere la oră, în mod activ şi conştient
-dezvoltarea exprimării orale-operarea cu terminologia specifică
- cunoaşterea si respectarea, dezvoltarea si manifestarea unei atitudini pozitive faţă de regulile stabilite
-antrenarea in activitate a tuturor elevilor clasei
Strategia didactică:- anticipativ-exploratorie
- euristic-inductivă
EVALUAREA: de tip formativ
Resurse:- metodologice: observaţia, dramatizarea(Gică, Ionel, mama),studiul de caz, conversaţia euristică,(analiza cu oponent/ Controversa academică),
demonstraţia, explicaţia, învăţarea prin descoperire
-procedurale: frontal, individual, pe grupe (favorizându-se lucrul in echipă)
-materiale: pat pliant, aşternuturi, obiecte ce aparţin personajului, plicuri cu fişe redactate
-umane: elevii clasei a III-a, învăţătoarea clasei
-psihologice: nivel mediu de informare şi formare morală
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STRATEGIA DIDACTICĂ
M
E

ETAPELE

CONȚINUTUL LECȚIEI

LECȚIEI

T
O
D
E

I . MOMENTUL
ORGANIZATORIC
II. ANUNŢAREA
TEMEI NOI ŞI A

FORME
DE
ORGA
NI
ZARE

RESURSE
MATERIA
LE /
DURATĂ

Se pregăteşte decorul necesar dramatizării, acoperit de o cortină.

M- Exerciţiul organizatoric

Băncile sunt așezate în careu, iar dramatizarea se va desfăşura în mijlocul clasei.

FO- individual

În afara celor implicaţi în dramatizare, ceilalţi elevi nu sunt în clasă.

RM-decorul 2 minute

Ceilalţi elevi intră în clasă. Le comunic tema şi obiectivele lecţiei, pentru a le îndruma
observaţia.

M-Explicaţia
FO-Frontal

OBIECTIVELOR

2 minute
Se trage cortina şi elevii observă un pat în care doarme Gică, îmbrăcat cu un tricou şi

M-Observaţia

pantaloni de pijama,precum şi obiectele aruncate pe lângă pat(un pantof murdar, o pereche

FO-Frontal

de pantaloni şi un tricou puse pe jos, ghiozdanul, câteva cărţi şi caiete ,o bluză de trening

RM-fişe

aruncată pe un scaun, un ceas şi un telefon puse lângă pat).

2 minute

-Dramatizarea: -Sună ceasul. Gică îl opreşte, se întinde,cască zgomotos şi se

Total- 20 minute

întoarce pe partea cealaltă. La scurt timp intră mama sa care îi spune :

M-Observaţia

-Trezeşte-te ! Eu trebuie să plec la serviciu, nu mai pot să stau. Altfel voi întârzia.

FO-Frontal

DIRIJAREA

-Pleacă, mă trezesc eu!

RM-patul pliant,

ÎNVĂŢĂRII

-Te-am rugat de atâtea ori să nu mai împrăştii lucrurile peste tot. Uite în ce hal arată camera

aşternuturi,un tricou şi o

ta! Să faci ordine când vii de la şcoală!

pereche de pantaloni, bluză de

-Da, da, plecă odată!

trening, pantofi, ghiozdan,

III
CAPTAREA
ATENŢIEI

IV

cărţi şi caiete, ceas, telefon
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Gică se ridică din pat şi se uită deznădăjduit după lucrurile lui. Mama sa pleacă din cameră.

Observaţia sistematică

Gică râde în urma ei, apoi se aşează din nou în pat şi adoarme fericit.
Nu doarme prea mult, căci sună telefonul. Este prietenul său Ionel.
-Ce faci, băi, încă dormi?
-Da.
-Hai, lasă dormitul. Mergem la un fotbal şi te trezeşti!

M-dramatizarea

La nivel individual

-Şi la şcoală mai mergem?

FO-individual

Aprecieri verbale asupra

- Mergem, dar după ce ne trezim de-a binelea, nu?

-frontal

modului de implicare în

-S-a facut!

rol

Gică se dă jos din pat, îşi ia în grabă pantalonii şifonaţi de pe jos şi-i pune peste pantalonii

a actorilor şi a modului

de pijama, înhată şi bluza de trening. Se gândeşte ce cărţi şi caiete îi trebuiesc, dar pentru

în care au reuşit să

că nu îşi aduce aminte ce ore are, iar de orar, nici gând să-l găsească, ia la nimereală câteva

transmită mesajul către

cărţi şi caiete şi le pune in ghiozdan. Se încalţă cu pantofii murdari, după ce se chinuie să

spectatori(cât de

scoată unul dintre ei de sub pat, ia în grabă şi sandwich-ul pregătit de mama sa şi iese

sugestivi au fost).

muşcând cu pofta din sandwich .
-În continuare împart copii în 4 grupe, precizând cine face parte din fiecare grupă.Le explic
sarcinile de lucru, precum şi felul în care se va purta dialogul între grupe pe marginea
situaţiei prezentate în dramatizare.(precizez, iar ei vor ţine minte
că dialogul presupune să nu vorbim toţi de-odată , ci să ne respectăm; Când un coleg
vorbeşte, ceilalţi ascultă si abia apoi îsi exprimă opinia.)
: Grupa 1- Acuzatorii personajelor(din această echipă face parte si mama lui Gică)
Grupa 2-Apărătorii personajelor(din această grupă fac parte şi Gică li Ionel)

M-explicaţia
FO-frontal

Grupa 3-Notează pe fişe aspectele pozitive observate în conduita personajelor

Observaţia sistematică

Grupa 4-Notează pe fişe aspectele negative din conduita personajelor.

Analizez argumentele

Elevii grupelor 3 şi 4 aduc în vederea grupelor 1 şi 2 aspectele notate.
Sunt aduse argumente pro şi contra, fiecare echipă motivându-şi punctul de vedere.
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- Se formulează regulile ce trebuiau respectate şi se argumentează necesitatea respectarea

brainstorming, analiza cu

şi evidenţiez pe cei care

regulii respective.Pe măsură ce este dedusă, fiecare regulă este scrisă pe tablă. Elevii au în

oponent , învăţare prin

ştiu să îşi exprime

plic fişa ce conţine aceste reguli. În cazul în care apar reguli ce nu au fost scrise pe fişe,

descoperire

sentimentele trăite.

elevii le completează.

FO-în echipă

-se concluzionează care sunt opţiunile pe care le avem şi se argumentează beneficiile pe

-frontal

Aprecieri verbale asupra

care le avem în urma opţiunii alese :

RM- foi pe care notează

calităţii răspunsurilor.

1. accept, mă supun, mă comport ca atare

observaţiile

2.nu accept, mă revolt

M- conversaţia euristică

3.nu accept şi totuşi mă supun uneori(mascarea trăirilor şi a trebuinţelor comportamentale)

FO-frontal

Se subliniază faptul că fiecare dintre noi avem libertatea de a alege, dar orice alegere pe

RM-fişe

care o facem în viaţă, trebuie s-o facem în cunoştinţă de cauză.
V. FIXAREA
CUNOŞTINȚELOR ŞI

-Fiecare elev gândeşte şi scrie pe fişă o regulă pe care doreşte ca toţi colegii din
şcoală/clasă să o respecte.

ASIGURAREA

-câţiva elevi mimează regula, urmând ca aceasta să fie dedusă şi formulată de colegi.

CONEXIUNII

Se enunţă şi alte reguli ce trebuie respectate în şcoală sau în grupul de prieteni.

INVERSE

FO-frontal M-muncă
independentă

Observaţia sistematică

FO-individual, frontal
10 minute
-Aprecieri verbale

-Este apreciată activitatea elevilor , iar elevii care au avut intervenţii numeroase sau

generale asupra modului

deosebite sunt notaţi cu calificative.

de participare a clasei la

VI
APRECIERI FINALE

M-conversaţia

dezbatere şi a atenţiei

FO-frontal

manifestate pe parcursul

2 minute

întregii ore.
-Aprecieri asupra
calităţii răspunsurilor şi a
numărului de intervenţii

VII. TEMA PENTRU

Elevii vor ataşa în caiet fişele primite, vor completa alte reguli şi vor rezolva sarcina de pe

M-explicaţia

ACASĂ

fişa cu tema pentru acasă . Se explică sarcina de lucru.

FO-frontal
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Proiect de activitate integrată
Prof.înv.preșcolar Burlacu (Nistor) Elena Alexandra
Școala Gimnazială nr.1 Singureni, Giurgiu
Grupă mjlocie ,,Fluturașilor”
Tema anuală: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: „Toamna – fantezie și culoare”
Tema saptămânii: „Vitaminele toamnei”
Tema activității: „ Fructe de toamna - Mărul ”
Tipul activităţii: dobândire de cunoştinţe
Modalitate de realizare: Activitate integrată ,,Merele ne ofera vitamine” ALA I+ADE+ALA II
Elemente componente ale activităţii integrate:
ADP Întâlnirea de dimineață „Bună dimineaţa, mărule!”- activitate de socializare
„Ce vrei să afle mărul despre tine?”
ALA I
Centre de interes
❖ CONSTRUCŢII „Lădiţe pentru mere” –constructie cuburi
❖ ARTĂ „Mere coapte”- exerciții de colorare
❖ ȘTIINȚĂ „Sortare de jetoane după un criteriu dat ” – fructe și frunze de toamna
ADE
❖ Domeniul Științe – Cunoașterea mediului “Mărul”- observare
❖ Domeniul Om și Societare – Activitate practică “Compot de mere”- amprenta
ALA II
❖ „Plimbă mărul” – joc distractiv
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
❖ Interacţiuni cu adulţii şi cu copiii de vârste apropiate;
❖ Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi);
❖ Conceptul de sine;
❖ Activare şi manifestare a potenţialului creativ;
❖ Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mişcării.
COMPORTAMENTE VIZATE:
❖ Înțelege mesaje simple;
❖ Participă la interacţiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată;
❖ Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă în diferite situații educaționale;
❖ Manifestă creativitate în activități
❖ Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/pe cineva pentru a executa
o mișcare(a merge, a alerga, a prinde/a arunca o minge);
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Scenariul activității
Activitatea zilei începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
RUTINA: Se vor executa exerciţii de înviorare.
TRANZIŢIA: „Haideţi să ne adunăm,/La plimbare să plecăm!/ Unu, doi, unu, doi,/ Hai şi tu în rând cu noi!”.
După un scurt moment destinat rutinelor, copiii revin, aşezaţi la măsuţă pentru a participa la ADE – DȘ(Cunoașterea
mediului) și DOS (Activitate practică)
În ultima parte a zilei, ALA II, copiii vor desfășura jocul distractiv „Plimbă mărul”.
La sfârşitul zilei copiii sunt invitaţi să se gândească la activităţile desfăşurate, dacă le-au plăcut toate activităţile, dacă
s-au simţit bine şi au fost prietenoşi.
Activități de dezvoltare personală
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Fructede toamna”
MIJLOC DE REALIZARE: discuții libere
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Interacţiuni cu adulţii şi cu copiii de vârste apropiate
COMPORTAMENTE VIZATE: Participă la interacţiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea deprinderii de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament
corect şi util celorlalţi.
OBIECTIVE:
❖ Să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;
❖ Să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor anotimpului/zilei (vreme, anotimp);
❖ Să aşeze imagini la panoul de prezenţă şi calendarul naturii;
❖ Să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg;
❖ Să manifeste prietenie, toleranţă şi armonie în relaţiile cu cei din jur;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.

Metode şi procedee didactice: jocul, conversaţia, explicaţia, învăţarea prin cooperare;

2.

Mijloace de învăţământ: panoul de prezenţă, fotografii, calendarul naturii;

3.

Forme de organizare: frontal, individual

RESURSE:
•

Umane: preşcolari de grupă mijlocie;

•

Spaţiale: camera copiilor;

•

Temporale: 15 -20 minute;

•

Bibliografice:

-

*** Curriculum pentru educaţie timpurie2019;

-

*** Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează curriculum pentru
educaţie timpurie2019;

-

M. Mătăsaru, M. Chiriloaie, V. Pricopoaia Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar ed.CCD Bacău, 2004;

1795

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT
Prof. înv. primar: VÂLCEANU ANIȘOARA
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Regina Maria Arad
Data:19.02.2021
Clasa: a- III-a A
Unitatea tematică: ,,În lumea sunetelor şi a culorilor”
Subtema: ,,În lumea gingașelor insecte ,păsări și flori”
Ariile curriculare: Matematică și Științe ale naturii, Limbă și comunicare, Arte și tehnologii,Om și societate
Disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Educație civică, Științe ale naturii, Arte vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare
Competențe specifice:
L.L.R.
1.1.Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
2.1.Descrierea unui obiect/ființe din universul apropiat pe baza unui plan simplu;
2.3.Prezentarea unei activități realizate individual sau în grup;
2.5.Adaptarea vorbirii la diferite situații de comunicare în funcție de partenerul de dialog;
3.5.Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit;
4.5.Manifestarea disponibilității pentru transmiterea în scris a unor idei;
M.
2.1.Recunoașterea numerelor naturale din concentrul 0-10 000;
2.4.Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0-10 000;
2.5.Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0-10 000;
5.3.Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate,în concentrul 0-10 000;
ȘTIINȚE
1.1

Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii;
1.2 Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri , fenomene și procese;
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E.C.
2.1

Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele;

2.2

Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele;

A.V.A.P.
2.2

Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi;

2.3

Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice;

M.M.
2.1.Cântarea individuală, în grupuri mici, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mișcare și a acompaniamentului instrumental.
Obiective operaționale:
O.1-să recite corect și cu intonație poezii învățate;( LLR 2.5)
O.2- să completeze rebusul,,Anotimpul florilor”; (Științe 1.1)
O.3- să identifice activități specifice anotimpului primăvara;( Științe 3.1)(L.L.R. 4.5)
O.4-să aprecieze diferite atitudini faţă de plante şi animale; (E.C. 2.2) (L.L.R. 4.5)
O.5- să identifice caracteristici ale plantelor, animalelor, insectelor;(Științe 1.2)
O.6 -să exprime reguli de comportament ; ( E.C. 2.1) (L.LR. 2.5)
O.7- să citească corect, conștient și expresiv textul ,,Valea cu fluturi, cu păsări și cu flori” după Fănuș Neagu”; ( LLR 3.5; 1.1)
O.8- să răspundă și să formuleze întrebări pe baza textului suport;( LLR 2.5; 2.1)
O.9- să selecteze din text părțile de vorbire învățate; (LLR 3.5 2.3)
O.10-să grupeze substantivele în funcție de ce denumesc;(LLR 3.5)
O.11 – să numere crescător și descrescător cu pas dat; ( M 2.1)
O.12 – să utilizeze un vocabular matematic adecvat; ( M 2.1)
O.13 – să efectueze operatii de înmulțire a numerelor naturale 0-1000;( M 2.5)
O.14 – să completeze datele problemei; (M 2.4)
O.15- să rezolve problema , folosind datele din tabel;(M 5.3)
O.16- să găsească răspunsul la ghicitori; (LLR 2.5)
O.17- să coopereze în vederea reconstituirii unui puzzle;(M 2.2;2.5)
O.18 – să coloreze conform codului de culoare;(AVAP 2.3)
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O.19- să intoneze corect cântece; ( MM 2.1)
O.20- să descrie etapele de lucru ce se parcurg în realizarea cuibului de păsărele;(AVAP 2.3)
O.21- să coloreze pasărea folosind culoarea preferată;(AVAP 2.2)
O.22-să decupeze pasărea , respectând conturul; (AVAP 2.3)
O.23 -să lipească pasărea și să decoreze cuibul cu diverse figurine.( AVAP 2.3)
O.24-să aprecieze lucrările realizate în funcție de tema propusă și de esteticul acestora.( LLR 2.3)
BIBLIOGRAFIE:
1.

MECT-,,Programa școlară pentru clasele a III-a ---a IV-a, București, 2014”

2.

Ioan Șerdean, Didactica limbii și literaturii române în școala primară, Ed. ALL, București 2000

3.

Ioan Neacșu, Didactica matematicii în învățământul primar, Ed. Aius, Craiova, 2010
5. Antologie de texte literare clasele I-IV, Ed. Aramis Print, 2005

DETALIERI DE CONȚINUT
Obiective operaționale

Activități de învățare

Conținutul esențial

Strategii

Pregătirea materialelor necesare desfășurării în bune condiții a

Tipul de evaluare:

lecției.

Metode și procedee:

curentă

Activitatea debutează cu ,, Întâlnirea de dimineață”, activitate

conversația, explicația,

Metoda:

Exerciții de formulare a

între copii și d-na învățătoare prin intermediul salutului de

observația sistematică

unor răspunsuri

dimineață.

Mijloace:

Modalitatea de

Copiii răspund salutului și se salută între ei.

fluturaș

evaluare:

Prezentarea ,, musafirilor”.
0.1 - să recite corect și cu
intonație poezii învățate;

Evaluare

Exerciții de recitare

Audierea mesajului

După prezentarea musafirilor, în sala de clasa își va face

Forma de organizare:

oral

apariția un fluturaș.

activitate frontală

Recitarea în cor a

Acesta este foarte trist deoarece s-a pierdut de familia sa și de

poeziei,, Zboară lin

prietenii săi.

un fluturaș” de Emilia
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Înveselirea fluturașului se realizează prin versuri:

Plugaru

,,Pe deasupra florilor,
Florilor surorilor,
Colo-n largul de imaș
Zboară lin un fluturaș
Ale lui sunt florile,
Ale lui culorile,
Cerul și cu soarele,
Roua și izvoarele.”
(ANEXA 1)
Se precizează că, pentru a-l ajuta pe fluturaș să-și găsească
familia, vor face o călătorie ,,În lumea gingașelor
insecte ,păsări și flori” .
Precizez faptul că vor trebui să treacă peste câteva obstacole,
pentru a-l ajuta pe fluturaș.Fiecare obstacol va conține o sarcină
de rezolvat. Sarcinile vor trebui rezolvate pas cu pas.
Exerciții de audiere a
mesajului oral

O.2- să completeze

Exerciții de rezolvare a

Prima sarcina va consta în rezolvarea unui rebus ,,Anotimpul

Mijloace:clopoțel, rebus,

Tipul de evaluare:

rebusul,,Anotimpul florilor”;

unui rebus

florilor”.

flipchart, marker,

curentă

După rezolvarea rebusului se va descoperi

Metoda:

cuvântul ,,Primăvara” , moment în care vor descoperi un alt

Metode și procedee:

observația sistematică

element surpriză- un clopoțel în formă de floare.

conversația, explicația,

Modalitatea de

Cu ajutorul clopoțelului ,,sarcinile vor fi vrăjite și cu ușurință

problematizarea

evaluare:

îndeplinite”

Forma de

Corectitudinea
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organizare:activitate

răspunsurilor date de

frontală

elevi;
Rezolvarea rebusului

O.3- să identifice activități

,,Când clopoțelul va suna , o nouă sarcină vom rezolva”

Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

specifice anotimpului

,,Fluturașul este foarte îngrijorat, deoarece primăvara va veni

conversația, explicația,

orală,scrisă

primăvara;

în curând iar multi dintre copii nu au o atitudine potrivită față

,,Cadranele”, joc de rol

Metoda:

O.4-să aprecieze diferite

Exerciții de identificare

Exerciții de apreciere

de insecte, păsări și flori.El ne roagă să-l ajutăm .De aceea eu Mijloace:

observația sistematică

m-am gândit și cred că sunteți de acord să-l ajutăm și să-l

Modalitatea de

fișa ,,cadranele”, clopoțel

atitudini faţă de plante şi

convingem pe fluturaș că noi , elevii clasei a treia ,știm multe

animale;

lucruri și suntem dornici să-l ajutăm, sarcinile prin joc să le

Forma de organizare:

Aprecierea diferitelor

rezolvăm.”

pe grupe,

atitudini fată de

Elevii trebuie să asocieze cuvintele din cerculețe cu imaginea

individual, frontal

plante,

O.5- să identifice caracteristici

Exerciții de identificare

evaluare:

ale plantelor, animalelor,

corespunzătoare , în al doilea cadran să identifice activități

animale,insecte și

insectelor;

specifice anotimpului primăvara , în al treilea cadran să

caracteristici ale

realizeze un desen prin care să ilustreze grija față de o plantă,

acestora

iar în ultimul cadran să identifice reguli de

Identificarea regulilor

comportament.(ANEXA 2)

de comportament

Înainte de a trece la rezolvarea fișei de lucru se realizează o

Identificarea

O.6-să exprime reguli de

scurtă conversație privitor la norme de comportament și

activităților specifice

comportament;

atitudinea fată de plante, animale, insecte.

anotimpului
primăvara.

Jocul ,,Mi-ar plăcea...”
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Exerciții de imaginație

,,Imaginează-ți că ești o plantă,o insectă sau o pasăre.
Povestește colegilor cum ai dori să se poarte cu tine.”

Interpretarea
cântecului

,,Vine , vine ,primăvara”
Interpretarea cântecului

O.21- să intoneze corect
cântece;
O.7- să citească corect,

Exerciții de citire

,,Când clopoțelul va suna , o nouă sarcină vom rezolva”

Tipul de evaluare:

conștient și expresiv

Elevii citesc textul ,,Valea cu fluturi, cu păsări și cu flori” după

Metode și procedee:

curentă

textul ,,Valea cu fluturi, cu

Fănuș Neagu. După citirea textului se va trece la formularea

citirea, lectura explicativă,

Metoda:

păsări și cu flori” după Fănuș

răspunsurilor la întrebări.

explicația,

observația sistematică

Neagu”;

,,Ce înfățișare avea Luna în visul lui Bănică?”

exercițiul

Modalitatea de

Exerciții de răspundere și

,,De ce dorea Luna să îi arate băiatului cel mai frumos lucru?” Mijloace:

evaluare:

,,Ce a văzut Bănică în valea cu migdali și smochini?” etc.

manualul, tabla, caiete,

Citirea corectă,

Se va discuta despre forma și conținutul textului.

creta

conștientă și

Forma de organizare:

expresivă a textului

de formularea întrebărilor
O.8- să răspundă și să

Se va citi textul în lanț. Se identifică noile cuvinte și se explică citirea in lanț,

suport .

formuleze întrebări;

sensul acestora, formulându-se enunțuri cu acestea.

frontal,

Formularea corectă

Se vor formula întrebări pornind de la enunțuri.

individual

răspunsurilor și a
întrebărilor
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O.9- să selecteze din text

Exerciții de identificare a

,,Când clopoțelul va suna , o nouă sarcină vom rezolva”

Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

părțile de vorbire învățate;

părtilor de vorbire învățate

Elevii primesc cartonașe cu numere de la 1-4.

Metoda ,,Mozaic”,

curentă

Elevii părăsesc grupurile casă și se organizează în grupurile de

explicația, conversația,

Metoda:

experți, pentru a rezolva sarcina repartizată.

exercițiul

observația sistematică

După rezolvarea sarcinilor , elevii revin în grupurile- casă,

Mijloace:

Modalitatea de

împărtășind colegilor ce au învățat.( ANEXA 3)

fișe de lucru

evaluare:

cartonașe numere

Identificarea corectă

textul suport

a părtilor de vorbire

Forma de organizare:

învățate.

activitate pe grupe
Gruparea

O.10- să grupeze substantivele

Exerciții de grupare

în funcție de ce denumesc;

La semnalul dat de clopoțel, copiii vor pleca în căutarea de

substantivelor în

comori.

funcție de ce

,, Curajoși dacă veți fi , comoara o veți găsi, iar soarele vă va

Metode și procedee:

iubi”

joc didactic explicația,

Joc 1- Căutarea de comori

conversația, exercițiul

În diverse locuri din sală se află cartonașe pe care sunt scrise

Mijloace:

diferite substantive ce denumesc bogății ale Pământului.La

cartonașe, cufere

denumesc.

expirarea timpului, fiecare echipă va grupa substantivele găsite, Forma de organizare:
în funcție de ceea ce denumesc.Câștigă echipa care va așeza cât activitate pe grupe
mai multe cartonașe în cufărul potrivit.
O.11 – să numere crescător și
descrescător cu pas dat;

Exerciții de numărare

,,Ca să pot să-mi trezesc prietenii din regatul de gheață mai

Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

întâi trebuie copacii să-i înflorim și cu drag să socotim, cu

explicația, exercițiul,

curentă

flori și cu frunze să ne jucăm, primăvara s-o-ncântăm .”

problematizarea

Metoda:
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O.12 – să utilizeze un
vocabular matematic adecvat;

Exerciții de calcul mintal

Elevii vor număra crescător și descrescător cu pas dat.

observația sistematică

Se vor rezolva exerciții de calcul oral.

Modalitatea de

,,Găsește numerele :

Forma de organizare:

evaluare:

- cu 9 mai mari decât 5

activitate frontală,

Capacitatea de a

- cu 7 mai mici decât 56

individual

număra crescător și

- aflați triplul, dublul numerelor...

descrescător.

- din produsul numerelor 2 și 7 scădeți produsul numerelor 3 și

Corectitudinea

5”

răspunsurilor date de
elevi
Tipul de evaluare:

O.13 – să efectueze operatii de

Jocul 2 – Copacul florilor și-al frunzelor

curentă

înmulțire a numerelor naturale

Dintr-un coșuleț câte doi elevi vor extrage o floare sau

Metoda:

0-1000;

Exerciții de înmulțire

frunzuliță pe care sunt scrise numere. Pornind de la numerele

Metode și procedee:

observația sistematică

date se vor crea diferite exerciții.

explicația,

Modalitatea de

Jocul se va termina când toate perechile au lipit floarea sau

conversația,exercițiul,

evaluare:

frunzulița în copac.

copacul ideilor

Capacitatea de a

Mijloace:

îndeplini sarcinile

copac, flori, frunze

jocului.

Forma de organizare:
activitate in perechi

O.14 – să completeze datele
problemei; (M 2.4)

Exerciții de completare

,, Pentru că am trecut cu bine peste celelalte sarcini , haideți să

Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

mergem mai departe și să vedem ce sarcină avem de îndeplinit.” ,,ghidurile de studiu”

scrisă

Albinița Maia are nevoie de ajutorul copiilor pentru a rezolva o

Metoda:

problema.

Mijloace:

observația sistematică

Se citește problema:

fișa, tabla, albina din pluș

Modalitatea de
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,,La o florărie s-au vândut 23 de buchete de flori dimineata, iar

evaluare:

O.15- să rezolve problema ,

Exerciții de rezolvare a

după-amiaza de 3 ori mai multe buchete.Dacă au fost 125 de

Forma de organizare:

Organizarea datelor

folosind datele din tabel;

problemei

buchete de flori câte buchete au rămas nevândute?”

activitate frontală,

în tabel.

(ANEXA 4)

individuală

Identificarea corectă
a pașilor de rezolvare
și ordonarea corectă a
etapelor de rezolvare.
Tipul de evaluare:
curentă

Jocul 3 – Puzzle

Metoda:

Înainte de începerea jocului , fiecare grupă va găsi răspunsul la

observația sistematică

o ghicitoare. La final vor realiza prin amplasarea puzzle-ului

Modalitatea de

O.16- să găsească răspunsul la

imaginea unei albinuțe, buburuze, fluturaș, ghiocel respectiv

evaluare:

ghicitori;

răspunsurile date de ei la ghicitori.
Exerciții de răspundere

Metode și procedee:

Realizare puzzle-ului.

metoda,,puzzle”,

Respectarea codului

explicația, exercițiul,

de culoare.

O.17- să coopereze în vederea

Mijloace:

reconstituirii unui puzzle;

fișa ,,ghicitori”, piese

Interpretarea

O.18 – să coloreze conform

puzzle, foi A3

cântecului,,Albinița

codului de culoare;

mea”
Exerciții de realizare puzzle

Forma de organizare:
activitate individuală

O.19- să intoneze corect

Exerciții de coordonare

cântece;
Cântecul ,,Albinița mea”
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Exerciții de interpretare
,,Acum că ne-am jucat, sarcini noi am rezolvat pe fluturaș l-am

Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

O.20- să descrie etapele de

ajutat, dar oare am terminat? ”

conversația,explicația,

curentă

lucru ce se parcurg în realizarea Exerciții de descriere

Elevii vor privi copacul împodobit de ei cu frunze, flori pe

observația,exercițiul,

Metoda:

cuibului de păsărele;

parcursul zilei, observând că lipsește ceva- ,,cuiburile pentru

demonstrația

observația sistematică

păsărele”.

Mijloace:

Modalitatea de

cuib de păsări -model

evaluare:

Prezint elevilor etapele de lucru:,,mai întâi colorăm pasărea.

Descrierea etapelor

După ce am colorat decupăm, lipim pasărea pe carton și

Forma de organizare:

decorăm cuibul cu iarbă, paie,frunze și flori.”

activitate individuală

de lucru

Le voi cere elevilor să descrie aceste etape de lucru menționate.
Îi voi ajuta în caz că va fi nevoie.

Tipul de evaluare:

O.21- să coloreze pasărea

curentă

folosind culoarea preferată;
Exerciții de colorare

După descrierea, explicarea și demonstrarea etapelor de lucru,

Metode și procedee:

Metoda:

elevii vor începe a colora pasărea.

explicația, conversația,

observația sistematică

Elevii vor lucra pe un fond muzical.

exercițiul

Modalitatea de

(ANEXA 5)

Mijloace:modelul , carioci, evaluare:
CD , laptop
Forma de organizare:
activitate individuală
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O.22-să decupeze pasărea ,

Exerciții de decupare

Elevii decupează pasărea, respectând conturul negru.

respectând conturul;

Metode și procedee:
conversația,explicația,

Tipul de evaluare:
curentă

exercițiul
Mijloace:

Metoda:

foarfecă

observația sistematică

Forma de organizare:

Modalitatea de

activitate individuală

evaluare:
Decuparea păsării

O.23 -să lipească pasărea pe

Exerciții de lipire

farfurie de carton și să

Elevii lipesc pe cuib iarbă și diverse figurine.
Cuiburile se vor așeza în ,,copacul primăverii”.

Metode și procedee:
conversația,explicația,

Tipul de evaluare:
curentă

decoreze cuibul cu diverse

observația

figurine

Mijloace:

Metoda:

farfurie carton, iarbă,paie,

observația sistematică

floricele, lipici, copac

Modalitatea de

Forma de organizare:

evaluare:

activitate individuală

Lipirea și decorarea
cuibului pentru
păsărele

O.1-să recite corect și cu

Exerciții de recitare în cor

intonație poezii învățate;

O.24-să aprecieze lucrările

Exerciții de apreciere

După așezarea cuiburilor în ,,copacul primăverii”, se va recita

Recitarea în cor a

poezia ,,Rândunelele”

poeziei ,,Rândunelele

( ANEXA 6)

” de Emilia Plugaru

Lucrările realizate se expun, iar elevii cu ajutorul metodei turul
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realizate în funcție de tema

galeriei , apreciează lucrările după esteticul acestora și după

propusă și de esteticul acestora.

respectarea cerințelor.

conversația,explicația,

curentă

observația

Metoda:

Mijloace:

observația sistematică

cuib de păsări

Modalitatea de

Forma de organizare:

evaluare:

activitate frontală

Aprecierea lucrărilor
realizate.

ANEX A 1

ZBOARĂ LIN UN FLUTURAȘ
după Emilia Plugaru

,,Pe deasupra florilor,
Florilor surorilor,
Colo-n largul de imaș
Zboară lin un fluturaș
Ale lui sunt florile,
Ale lui culorile,
Cerul și cu soarele,
Roua și izvoarele.”
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ANEXA 2
,,CADRANELE FLUTURAȘULUI”
1. Realizează corespondența dintre imagine și simbol:

2.Enumeră activități specifice anotimpului primăvara:

3. Realizează un desen prin care să ilustrezi grija ta față de o plantă:

4.Cum te comporți cu plantele, animalele și insectele:
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DA

NU
Le îngrijesc
Mă port frumos cu ele
Le chinuiesc
Le respect
Le distrug
Le ocrotesc
Le ocolesc

ANEXA 3
EXPERȚI 1
1. Dați exemple de substantive proprii la genul
masculin:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.

Unește substantivul cu adjectivul care se potrivește, potrivit informațiilor din text.
Stea

dolofan

cizme

galbenă

pitic

albaștri

ciucuri

verde

luna

roșii

căciulă

bucălată
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ANEXA 4
PROBLEMĂ
,,La o florărie s-au vândut dimineața 23 de buchete de flori , iar după-amiaza de 3 ori mai multe buchete.Dacă au fost 125 de buchete de flori, câte buchete au rămas
nevândute?”
REZOLVARE
Ce cunoaștem din problemă ?

Ce trebuie să aflăm?

1810
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ANEXA 4
PROBLEMĂ
,,La o florărie s-au vândut dimineața 23 de buchete de flori , iar după-amiaza de 3 ori mai multe buchete.Dacă au fost 125 de buchete de flori, câte buchete au rămas
nevândute?”
REZOLVARE
Ce cunoaștem din problemă ?

S-au vândut dimineața:

Ce trebuie să aflăm?

Câte buchete de flori s-au vândut după-amiaza?

23 buchete

Cum aflăm ?

Prin înmulțire:
23 x 3=69

După-amiaza s-au vândut de 3 ori mai multe buchete decât Câte buchete de flori s-au vândut în total?
dimineața.

Prin adunare:
23+69=92

Câte buchete de flori au rămas nevândute?
Au fost:

Prin scădere:
125-92= 33

125 de buchete
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ANEXA 3
EXPERȚI 2
1. Dați exemple de substantive proprii la genul
feminin:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Identifică substantivele și precizează felul și numărul
,,Steluța verde, cu care băiatul vorbea în fiecare seară, i se așeza pe umeri.”
ANEXA 3
EXPERȚI 3
1.

Treceți substantivul ,, băiat ” la:

Numărul singular

2.

Numărul plural

Dați exemple de alte substantive care se numără cu ajutorul cuvintelor ,,un” la singular și ,,două” la plural
un_______________

două__________________

un_______________

două__________________

un_______________

două__________________
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ANEXA 4
EXPERȚI 4
2.

Treceți substantivul ,, zână ” la:

Numărul singular

2.

Numărul plural

Dați exemple de alte substantive care se numără cu ajutorul cuvintelor ,,o” la singular și ,,două” la plural
o_______________

două__________________

o_______________

două__________________

o_______________

două__________________

ANEXA 5
Rândunelele
după Emilia Plugaru
Ce duceți pe aripioare,
Stoluri lungi de păsărele?
Un dor nesfârșit de mare,
Pentru-a noastre cuiburele.
Ce duceți pe aripioare,
Stoluri lungi de păsărele?
Noi aducem primăvara,
Din țări calde , Ionele !
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ANEXA 6
GHICITORI
Eu alung iarna din ţară,
Şi-aduc dulcea primăvară,
Sunt micuţ şi frumuşel,
Şi mă cheamă (ghiocel)
Cum se face diminieaţă,
Zboară cu coşul la piaţă,
Ca să cumpere dulceaţă.
( Albina )

Gingaşi şi multicolori
Zboară vara printre flori.
(Fluturii)
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PROIECT DIDACTIC INTEGRAT
Prof. înv. primar: BURTA RAMONA
Școala Gimnazială Regina Maria Arad
Data:16.10.2020
Clasa: a- III-a B
Unitatea tematică: ,,CĂLĂTORIE PE UN NOR”
Ariile curriculare: Matematică și Științe ale naturii, Limbă și comunicare, Arte și tehnologii,Educație fizică, sport și sănătate.
Disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Educație civică, Joc și mișcare, Arte vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare
Competențe specifice:
L.L.R.
1.1.Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
1.2Sesizarea unor regularități ale limbii prin raportare la mesaje audiate;
1.4Manifestarea curiozității față de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare;
3.1Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare;
3.5.Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit;
4.1Aplicarea regulilor de despărțire în silabe la capăt de rând, de ortografie și de punctuație în redactarea de text;
4.2.Redactarea unor texte funcționale simple care conțin limbaj vizual și verbal;
ȘTIINȚE
1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese
M.
2.1.Recunoașterea numerelor naturale din concentrul 0-10 000;
2.4.Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0-10 000;
5.1Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente simple;
5.3Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0-10 000;
A.V.A.P.
2.2

Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi;

2.3

Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice;
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M.M
2.1.Cântarea individuală, în grupuri mici, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mișcare și a acompaniamentului instrumental;
3.1Manifestarea unor reacții, emoții, sentimente sugerate de fragmente muzicale;
JOC ȘI MIȘCARE
1.3 Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter complex și eforturi diferite;
2.1Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare.
Obiective operaționale:
O.1-să identifice diverse caracteristici ale unor animale; ( Științe 1.2)
O.2- să ordoneze corect cuvintele în propoziție; (1.4 L.L.R.)
O.3- să alcătuiască propoziții din două, trei și patru cuvinte; ( 4.1 LLR)
O4- să intoneze corect propozițiile folosind tonul potrivit;(LLR 3.5 )
O.5- să citească din textul ,,Bunica” de B. Ș. Delavrancea propoziții prin care se cer informații;( LLR 1.1)
O.6- să transcrie din text trei propoziții la sfârșitul cărora este semnul (.) ; ( LLR 3.1)
O.7- să alcătuiască propoziții folosind semnele de punctuație învățate; ( LLR 4.2)
O.8- să completeze cu semnele de punctuație învățate un scurt text; ( LLR 1.2)
O.9- să alcătuiască probleme cu una două operații , după formulele date;( M5.1)
O.10- să extragă datele problemei; (M 5.1)
O.11- să formuleze întrebarea problemei;(M 5.3)
O.12- să rezolve corect problema;( M 2.4)
O.13 – să scrie printr-o expresie rezolvarea problemei; ( M 2.4)
O.14 – să utilizeze un vocabular matematic adecvat; ( M 2.1)
O.15 – să efectueze exerciții de adunare și scădere cu numere date; (M 2.4)
O.16- să găsească răspunsul la ghicitori; ( LLR 1.4)
O.17-să hașureze după contur;(AVAP 2.2)
O.18- să mototolească hârtia;(AVAP 2.3)
O.19- să descrie etapele de lucru ce se parcurg în realizarea semnului de punctuație;(AVAP 2.3)
O.20- să lipească după contur folosind codul culorii corespunzător;(AVAP 2.2)
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O.21-să decupeze semnul de punctuație, respectând conturul; (AVAP 2.3)
O.23-să aprecieze lucrările realizate în funcție de tema propusă și de esteticul acestora.( LLR 2.3)
O.24-să participe activ la joc; ( J M 1.3)
O.25-să respecte regulile jocului, manifestând interes; ( J M 2.1)
O.26- să intoneze corect cântece;( MM 2.2; 3.1)
BIBLIOGRAFIE:
1.

MECT-,,Programa școlară pentru clasele a III-a ---a IV-a, București, 2014”

2.

Limba și literatura română, manual clasa a III-a, Ed. Ars Libri, 2016;

3.

Ioan Șerdean, Didactica limbii și literaturii române în școala primară, Ed. ALL, București 2000
4. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997
5. Ioan Neacșu, Didactica matematicii în învățământul primar, Ed. Aius, Craiova, 2010
6. Matematică, manual clasa a III- a, Editura Intuitext, 2016

DETALIERI DE CONȚINUT
Obiective operaționale

Activități de învățare

Detalieri de conţinut

Strategii

Pregătirea materialelor necesare desfășurării în bune condiții a

Evaluare
Tipul de evaluare:

lecției.

Metode și procedee:

curentă

Activitatea debutează cu ,, Întâlnirea de dimineață”, activitate

conversația, explicația,

Metoda:

între copii și d-na învățătoare prin intermediul salutului de

,,Explozia stelară”

observația sistematică

Mijloace:

Modalitatea de

dimineață.
Exerciții de audiere

Copiii răspund salutului și se salută între ei.

Fiecare elev își salută colegul de bancă și îi urează ceva frumos Peisaj de iarnă

evaluare:

pentru ziua de astăzi. Exemplu:„Bună dimineața Denisa!Astăzi

audierea mesajului

ai o cordeluță foarte drăguță.”

Forma de organizare:

oral

activitate frontală
Activitatea debuteaza prin intrarea unei pisici în sala de clasă.
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Exerciții de audiere

Este foarte tristă pentru că animalele și păsările sunt supărate pe Mijloace:pisica din pluș,

evaluare:

ea fiindcă le-a păcălit pe toate. Ea speră că poate primi ajutor de coșulețul cu surprize

audierea mesajului

la copii ca să se împace cu ele. Și asta ar fi posibil doar dacă

oral

toți copiii acceptă să-i fie un ajutor de nădejde să facă ce le cere Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

ea.Pentru a reuși , ei vor trebui să se ajute și de materialele

conversația, explicația,

curentă

surpriză aduse.

,,Problematizarea”

Modalitatea de

Înainte de a începe să descoperim surprizele vom purta o mica Forma de

evaluare:

O.1-să identifice diverse

Exerciții de răspundere și

discuție despre caracteristicile acestui animal.

organizare:activitate

Răspunderea la

caracteristici ale unor animale;

de identificare

,,Cum este pisica?”, ,,De ce credeți voi că ea a păcălit celelalte

frontală

întrebări.

animale?, ,,Care credeți voi că ar fi animalele pe care ea le-a

Identificarea

păcălit?, ..De ce le-a păcălit?” etc

caracteristicilor unor
animale.

O.2- să ordoneze corect

Exerciții de citire corect,

,, Prima surpriză pregătită și extrasă din coșulețul adus este

Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

cuvintele în propoziție;

conștient și expresiv a

aceea de a ordona corect cuvintele în propoziție.

învățarea prin decoperire

curentă

textului

Se va stabili că propoziția este o comunicare scrisă sau spusă,

Mijloace:

care are înțeles și care poate fi alcătuită din unul sau mai multe casetă cu cuvinte

Metoda:

cuvinte.

Forma de organizare:

observația sistematică

în perechi

Modalitatea de
evaluare:
Ordonarea corectă a
cuvintelor în
propoziție.

O.3- să alcătuiască propoziții

,,Să mergem mai departe și să descoperim a doua surpriză.”

Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

din două, trei și patru cuvinte;

(anexa 1)

Metoda ..Formularea

curentă

Cea de-a doua surpriză constă în rezolvarea unui joc. El se

enunțurilor pas cu
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numește ,,Micul scriitor” . Acest joc îl jucăm pe grupe.”

pas”explicația, conversația,

Metoda:

Elevii trebuie să alcătuiască propoziții din două , trei și patru

exercițiul

observația sistematică

cuvinte.

Modalitatea de
Mijloace:

evaluare:

fișa ,,Micul scriitor”

Alcătuirea corectă a
enunțurilor.

Forma de organizare:
activitate pe grupe
O4- să intoneze corect

Exerciții de intonare

Cu ajutorul videoproiectorului se va trece la descoperirea

Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

propozițiile folosind tonul

semnelor de punctuație.

jocul didactic,

curentă

potrivit;

Pe rând fiecare copil va citi o propoziție folosind intonația

explicația,citirea

potrivită.

Metoda:

Dacă elevul care a citit nu a folosit intonația corespunzătoare

Mijloace:

observația sistematică

semnului de punctuație de la sfârșitul propoziției, ceilalți vor

videoproiector, palete

Modalitatea de

ridica paleta roșie, dacă a citit corect vor ridica paleta verde.

evaluare:
Forma de organizare:

Intonarea corectă a

activitate frontală,

propozițiilor.

individuală
O.5- să citească din

Exerciții de citire

,,Cea de-a treia surpriză ne transformă în ,,micii detectivi”,

Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

textul ,,Bunica” de B. Ș.

deoarece trebuie să o ajutăm pe pisică să găsească în

explicația, conversația,

curentă,scrisă

Delavrancea propoziții prin

textul ,,Bunica”de B. Ș. Delavrancea propoziții prin care se cer

jocul didactic

Metoda:

care se cer informații;

informații și să transcriem din text trei propoziții la sfârșitul
cărora este semnul (.).”

O.6- să transcrie din text trei

observația sistematică
Mijloace:

Modalitatea de

manual, caiet

evaluare:

Exerciții de transcriere

Citirea propozițiilor

propoziții la sfârșitul cărora

Forma de organizare:
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este semnul (.) ;

activitate individuală

informații.
Transcrierea
propozițiilor.
Tipul de evaluare:
scrisă
Metoda:

O.7- să alcătuiască propoziții

Elevii vor fi împărțiți pe grupe, iar fiecare grupă va primi

folosind semnele de punctuație Exerciții de alcătuire a

fișa ,,Ciorchinele”. În funcție de semnul de punctuație avut pe

Metode și procedee:

Modalitatea de

învățate;

fișa vor alcătui propoziții.

explicația, conversația,

evaluare:

semnele de punctuație

Metoda ,,Ciorchinele”

Alcătuirea de

învățate.

(anexa 2)

enunțuri folosind

Mijloace:

semnele de

fișa ,,Ciorchinele”

punctuație învățate.

propozițiilor folosind

observația sistematică

Forma de organizare:
activitate pe grupe

O.15 – să efectueze exerciții

,, Pentru că am trecut cu bine peste primele surprize , haideți să Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

mergem mai departe și să vedem ce surprize se mai ascund în

explicația, conversația,

curentă

de adunare și scădere cu

Exerciții de rezolvare a

coșuleț.”

jocul didactic ,,Cuvântul

Metoda:observația

numere date;

unor exerciții

Fiecare echipă primește câte o fișă și explic ce au de făcut.

magic”

sistematică

O.14 – să utilizeze un

Rezolvând corect fișa vor descoperi cuvântul

Mijloace:

Modalitatea de

vocabular matematic adecvat;

magic,,Probleme”.

fișa ( anexa 3)

evaluare:

Forma de organizare:

Rezolvarea corectă a

activitate pe echipe

exercițiilor și găsirea

O.26- să intoneze corect
cântece;

Cântecul ,,Dacă vesel se trăiește”
Exerciții de interpretare

cuvântului magic.
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Tipul de evaluare:
curentă
O.10- să extragă datele

Metoda:

problemei;

Exerciții de rezolvare a

Se trece la o nouă etapă. Etapa se numește ,,Cum gândim și

Metode și procedee:

observația sistematică

O.11- să formuleze întrebarea

unor probleme

rezolvăm o problemă”

explicația, conversația,

Modalitatea de

problemei;

Elevii vor citi problema din manual și vor completa

exercițiul,

evaluare:

O.12- să rezolve corect

fișa ,,Cadranele”.În primul cadran se vor extrage datele

metoda ,,Cadranele”, citirea Extragerea datelor

problema;

problemei. În al doilea cadran se va formula întrebarea

O.13 – să scrie printr-o

problemei. În al treilea cadran se va efectua rezolvarea

Mijloace:

Formularea de

expresie rezolvarea problemei;

problemei, iar în al patrulea cadran vor scrie exercițiul

manual,

întrebări.

O.14 – să utilizeze un

problemei printr-o expresie.

fișa ,,Cadranele”( anexa 4)

Rezolvarea

problemei.

vocabular matematic adecvat;

problemei.
Forma de organizare:

Scrierea rezolvării

activitate frontală

problemei printr-o
expresie.
Tipul de evaluare:
curentă
Metoda:
observația sistematică
Modalitatea de

O.9- să alcătuiască probleme

evaluare:

cu una două operații , după

Compunerea de

formulele date;

Fiecare echipă va primi jetoane cu formule date, având ca
Exerciții de adunare și

sarcină să compună probleme.

scădere
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Mijloace: jetoane cu

Metoda:

formule date,

observația sistematică

Forma de organizare:

Modalitatea de

activitate pe echipe

evaluare:
Completarea

O.8- să completeze cu semnele

enunțurilor cu

de punctuație învățate un scurt

semnele de

text;

punctuație învățate.
Exerciții de completare

Trecerea la descoperirea celorlalte surprize se va realiza cu

Metode și procedee:

ajutorul calculatorului.

explicația, conversația,

Elevii vor completa un scurt text cu semnele de punctuație

jocul didactic ,

învățate. Jocul se va numi ,,Arde-o”.Dacă elevul va completa

Mijloace: calculator

corect calculatorul va emite sunetul ,,Bravo”, dacă va completa Forma de organizare:
greșit va emite un sunet deranjant.

activitate frontală

O.16- să găsească răspunsul la Exerciții de răspundere

Elevii împărțiți pe grupe vor avea ca sarcină găsirea răspunsului Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

ghicitori;

la ghicitori. Fiecare echipă va răspunde la ghicitoare. Dacă

problematizarea

curentă

răspunsul este corect va extrage dintr-un bol un semn de

Mijloace:

punctuație, astfel încât se vor forma trei echipe : echipa

ghicitori

Metoda:

semnului exclamării, echipa semnului întrebării și echipa

Forma de organizare:

observația sistematică

semnului punct.

activitate pe grupe

Modalitatea de
evaluare:
Găsirea răspunsului
la ghicitori.

O.19- să descrie etapele de
lucru ce se parcurg în realizarea

Exerciții de descriere

,,Dacă astăzi am reușit să trecem și să dezlegăm misterul atâtor
surprize , haideți să confecționăm și noi semne de punctuație ,
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semnului de punctuație;

astfel încât pisica noastră să fie iertată de prietenele ei. ”

demonstrația, observația

Prezint elevilor etapele de lucru:,,mai întâi hașurăm semnul de

Mijloace:

punctuație folosind șablonul , mototolim hârtia, lipim hârtia

modele semne de punctuație observația sistematică

după contur folosind codul culorii corespunzător semnului de

Forma de organizare:

Modalitatea de

punctuație ( hârtie roșie pentru semnul exclamării, albastră

activitate individuală,

evaluare:

Metoda:

pentru semnul întrebării și verde pentru semnul punct) după

Descrierea etapelor

care decupăm semnul confecționat.

de lucru

Le voi cere elevilor să descrie aceste etape de lucru menționate.
Îi voi ajuta în caz că va fi nevoie.
O.17-să hașureze după contur;

Exerciții de hașurare

După descrierea, explicarea și demonstrarea etapelor de lucru,

O.26- să intoneze corect

elevii vor începe a contura semnul de punctuație.

cântece;

Elevii vor lucra pe un fond muzical.

O.18- să mototolească hârtia;

Exerciții de mototolire

Elevii mototolesc hârtia respectând codul culorii semnului de
punctuație.

Metode și procedee:
conversația,explicația,

Tipul de evaluare:
curentă

observația,exercițiul,
demonstrația

Metoda:

Mijloace:

observația sistematică

Șabloane semne de

Modalitatea de

punctuație

evaluare:

Forma de organizare:

Hașurarea semnului

activitate individuală

de punctuație.

Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

conversația,explicația,

curentă

exercițiul
Mijloace:

Metoda:

hârtie creponată

observația sistematică

Forma de organizare:

Modalitatea de

activitate individuală

evaluare:
Mototolirea hârtiei.
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Metode și procedee:
O.20- să lipească după contur
folosind codul culorii

conversația,explicația,
Exerciții de lipire

Elevii lipesc mototolii de hârtie, respectând conturul negru.

corespunzător;

Tipul de evaluare:
curentă

exercițiul
Mijloace:

Metoda:

mototoli de hârtie, lipici

observația sistematică

Forma de organizare:

Modalitatea de

activitate individuală

evaluare:
Lipirea mototolilor
de hârtie.

O.21-să decupeze semnul de

Exerciții de decupare

Elevii decupează semnul de punctuație realizat.

punctuație, respectând

Metode și procedee:
conversația,explicația,

conturul;

Tipul de evaluare:
curentă

observația
Mijloace:

Metoda:

foarfece

observația sistematică

Forma de organizare:

Modalitatea de

activitate individuală

evaluare:
Decuparea semnului
de punctuație.

O.23-să aprecieze lucrările

Exerciții de apreciere

Lucrările realizate se expun, iar elevii cu ajutorul metodei turul Metode și procedee:

Tipul de evaluare:

realizate în funcție de tema

galeriei , apreciează lucrările după esteticul acestora și după

curentă

propusă și de esteticul acestora.

respectarea cerințelor.

conversația,explicația,
observația

Metoda:

Mijloace:

observația sistematică

semnele de punctuație

Modalitatea de

Forma de organizare:

evaluare:

activitate frontală

Aprecierea lucrărilor
realizate.
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O.24-să participe activ la joc;

,,Acum că am ajutat-o pe pisica noastră cea șireată să rezolve
atâtea probleme astfel încât să fie iertată de prietenii ei , haideți
Exerciții de audiere

Exerciții de încălzire
O.25-să respecte regulile
jocului, manifestând interes;

Metode și procedee:
conversația,explicația,

Tipul de evaluare:
curentă

să o învățăm cum să se și joace cu prietenii ei.Jocul nostru se

observația

Metoda:

numește„Vânătorul, vrabia și albina”.

Mijloace:

observația sistematică

Explicarea jocului

ecusoane semne de

Modalitatea de

Elevii clasei sunt dispuși într-un cerc, cu interval de două

punctuație

evaluare:

lungimi de brațe, între ei. Se desemnează trei copii atribuindu-

Forma de organizare:

Respectarea regulilor

li-se rolurile de „vânător”, „vrabie” și „albină”. Cei trei copii se activitate frontală,

jocului.

Exerciții de respectare a

vor situa în afara

Implicare activă în

regulilor jocului.

cercului, la distanțe egale între ei.

joc.

La semnalul de începere a jocului, cei trei copii pornesc în

Îndeplinirea rolurilor

alergare, „vânătorul” încercând să

atribuite în

prindă (atingă) „vrabia”, dar ferindu-se în același timp de

desfășurarea jocului.

individual

„albină” care încearcă să-l „înțepe” (prindă).„Albina” fuge după
„vânător” dar trebuie să se ferească de „vrabie” care vrea să o
mănânce (prindă).
Cei trei pot alerga atât în afara cercului cât și prin cerc,
traversându-l. Copilul prins (atins) schimbă
rolul cu un alt elev din echipa sa.
După explicarea jocului pisica cea șireată va distribui rolurile .
Primul vânător va fi un copil din echipa ,,semnului exclamării”,
prima vrabie va fi un copil din echipa ,,semnului întrebării ”iar
prima albină va fi aleasă din echipa,, semnului punct”.
Înainte de a începe jocul se vor face câteve exerciții de
încălzire.
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Dialogul în textul literar
Profesor Ilie Claudia
Gimnazială Constantin Brâncuși, Medgidia, Constanța
Clasa: a VI-a
Subiectul lecţiei: Dialogul în textul literar
Unitatea de învățare: Călătorii de tot felul
COMPETENŢE GENERALE:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și atitudinile, în
situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau mediată
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi
relevanţa informaţiei transmise și primite
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
-

Să identifice dialogul într-o operă literară;

-

Să înțeleagă rolul elementelor nonverbale și paraverbale în comunicarea orală.

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII:
Demersul didactic își propune să fixeze noțiunile de dialog, replică și marca distinctivă a dialogului – linia de
dialog. O replică a unui personaj este semnalată cu ajutorul verbelor dicendi. De asemenea, elementele nonverbale și
paraverbale din comunicarea orală sunt evidențiate în textul literar prin cuvinte sau grupuri de cuvinte ce se referă la
mimica, gestica, privirea personajelor sau la debitul lor verbal, la intensitatea vocală, la pauzele făcute de acestea.
Semnele de punctuație sunt relevante pentru a sugera diverse stări, atitudini, ezitări etc.
Prin intermediul aplicației Wordwall, elevii descoperă conceptele care definesc dialogul. (Ce este dialogul? Care
este semnul de punctuație care marchează intervenția unui personaj? Cum se numește intervenția în dialog a unui anumit
partener? etc.)
Plecând de la textul D-l Goe de I. L. Caragiale, care va fi recitit pentru a stabili detaliile necesare îndeplinirii
sarcinilor, elevii pot lucra în ateliere, în funcție de talentele pe care le au.
Fiecare elev va participa la atelierul care îl reprezintă:
•

Atelierul actorilor: Interpretați scene din schiță în fața colegilor de clasă. De ce credeți că textele care conțin
dialog sunt mai captivante? Justificați răspunsul.

•

Atelierul artiștilor plastici: Realizați o reclamă sau un afiș al spectacolului pregătit de actorii din clasa voastră.

•

Atelierul scriitorilor: Scrieți un text narativ despre viața lui Goe, după episodul călătoriei la București; relatați
întâlnirea lui Goe cu un alt personaj din textele citite de voi.

1826

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Au fost vizate următoarele competențe-cheie:
•

Comunicare în limba maternă;

•

Competenţa digitală;

•

A învăţa să înveţe;

•

Competențe sociale și civice;

•

Sensibilizare şi exprimare culturală.
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Proiect didactic
prof. înv. primar DODU ANDREEA-LIANA
Școala Gimnazială Drașov-structura Șpring din județul Alba

Şcoala Gimnazială………, judeţul Alba
Clasa: Pregătitoare B
DATA :
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: Aventurile Timpului în lumea Anotimpurilor
Subiectul lecţiei: PRIMĂVARA-MEMORIZARE
CONŢINUTURI: Formulare de păreri proprii ( text suport,,Primăvara '')
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe (lecție interdisciplinară)
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
COMPETENŢE VIZATE:
CLR: 1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
2.1. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare
2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
MEM: Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10/ *în concentrul 0-31;
MM: 3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare
AVAP: 2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a)

Cognitive
CLR
OC1 – să formuleze răspunsuri corecte la întrebările adresate ;
OC2 să formuleze păreri proprii în legătură cu tematica poeziei/ elementele specifice primăverii;
OC3– să audieze cu atenţie poezia şi să reţină versurile acesteia;
OC4- să recite corect şi cât mai expresiv poezia, respectând intonaţia , ritmul şi pauzele;
OC5- să-şi îmbogăţească vocabularul activ cu noi cuvinte:“ brânduşele”, “gâze”;
OC6- să recunoască strofele poeziei cu ajutorul imaginei prezentate;
OC7- să aprecieze pozitiv recitările corecte şi expresive;
MEM
OC8 să spună numărul silabelor ce alcătuiesc cuvântul “primăvara” şi numărul elementelor de primăvară;
AVLM
OC9 – să coloreze cu aceeasi culoare literele mici si cele mari de tipar de pe floricelele de primăvară;
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MM
O10-să cânte in colectiv asociind mişcarea sugerată de text
b) psiho-motorii:
OM1 – mânuirea materialului intuitiv;
c)

afective:
OA1 – participarea activă la lecţie;
OA2 – manifestarea spiritului de competitie.
STRATEGII DIDACTICE:

✓

RESURSE PROCEDUALE : conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, expunerea, metoda pălăriilor
gânditoare , brainstorming.

✓

RESURSE MATERIALE: imagini şi planşe cu anotimpul primăvara, fişe de lucru, calculator, cd.

✓

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.

✓

EVALUAREA : observarea sistematică, aprecieri verbale, stimulente

BIBLIOGRAFIE:
✓

Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la
scolarii mici - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul
primar.

✓

M.E.C.T.S., Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română– clasa pregătitoare, Bucureşti;

✓

Dumitru, Alexandrina, Dumitru, Viorel-George, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar –
jocuri didactice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009;

✓

Pacearcă, Ştefan; Gheorghe, Roxana; Burlan, Camelia; Bordean, Ioan, Caiet de Comunicare în limba românăclasa pregătitoare, Editura D.P.H;
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
EVENIMENTUL

OB.

DIDACTIC

OP.

1.Moment

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC



EVALUARE

METODE ŞI

RESURSE

FORME DE

PROCEDEE

MATERIALE

ORGANIZARE

Se stabileşte un climat propice desfăşurării activităţii. Se
pregătesc materialele necesare desfăşurării acesteia .

organizatoric
2. Captarea atenţiei

STRATEGII DIDACTICE



Conversaţia

Frontal

Astăzi vom învăţa o poezie despre anotimpul primăvara şi

Conversaţia,

Frontal

caracteristicile acestui anotimp frumos. Poezia se numeşte

explicaţia,

chiar ,,Primăvara” (anexa 1), vom urmări aceste imagini

expunerea

Voi realiza captarea atenţiei printr-o ghicitoare:
Astǎzi, în grǎdina mea
Am vǎzut dupǎ perdea
Cum o zânǎ frumuşicǎ
A dat viaţǎ la grǎdinǎ …
Cine-i oare zâna aceea?
(Primăvara)

Se va realize, de asemenea, şi prin prezentarea imaginilor ce
sugerează aspecte din poezie.
3. Anunţarea temei şi a



obiectivelor

sugestive şi veţi răspunde pe baza acesteia la câteva
întrebări legate de conţinutul său.


Se prezintă oral obiectivele urmărite pe parcursul orei.
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4. Dirijarea învăţării

Voi recita model poezia, făcând legătura cu imaginile

Conversaţia,

Frontal

expuse la tablă.

sistematica a

După recitarea model, se realizează familiarizarea cu conţinutul

observaţia,

poeziei şi se vor explica copiilor cuvintele necunoscute de

explicaţia,

elevilor

aceştia. Se va trece la memorarea pe strofe a poeziei. Se va recita
OC1

model prima strofă; dupa aceasta, se va solicita copiilor să repete
individual prima strofă, apoi în grupuri de câte 4-5 copii, după
care întreaga clasă va repeta prima strofă. Se va continua
memorizarea următoarei strofe după algoritmul de mai sus, până

OC2

ce întreaga poezie va fi memorată de către copii.
Se realizează povestirea de către copii a conţinutului poeziei,
folosind cât mai multe cuvinte şi expresii din text. Se
construiesc propoziţii cu noile cuvinte.Se reuşeşte implicarea
fiecărui copil în activitatea de memorizare a poeziei.
În continuare elevii îşi vor îmbogăţi vocabularul activ cu noi
cuvinte:“ brânduşele”, “gâze”. Vor despărţi aceste cuvinte în
silabe şi vor alcătui propoziţii cu acestea. De asemenea, vor

OC3

spune numărul silabelor ce alcătuiesc cuvântul “primăvara” şi

OC4

numărul elementelor de primăvară din poezie.

OC6
Se desfăşoară jocul „Continuă versul !”.

Exerciţiul,

Se solicită elevilor să spună ce înseamnă pentru ei cuvântul
OC5
OC6

Observarea

,,primăvară''.şi să coloreze cu aceeasi culoare literele mici si

explicaţia,
conversaţia

cele mari de tipar de pe floricelele de primăvară;

OC7
OC8

Pe grupe
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Explicaţia,

Observarea

exerciţiul

sistematica a
elevilor

O9

Elevii trebuie să descopere intrusul dintre floricele şi să îl
încercuiască. De asemenea, vor colora floricelele zâmbitoare!

5. Obţinerea

Se intonează piesa ,,Când am fost noi la pădure...'', însoţindo cu

performanţei

mişcări adecvate.

Brainstorming

Fişe de lucru

O10



Se fac aprecieri generale asupra activităţii. Se fac aprecieri

Brainstorming

asupra activității desfașurate. Se evidențiază elevii care au
fost activi.
Se încheie activitatea cu un mesaj pentru elevi de la Zâna
Primăvara: Florile sunt bijuterii ale primăverii care aduc
6.Activitate în

bucurie în sufletele noastre.

Individual
Conversaţia

completare

Calculator, cd

Analiza
rezultatelor

Frontal
7. Încheierea activităţii

Evaluare
frontală
Apreciere orală
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ANEXĂ
PRIMĂVARA
Un ghiocel,
Două rândunele,
Trei roşii lalele,
Patru brânduşele,
Cinci gândaci la soare.

Cine vine oare?
Şi aduce iar culoare,
Multe păsări călătoare,
Gâze multe şi furnici
Te rog, iute, să îmi zici!
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PROIECT DIDACTIC

Prof. Panait Gabriela
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive, Buzău
Data: martie 2021
Clasa: pregătitoare
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Subiectul lecţiei: Operații aritmetice în concentrul 0-10 (adunări)
Tipul lecţiei: Consolidarea şi sistematizarea cunoștințelor
Scopul lecţiei: Consolidarea cunoștințelor matematice ale elevilor cu privire la constituirea unor grupe de obiecte și
efectuarea unor operații aritmetice de adunare.
Obiective operaţionale:
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

a)

obiective cognitive:

O1 – Să constituie mulțimi de obiecte;
O2 – Să potrivească corect cifrele la tablă;
O3 – Să raporteze numărul la cantitate;
O4 – Să rezolve operații de adunare, cu sau fără ajutor;
O5 – Să deseneze cu degetul cifra indicată pe jeton;

b)

obiective psihomotrice :

O6 - Să adopte o poziție corectă a corpului în bancă pe parcursul întregii activități;

c)

obiective afective :

O7 - Să dovedească interes pentru lecție, manifest prin participare activă;
Metode şi procedee: observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, surpriza.
Mijloace didactice: tablă magnetică, fișe de lucru, jetoane magnetice, jetoane cu cifre, tăviță cu mălai, bețișoare,
recompense
Forme de organizare: frontal, individual;
Timp: 45 minute

Bibliografie:
•

Programa învăţământului special;

•

Aron Ioan, Herescu I. Gheorghe, Aritmetica pentru învăţători, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993;

•

Neacşu I., 1988, Metodica predării matematicii la clasele I – IV, EDP, Bucureşti;
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Momentele

Timp

activităţii
1. Moment

Obiective

Metode

operaţionale

Mijloace de

Evaluare

învăţământ
Se

2 min

pregătesc

toate

materialele

necesare pentru desfăşurarea lecţiei.

organizatoric
2. Introducerea

Demersul instructiv-educativ

2 min

Voi scrie pe tablă titlul ,,Exerciţii’’şi le

Observația

voi spune elevilor că în această oră vom

Conversația

O6

în activitate

realiza multe exerciții distractive.
3. Anunţarea

2 min

Astăzi vom desfășura împreună o

O7

temei şi a

Conversația

lecție de matematică în care am pregătit

obiectivelor

Observația

multe surprize.
”Vă rog să fii atenți, să răspundeți bine
și frumos pentru că la sfârșitul lecției am o
nouă surpriză pregătită pentru voi!”

5. Dirijarea

Conversația

Tablă

magnetică mai multe obiecte diferite și le

Explicația

magnetică

voi cere să constituie mulțimi de obiecte de

Demonstrația

același fel, demonstrându-le modul de

Exercițiul

25 min

Le voi prezenta elevilor pe tabla

învăţării
O1

Aprecieri
verbale

Fișe de lucru

lucru.
Voi descoperi pe rând fișele de lucru,
urmând ca elevii să realizeze sarcina cerută.

Jetoane

Observarea

magnetice

sistematică

•

Formează mulțimea bomboanelor;

Explicația

•

Formează mulțimea fluturașilor; etc

Demonstrația

Jetoane cu

În continuare, voi avea pe tablă o fișă

Exercițiul

cifre

reprezentând șirul numeric de la 1 la 10.
Voi cere elevilor
O2

să potrivească cifrele pe

Conversația

omidă.
Voi organiza un joc
scurt în care le voi

Explicația

prezenta pe rând câte o cifră, urmând ca
aceștia să pună pe bancă tot atâtea bețișoare
O3

Demonstrația

Bețișoare

Exercițiul

Jetoane

cât indică cifra. (raportarea numărului la
cantitate).
”În continuare, vom rezolva împreună

O4

câteva operații simple de adunare.”

magnetice
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6. Asigurarea

10 min

retenţiei şi a

O5

Voi ruga elevii să deseneze pe tava cu
mălai cifra indicată de mine.

transferului

Explicația

Tavă cu

Observarea

Demonstrația

mălai

sistematică

Exercițiul

Jetoane cu
cifre

7. Încheierea
activităţii

4 min

Voi

face

aprecieri

generale

şi

individuale asupra modului în care elevii au
participat la lecţie.
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Proiect didactic
Profesor HAPCA AXENIA
Scoala Gimnazială Nr. 7 Viseu de Sus
Disciplina: Religie
Clasa: a –IV-a
Subiectul: Evaluare –Profeţii păstrători ai credinţei în Dumnezeu şi vestitori ai venirii Domnului
Motivaţie: Lecţia este valoroasă deoarece fixează şi propune spre studiu modalităţile prin care profeţii au facut cunoscută
şi voia şi planurile divine în legătură cu venirea Domnului.
Lecţia dezvoltă gândirea critică a elevilor prin metodele folosite:
-Imaginea ghidată de un tablou
-Teoria pălăriilor gânditoare
-Cubul
Interdisciplinar, lecţia apelează la cunoştinţele acumulate de elevi în decursul anilor de studiu atât la disciplina religie cât
şi la celelalte discipline precum şi din viaţa de zi cu zi

OBIECTIVE:
Elevii vor putea:
-să identifice personajele biblice
-să denumească aceste personaje, contribuţia lor in vederea cunoaşterii actului întrupării Domnului
-să identifice scopul, motivul întrupării Domnului
CONDIŢII PREALABILE:
Cunoştinţe anterioare despre conţinut:
-

din lecţiile anterioare

-

din aplicaţiile referitoare la acest subiect la diferite discipline conexe

-

din experienţa personală

-

deprinderi de gândire şi învăţare formate anterior

-

strategiile interactive

EVALUARE:
a) de conţinut:
-elevii răspund laîntrebările moderatorului
-elevii realizează lucrarea de utilizare a proceselor de gândire critică
- participă la munca în echipă
-argumentarea răspunsurilor
MANAGEMENTUL RESURSELOR ŞI AL TIMPULUI:
Timp de lucru 45’
MATERIALE:
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-manual
-laptop, videoproiector
-fişe de lucru
-coli
-hârtie colorată
-carioca
-notes adeziv
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Evocare 15’
După ce va avea loc momentul organizatoric( trecerea absenţelor, rostirea rugăciunii) elevii vor fi invitaţi să privească o
imagine în care este descrisă oficirea unei slujbe a botezului creştin, precum şi imagini cu diferiţi profeţi ai Vechiului
Testament vestitori ai venirii Domnului. Aici elevii au sarcina să identifice modalităţile prin care noi devenim creştini.
Metoda- imaginea ghidată de un tablou
Metoda-Teoria celor şase pălării gânditoare
Aici elevii au ca sarcina aprofundarea subiectului ,, Profeţii şi rolul lor in vestirea venirii Domnului’’
◆ Pălăria albastră – este liderul, managerul, conduce jocul. Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor
desfăşurate.
◆ Pălăria albă – este povestitorul, cel ce redă pe scurt conţinutul textului.
◆ Pălăria roşie – este psihologul care îşi exprimă sentimentele faţă de personajele întâlnite.
◆ Pălăria neagră – este criticul, este pălăria avertisment, concentrată în special pe aprecierea negativă a
lucrurilor.
◆ Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluţii alternative.
◆ Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, creează finalul.
Pălaria albă va face prezentarea a ceea ce ar trebui sa stie elevii referitor la venirea Domnului
-Profeţii erau oameni alesi de Dumnezeu pentru a aduce la cunoştinţa oamenilor voia şi planurile sale în legătură cu omul
Profeţii erau intermediari între om si Dumnezeu
Ei au mentinut credinţa in Dumnezeul adevărat
Unii dintre ei au vestit locul naşterii Domnului, ceea ce avea să se întâmple la Naşterea Domnului, evenimentele ce
aveau să se întâmple după naşterea Domnului.
Pălăria galbenă oferă motivele pozitive ce au decurs din întruparea Domnului pentru noi oamenii şi pentru a noastră
mântuire
Pălăria roşie argumentează necesitatea întrupării Fiului Lui Dumnezeu şi modalităţile prin care profeţii au facut
cunoscut acest lucru prin:
Imi place modalitatea prin care profetul Daniel a demonstrat care este Dumezeu cel adevărat
Cum profetul Ilie a demonstrat regelui care este Dumezeul cel adevărat
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Nu îmi place modalitatea prin care profetul ,, X’’ a facut cunoscută voia şi palnurile lui Dumnezeu
Pălăria neagră vânează greşelile celorlalte echipaje, împiedicându-ne să facem anumite greşeli
Pălaria verde abundă în idei lasă frâu liber imaginaţiei elevilor referitor la modalităţile prin care profeţii au făcut
cunoscută voia şi planurile sale în legătură cu omenirea, venirea Domnului
Pălăria albastră conchide, face o recenzie a ideilor emise referitor la acest subiect si le scrie la tablă. Se vor scrie ideile
principale pe tablă :
Profeţii erau intermediari între om si Dumnezeu
Ei au mentinut credinţa in Dumnezeul adevărat
Printre profeţii care au păstrat si promovat credinţa în Dumnezeu cel adevărat se numără:
Moise, Ilie, Daniel
Venirea Domnului au vestit-o profeţii: Isaiia şi Miheia
Profeţii au vestit atât evenimentele legate de naşterea Domnului cât şi de evenimentele ce au urmat Naşterii Sale.
Evaluare 5’

1839

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

PROIECT DIDACTIC
prof. înv. primar Pașcu Ana Elvira
Școala Gimnazială Nr. 7 Vișeu de Sus
CLASA: a IV- a A
ARIA CURRICULARĂ: Arte și Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA TEMATICĂ: Farmecul primăverii
SUBIECTUL: Zborul pufului de păpădii
TIPUL LECŢIEI: transmitere şi însușire de noi cunoștințe
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată: Limba și Literatura Română + AVAP + MM
DURATA: 45 minute
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
2.5. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală,
muzicală, verbală, kinestezică
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-să enumere materialele folosite pentru realizarea lucrării;
O2- să descrie anotimpul primăvara referindu-se la culorile specific acestuia;
O3- să expună etapele realizării lucrării pe baza modelelor prezentate;
O4- să aplice tehnici de lucru adecvate;
O5-să folosească un limbaj adecvat;
O6- să analizeze critic și autocritic lucrările;
RESURSE:
Procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia;
Materiale: : foi din blocul de desen, păpădii, acuarele, pensule, planșe model, videoproiector, laptop
Organizatorice: frontal, individual.
FORME DE EVALUARE:
-

Observare sistematică;

-

Apreciere verbală;

BIBLIOGRAFIE:
1.

Programa școlară pentru disciplinele Limba și literatura română, Muzică și Mișcare, Arte vizuale și Abilități
Practice, clasele a III-a și a IV-a, București, 2014;

2.

Suport de curs – Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la
şcolarii mici, MECTS, 2012;

3.

Mihăilescu, Mirelaşicolectivul, Metode activ-partcipative aplicate în învăţământul primar, Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti

4.

Claudia Stupineanu, MirelaFlonta, SimonaDobrescu, Manual Arte vizuale şi abilităţi practice , clasa III, editura
CD Press, Bucureşti 2014
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
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Secvenţele

Ob.

Conţinutul informaţional al lecţiei

instruirii şi

op.

Activitatea cadrului

Activitatea

Metode şi

Mijloace

Forme de

didactic

elevilor

procedee

de

organizare

dozarea

Strategia didactică

Evaluare

învăţământ
Pregătesc materialele

Elevii se

organizatoric

necesare pentru

pregătesc

(2 minute)

desfăşurarea lecţiei.

pentru lecţie.

Moment

O1

Materiale
Conversaţia

frontal

necesare

Se asigură un climat
optim desfășurării
lecției.
Captarea

Elevii vor interpreta

Elevii

Anexa 1 -

atenţiei

un cântec cunoscut

interpretează

Explicația

(5 minute)

,,Flori de primavară”

un căntec

Conversaţia Păpădiei

Captarea atenției se

învățat

Observația Anexa 2 –

realizează cu ajutorul

Elevii

cântecul ,,Flori

Legendei păpădiei

urmăresc

de primăvară”

Se poartă discuții pe

legenda și

marginea textului.

discută pe

Legenda

Observare
Frontal

sistematică

individual

marginea
acesteia
Anunţarea

Se anunță tema lecției:

Elevii

temei şi

“Zborul pufului de

receptează

enunţarea

păpădii” lucrare

mesajul

obiectivelor

individuală.

transmis

(1 minut)

Se prezintă modelele.

Dirijarea

Obiectivele se

formării de

comunică într-o

priceperi și

manieră accesibilă

Elevii

Conversația

elevilor.

răspund

Observația

Se prezintă elevilor

întrebărilor

materialele de lucru și

adresate de

se specific faptul că

către

această lucrare se va

învățătoare.

desfășura individual.

Elevii sunt

Explicaţia

Explicarea și

atenți și

Demonstra

demonstrarea modului

răspund

ția

de lucru.

întrebărilor

Conversația

Realizarea lucrării -

adresate.

deprinderi

O2

(30 minute)
O4

O3

O6

Explicația

Planșa

Frontal

model

Explicaţia

Elevii vor parcurge
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Observare
Planșe

sistematică
Aprecierea
verbală

Frontal
Observare
Individual

sistematică

Explicaţia

Aprecierea

observaţia

verbală
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O5

etapele necesare

Elevii

Exerciţiul

realizării lucrării.

urmăresc

Conversația

Se colorează,

demonstrarea

începând de la baza

tehnicii de

Observarea

foii, o pătrime în

lucru

sistematică

nuanțe de verde

folosite.

deschis. Celelalte trei

Aprecieri

pătrimi se colorează în

Elevii

nuanțe de albastru. Se

execută

colorează cu verde

exercițiile

închis frunzele și

propuse.

verbale

tulpinile păpădiilor.
Cu ajutorul
bețișoarelor se va

Elevii

picta puful păpădiilor

realizează

(alb, galben , negru)

lucrările.

surprinzând zborul
acestuia. Compoziția

Adresează

finală și analiza

întrebări

modului de realizare a

acolo unde

sarcinii.

există

Elevii vor fi

nelămuriri.

supravegheați și
ajutați primind
indicațiile
corespunzătoare acolo
unde este cazul. Se va
interveni atunci când
elevii au nevoie de
sprijin/ajutor.
Pregătirea
musculaturii mâinilor
Propun elevilor o serie
de exerciții de
încălzire a
musculaturii mici a
mâinilor.
Realizarea lucrărilor
Asigur un fundal
muzical potrivit –
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cântecul ,,Păpădia”
Ofer sprijin și
explicații acolo unde
este nevoie.
Se reamintesc etapele

Conversația

Aprecieri

feed-back-

de lucru parcurse.

Explicația

și

ului

Se analizează lucrarea

observații

realizată.Vor fi

verbale

5Asigurarea

O5

apreciate calităti
precum: corectitudine,
acuratețe, aspectul
îngrijit, finisarea
lucrării.
Copiii interpretează
cântecul “Flori de
primăvară”.
Evaluare
(10 minute)

O5

Reamintesc criteriile

Elevii

Conversaţia

Lucrările

Frontal

Aprecierea

de evaluare a

privesc atent

Explicația

realizate

Individual

verbală

lucrărilor:

lucrările și le

Observația

Se aleg cele mai bune

apreciază

Interevaluarea

lucrări care au
respectat criteriile. Se
expun lucrările
realizate.
Aprecieri şi

Fac aprecieri globale

Primesc

concluzii(2

şi individuale cu

aprecierile.

min.)

caracter otivant
privind participarea
elevilor la lecţie.
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PROIECT DE LECŢIE

Prof. Costachi Andra -Anamaria
Grădinița cu Program Săptămânal nr. 49 Brăila
Grupa: Mică
Tema anuală de studiu:,,Când/ Cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: ,,O lume minunată”
Tema săptămânii: ,,Sub brăduţul luminat, pe Moş Crăciun îl aştept neîncetat!”
Tema zilei:,,Povestea lui Moş Crăciun”
Tipul activității: Transmitere de cunoștințe/ formare de priceperi și deprinderi
Forma de realizare: Activitate didactică online
Categorii de activitate: Activităţi pe domenii experienţiale:Domeniul Limbă şi Comunicare - povestea educatoarei
MIJLOC DE REALIZARE: Sincron pe platforma Google Meet

Asincron- Activităţi liber alese

COMPORTAMENTELE URMĂRITE
1.

Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi (comunicare
receptivă);

2.

Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1. Să urmărească linia poveștii prezentate;
2.Să denumească personaje şi întămplări semnificative din poveste;
3. Să execute operaţii practice:decorare,lipre;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.RESURSE PROCEDURALE: Metode şi procedee: metoda povestirii în cutie, conversaţia, explicaţia,observarea,
exercițiul,lucrul individual.
2.RESURSE MATERIALE:Cutie de cadou, căciulită, mesaj-poveste, cutie –poveste , siluete ale personajelor din
poveste, lipici,foarfece, foaie brad, decoraţiuni pentru brad, cuburi din lemn, piese lego,diplomă, mapă –materiale pentru
copii, etc.
3.RESURSE MATERIALE ONLINE:
https://wordwall.net/resource/8006705

https://www.youtube.com/watch?v=066OsdEuYMY

https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo
https://santatracker.google.com/intl/ro/

https://wordwall.net/resource/8006475

https://we.tl/t-e9aYHrKzlU

4.FORME DE ORGANIZARE: Frontală – sincron / individuală-asincron
ACTIVITĂȚI DIDACTICE LIBER ALESE –ASINCRON
1.Bibliotecă :,,Moş Crăciun” - puzzle digital
Sarcina de lucru : Copiii vor primi un link cu un puzzle din 4 piese, reprezentând o imagine cu Moş Crăciun.
https://wordwall.net/resource/8006705
2. Joc de rol:„Mesaj către Moș Crăciun”
Sarcina de lucru: Copiii vor transmite un mesaj audio/video, în care îi vor transmite Moşului ce anume își doresc să
primească anul acesta sub brad.
3.Moment de mișcare- gimnastica de înviorare https://www.youtube.com/watch?v=066OsdEuYMY
4.Artă:,,Brăduleţul de Crăciun”
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Sarcină de lucru: Copiii vor lipi elemente decorative pe brad . Aceştia vor primi un tutorial ajutător.
5.Construcții: ,, Sania lui Moş Crăciun”
Sarcină de lucru:Copiii vor construi sania prin îmbinarea pieselor din lemn sau lego. Pentru această activitate aceştia au
primit materialele necesare şi un tutorial ajutător.
6..,, Cerne iarna’’- joc cu text şi cânt https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo Copiii vor executa mișcările
prezentate în cântec.
7. ,,Cadouri de la Moş Crăciun”-joc distractiv online https://wordwall.net/resource/8006475
https://santatracker.google.com/intl/ro/
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Întâlnirea de dimineață:,,Bună dimineaţa Crăciunei şi Crăciuniţe!”
În cadrul acestei activităţi ne vom saluta reciproc, vom avea o scurtă conversaţie legată de schimbările din natură.
Fiecare copil are pregătită cate o căciulă de Crăciun pe care o vom folosi spre sfârşitul acestei activităţi. Această
căciuliţă ne transformă în Spiriduşii lui Moş Crăciun.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE
➢

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE-se va desfășura frontal, sincron, pe platforma Google Meet
Tema activității: ,,Povestea lui Moş Crăciun”
Mijloc de realizare –povestea educatoarei prin tehnica povestirii în cutie. Le voi trimite
copiilor şi varianta înregistrată a poveştii pentru a o reasculta. https://we.tl/t-e9aYHrKzlU

FINALITATEA ZILEI:
Adulții vor fotografia lucrările copiilor și le vor transmite cu ajutorul aplicaţiilor Facebook Messanger/WhatsApp.
Scenariul zilei
Activitatea se va desfășura online, pe platform Google Meet, având o durată de 10-15 minute. Copiii se
contectează cu ajutorul părinților care îi va asista pe toată perioada activității online.
Printr-un mesaj-scrisoare adresată părinților, anterior zilei desfășurării activității, aceștia vor fi înformați în
legătură cu materialele necesare și succesiunea acestora pe parcursul desfăşurării activității integrate ,,Povestea lui Moş
Crăciun”.Va fi anunţată tema zilei, obiectivele propuse, resursele digitale, materialele de lurcu necesare, modalitatea de
lucru şi de desfăşurare a activităţilor, exemple de activitate, ora de întâlnire stabilită pentru desfăşurarea activităţii
frontale.
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Salutul: se va realiza prin versurile:,, Bună dimineaţa Crăciunei şi
Crăciuniţe!” În cadrul acestei activităţi ne vom saluta reciproc, vom avea o scurtă conversaţie legată de schimbările din
natură. Fiecare copil are pregătită câte o căciulă de Crăciun pe care o vom folosi spre sfârşitul acestei activităţi. Această
căciuliţă ne transformă în Spiriduşii lui Moş Crăciun.
Noutatea zile: Captarea atenției se va face prin primirea unei cutii cadou de la Moș Crăciun. În cutie se află povestea lui
Moş Crăciun. Educatoarea îi invită pe cei mici într-o lume minunată a poveştilor. Activitatea se va desfăşura sincron, în
cadrul Domeniului Limbă şi Comunicare. Titlul poveştii noastre este ,,Povestea lui Moş Crăciun” și voi folosi metoda
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povestirii în cutie, o povestesc modelând tonul vocii. În timp ce povestesc, voi mânui siluetele personajelor. Pentru
fixarea poveştii, voi adresa câteva întrebări scurte copiilor. Le voi trimite copiilor şi varianta înregistrată a poveştii pentru
a putea fi reascultată de cei care au fost prezenţi şi ascultată de cei ce nu au fost prezenţi sincron. https://we.tl/te9aYHrKzlU
În cadrul activităților asincron desfășurate în centru Artă, copiii vor avea de decorat ,,Brăduleţul de Crăciun”
cu diverse decoraţiuni (globuri, ghirlande,puf,sclipici),sau chiar pot desena pe brad dacă doresc .Pentru decorarea
bradului , părinţii vor primi link-uri cu sugestii de realizare şi un tutorial ajutător.
În cadrul centrului Construcții, copiii vor construi prin îmbinare de piese din lemn sau lego, pentru a obține
,,Sania lui Moş Crăciun”.
După terminarea activităților asincron, ziua se încheie cu desfășurarea jocurilor și activităților liber alese
propuse:
1.,, Cerne iarna’’-joc cu text şi cânt https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo Copiii vor executa mișcările
prezentate în cântec.
2. ,,Cadouri de la Moş Crăciun”-joc distractiv online https://wordwall.net/resource/8006475
https://santatracker.google.com/intl/ro/
Realizarea feedback-ului/ Evaluarea activităţii se realizează prin rezolvarea sarcinilor din cadrul jocului
https://wordwall.net/resource/8006705/perechi-potrivite transmis pe platfomă. Copiii vor face perechi cu obiecte de
acelasi fel. Cu ajutorul platformei se vor centraliza răspunsurile iar mai apoi voi crea un folder cu feed-back din partea
părinţilor. Fiecare copil primeşte în mapa pregatită câte o diplomă din partea lui Moş Crăciun. La finalul activităţii
propuse, voi face aprecieri asupra modului de lucru al copiilor şi le voi mulţumi părinţilor pentru colaborare. Pe
platforma Google Meet dar şi pe grupul de messenger al grupei, cei mici vor primi aprecieri verbale pentru activitatea pe
care au desfăşurat-o.
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Proiect de lecţie
Prof. Sălăgean-Mihețiu Alina
COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU”, CÂMPENI

Tema: Lumi fantastice
Titlul: Comunicarea orală. Dialogul
Clasa: a IX-a
Manual: Marin Iancu, Rodica Lăzărescu, Limba și literatura română, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Corint, 2008
Competențe generale:
C.G.1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de
comunicare
C.G.3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
Competențe specifice:
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte
1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate - rolul formulelor de adresare, de
iniţiere, de menţinere şi de închidere a contactului verbal în dialog
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate - exprimarea orală a reacţiilor şi a
opiniilor prin dialog)
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare - reguli şi tehnici
de construire a dialogului (conversaţie, discuţie argumentativă) - rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în
comunicarea orală
3.1 identificarea structurilor argumentative într-un text dat - construcţia textului argumentativ - rolul conectorilor în
argumentare
Obiectivele urmărite:
La finalul activităţii, elevii vor fi capabili:
•

Să definească dialogul ca principală formă de comunicare în societate

•

Să identifice trăsăturile/ structura textului dialogat

•

Să cunoască și să aplice regulile și tehnicile de construire a dialogului (conversație, discuție argumentativă)

•

Să deosebească diversele tipuri de dialog

•

Să își adapteze discursul la situația/scopul comunicării

STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode şi procedee: conversaţia euristică, expunerea, exerciţiul, explicaţia, învăţarea prin cooperare, ciorchinele, jocul
de rol;
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manualul, jamboard, google docs;
Metode de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, chestionarea orală;
Locul desfăşurării activităţii: online/ Google Meet
Bibliografie :
•

CRĂCIUN, Corneliu, 2007, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Deva: EMIA;

•

Ilie, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române, Iaşi: Polirom;
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•

Marin Iancu, Rodica Lăzărescu, Limba și literatura română, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Corint, 2008

•

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM, 2002,
Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, liceu, Bucureşti: ARAMIS
PRINT

•

Desfăşurarea lecţiei

1.

Exercițiu de spargere a gheții – Interviul distractiv

În prima etapă, participanţii își aleg drept partener de interviu pe colegul pe care îl cunosc cel mai puțin. Apoi, unul
„îi ia un interviu” celuilalt, adresându-i o întrebare trăsnită despre persoana acestuia. În etapa a doua, fiecare „reporter”
alege cel mai amuzant / neaşteptat răspuns pe care l-a primit şi, pe rând, îl comunică celorlalţi împreună cu întrebarea.
Colegii vor încerca să ghicească cui îi aparţine răspunsul.
2.

Evocare

Se reactualizează definița dialogului, cunoscută din anii anteriori, cu ajutorul unui exercițiu de completare de sapații
lacunare.
https://learningapps.org/14708825
3.

Realizarea sensului
Elevii lecturează și vizionează concomitent un fragment din schița ”Dl. Goe...”, de I. L. Caragiale, după care
completează tabelul cu răspunsuri pe baza textului.

https://youtu.be/M-y5lmUls2g
https://docs.google.com/document/d/1tvCSc31Per9hXrSl0SrQM_HxovGkkSBRrL9MoEm-IJk/edit?usp=sharing

Aspectul comunicării

Exemple din text

CINE? Participanții, cei implicați în
comunicare
CE? Conținutul actului de comunicare
DE CE? Intenția primului vorbitor, scopul
pentru care a fost inițiată discuția
CÂND? Timpul comunicării – amplasarea în
context istoric
CUM? Tonul, maniera în care se discută
UNDE? Locul comunicării
Sunt reactualizate cunoștințele despre dialog pornind de la întrebările pe care profesorul le adresează elevilor.
De asemenea, sunt introduse noile cunoștințe, cu ajutorul unei prezentări powerpoint.
https://docs.google.com/presentation/d/103CKGswyJKI10n4pdSwKNMad123kKk0cIcl1UdUWt90/edit?usp=sh
aring
In continuare, li se propune elevilor vizionarea unor filmulețe/ fragmente ilustrative pentru diversele tipuri de
dialog. Pe baza observațiilor elevilor, se sintetizează trăsăturile fiecărui tip în parte.
Conversația – Vizită..., de I.L. Caragiale – fragment https://youtu.be/nbdNXbFHFBs
Interviu cu actorul Florin Piersic https://youtu.be/w4mNnAVduqI
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Masa rotundă - https://youtu.be/qLDI_Lz5vIU
Talk-show – Profesioniștii - https://youtu.be/PVKLQwKeYnI
Dezbatere - https://youtu.be/nVogD_MfZ7o

Aspecte

Conversația

Interviul

Masa rotundă

Talkshow-ul

Dezbaterea

analizate
Tematica
Finalitatea
Participanții
Context
4.

Reflecție

Profesorul le propune elevilor exersarea cunoștințelor dobândite, prin organizarea unei mini-dezbateri, pornind de la
moțiunea aleasă de majoritate, după ce – în prealabil – elevii propuseseră câteva teme de actualitate. Clasa este împărțită
în două echipe, AFIRMATORI și NEGATORI, în cadrul cărora se vor stabili câte 3 grupuri de lucru, corespunzătoare
celor 3 secvențe ale discursului argumentativ: ipoteza, argumentarea propriu- zisă, concluzia.
Elevii au la dispoziție 10 minute pentru a pregăti sarcinile de lucru, scriindu-și argumentele/ contraargumentele întrun document google, după care sunt aleși câte patru elevi din fiecare echipă pentru a susține argumentarea. Restul
elevilor devin observatori și primesc o grilă de evaluare a răspunsurilor colegilor, pe care o vor completa în timpul
desfățurării ”mini-dezbaterii”. Echipa care va întruni cel mai mare punctaj, acordat de către observatori, va fi declarată
câștigătoare și va fi notată în consecință.
5.

Evaluare

Pentru evaluare/ autoevaluare se poate folosi un rebus care conține definiții ale unor noțiuni studiate în cadrul lecției.
https://learningapps.org/display?v=pyyzroknn20
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PROIECT DE ACTIVITATE
Prof.înv.preșcolar Bița Teodora
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18 Buzău
Data: 2.03.2021
Nivel: I/ grupa mică
Tema anuală de studiu: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Tema proiectului: ,,Aproape de sufletul mamei”
Tema săptămânii: ,,Inima mamei”
Tema activității: ,,Rândunele”
Forma de realizare: activitate integrată (ADP+ALA+ADE)
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE, MIJLOACELE DE REALIZARE:
Activități de dezvoltare personală: Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul naturii, împărtășirea cu
ceilalți, noutatea zilei ,,Întâlnirea cu rândunica”
Jocuri și activități liber-alese – etapa I:
Nisip și apă: „Cuibul rândunelelor”; Joc de masă:,,Rândunele Big Puzzle 3D”; Artă: „Rândunele”;
Activități pe domenii experiențiale – etapa a II-a:
DLC- Povestirea educatoare: „Cinci pui și-o biată mamă” – adaptare după Vasile Militaru;
DEC-Educație muzicală:,,Hai cu mama puișori”- audiție, dans;
Jocuri și activități liber-alese – etapa a III-a: Joc de mișcare: ,,Rândunică mută-ți cuibul”;
Moment de literație: ,,Unde a zburat rândunica” – de Titel Constantinescu;
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
•

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.

•

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități).

•

Activare și manifestare a potențialului creativ.

•

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.

•

Mesaje orale în diverse situații de comunicare.

COMPORTAMENTE VIZATE:
•

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.

•

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate.

•

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

•

Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întămpină dificultăți.

•

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor

(cominicare expresivă).
•

Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să îmbine piesele de puzzle pentru a întregi imaginea, prin cooperare cu preșcolarii de la centrul Joc de masă;
O2: să asambleze părțile componente ale rândunicii, cu ajutorul educatoarei sau individual la centrul Artă;
O3: să amestece compoziția și să realizeze cuibul rândunicii, prin modelarea materialului în biluțe mici și presarea lor pe
suport;
O4: să precizeze greșeala făcută de pui față de mama lor, după audierea povestirii;
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O5: să găsească soluții pentru corectarea greșelii puilor, cu ajutorul educatoarei;
O6: să formuleze răspunsuri cu privire la poveste pe baza întrebărilor educatoarei;
O7: să execute mișcarile sugerate de textul cântecului audiat;
O8: sǎ execute mișcările sugerate de versurile poeziilor de tranziții;
STRATEGII DIDACTICE :
Metode si procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, observarea, problematizarea, joc interactiv, jocul recreativ,
aprecieri verbale.
Materiale didactice: calendarul naturii, filme educative, plastilină, piese puzzle, carton, lipici, ochișori mobili, căsuță
polistiren, cuib rândunici, paie, pene;
Locul de desfăşurare: sala de grupă;
Forma de organizare: frontal și pe grupe;
Forme şi tehnici de evaluare: observarea copiilor, aprecieri verbale curente, aplauze;
BIBLIOGRAFIE:
*Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație
timpurie;
*Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;
*Curriculum romanesc pentru educatie timpurie, 2019
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) :
Întâlnirea de dimineață:
Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul, aşezându-se în formă de semicerc, intonând versurile:
Dimineaţa a sosit,/Noi la grădi am venit./Pe scăunele ne-aşezăm/Şi frumos să ne salutăm.
Activitatea zilei debutează cu ”Salutul de dimineață”. Salutul începe de la educatore:,,Bună dimineața, dragi copii!.
Aceștia se salută unul pe altul, de la stânga la dreapta, cu glas tare, uitându-se unul la celălalt, folosind formula de salut:
“Bună dimineața” și numele colegului pe care îl salută.
Noutatea zilei: Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de grădiniţă de celelalte, educatoarea sprijină copiii în
evidenţierea noutăţilor zilei: surprizele pregătite în sala de grupă (pe măsuţe), modificarea aspectului centrului tematic
(multe materiale doar cu rândunele), rândunelele din clasă și le povestește evenimentul important petrecut cu o seară în
urmă, întâlnirea cu o rândunică. Se vizionează materialul video și se poartă discuții despre acesta.
https://youtu.be/fyBCs03DS_I
După audierea conţinutului expus de educatoare, copiii vor fi provocaţi la discuţii legate de ceea ce s-a întâmplat cu o
seară în urmă, de sentimentele pe care le are Bunica Rândunică și de sentimentele pe care le au ei după ce au aflat cele
întâmplate. Prin întrebarea ,,Ce-am învăţat din această întâmplare?’’, copiii, cu ajutorul educatoarei, vor identifica
mesajul zilei: trebuie să-i ajutăm pe cei care au nevoie de noi.
În continuare, copiii sunt invitaţi să completeze tabela de prezenţă. Fiecare copil vine la panou şi îşi așează ariciul.
Educatoarea rosteşte numele copilului, iar acesta este aplaudat de către colegi.
Pentru că au aflat cine este la grădiniță și poate ajuta rândunica, copiii completează calendarului naturii: anotimpul,
vremea pentru a afla dacă este potrivită pentru rânducica ce își caută fiica.
Se realizează gimnastica de înviorare, desfăşurată sub formă de exerciţii motrice ușoare (diferite forme de mers,
alergare ușoară, mișcări de brațe, întinderi etc.), unele pe fond muzical.
Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/Ne-nvârtim, ne răsucim/Şi la baie noi pornim.
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Educatoarea le propune copiilor să afle povestea rânduicii, dacă și-a găsit fiica și nepoții și îi invită să asculte povestea,
iar pentru a se simți intra în pielea personajelor, vor primi aripioare de rândunele și vor deveni și ei rândunici.
Educatoarea le spune copiilor o poezie (tranziţie) și acesția execută mișcările sugerate de versuri:
Aripioare ați primit/Pui de rândunică ați devenit,/Împreună șă ne bucură,/Din aripioare să dăm, /Către cuib să
zburăm/Și să ne așezăm,/O poveste să ascultăm.
Activități pe domenii experiențiale – etapa I:
DLC- Povestirea educatoarei: „Cinci pui și-o biată mamă”- adaptare după Vasile Militaru-O4, O5, O6;
DEC-Educație muzicală: ,, Hai cu mama puișori” – audiție O7.
Copii sunt anunțați că în continuare vor asculta o poveste numită „Cinci pui și-o biată mama” . Se repetă titlul cu 2 – 3
copii pentru fixare.
Povestirea se face clar accesibil și expresiv pentru a putea trezi și pentru asigurarea motivației învățării. Expresivitatea
expunerii se va realiza prin modelarea vocii, schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, pauze logice,
accentuării și scăderi ale intensității vocii, repetiții, mimică și gestică. Expunerea alternează cu un dialog succint cu
preșcolarii, sau întrebării retorice, menite să le întrețină atenția și să creeze tensiune emoțională și dinamism. Pe parcursul
povestirii, se prezintă un filmuleț corespunzător poveștii, se verifică atenția copiilor și se explică expresiile şi cuvintele
necunoscute, prin utilizarea unor sinonime, fără a întrerupe firul
povestirii.https://www.youtube.com/watch?v=zQ4jH1hijZI .Copiii expun conţinutul povestirii cu ajutorul educatoarei,
prin prezentarea personajelor poveștii sub forma unor figurine ce se amplasează pe degetele educatoarei, iar discuția cu
preșcolarii va fi direcționată spre identificarea etapelor principale ale povestirii, greseala puilor față de mama lor, găsirea
de soluții pentru corectarea greselilor puilor, iar la final se va repeta titlul şi ideea principală a poveştii.
Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/Ne-nvârtim, ne răsucim/Şi la baie noi pornim.
Jocuri și activități liber-alese – etapa a II-a
După aflarea poveștii despre rândunele, copiii sunt invitati să se pregătească pentru sosirea rândunelor și sunt invitați la
centre pe versurile unui cântecel:
Bat din aripi clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/Ne-nvârtim, ne răsucim/Şi spre centre noi pornim
La centrul Artă, copiii vor realiza rândunele din carton; - O2
La centrul Nisip și apă, copiii vor construi un cuib de rândunici. – O3
La centrul Joc de masă, vor îmbina piesele de puzzle pentru a întregi imaginea; -O1
La finalul activităţii se realizează o machetă cuajutorul materialelor realizate. Rândunelele realizate la zona Artă, vor fi
aşezate în cuibul construit la zona Nisip și apă. Cuibul de la zona Nisip și apă este atașat unei căsuțe, iar puzzle-lul de la
zona Joc de masă, se lipește lângă căsuță. Copiii de la centrul Nisip și apă pot urmări filmulețul educativ în care o
rândunică își contruiește cuibul, în timp ce lucrează la cuibuil pe care îl au ca sarcină.
https://youtu.be/T-WJ5EW4hNE
Se va pune accent pe autoevaluarea copiilor.
Copiii vor fi recompensaţi cu aripioare de rândunele pentru activitățile desfășurate la centre.
Evaluarea activităţii (Reflexia) se realizează printr-o formă de autoevaluare, roata emoțiilor. La sfârșitul activităților
fiecare copil, îşi exprimă părerea despre activitatea desfăşurată pe întreg parcursul zilei și își mută săgeata de la roată în
dreptul stărilor resimțite pe parcursul activităților. Sunt recompensaţi cu ecusoane (rândunele) în piept şi se emit aprecieri
generale şi individuale din partea educatoarei referitoare la comportamnetul copiilor și la activitatea desfășurată.
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Jocuri și activități liber-alese – etapa a III-a:
Întâlnirea se va încheia, copiii fiind invitați să se joace ,,Rândunică mută-ți cuibul”- joc de mişcare, printr-o poezie
de tranziție: Noi cu toții am lucrat/Si lucrul am terminat/Bucuroși să ne-nvârtim/Și la joc să pornim.
Moment de literație: Se va citi povestea ,,Unde a zburat rândunica” – de Titel Constantinescu
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PROIECT DE LECȚIE
prof. Cirimpei Olimpia Doina, Uscatu Maria Alexia
Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara
Data: 9.03.2021
Durata lecției: 50 min
Clasa: a V-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Unitatea II ,,LA ȘCOALĂ ȘI ACASĂ”
Tipul lecției: mixtă
Competențe generale:
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului oral.
2. Receptarea textului scris, de diverse tipuri
3. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.
Competențe specifice:
1.1 Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte narative,
monologate sau dialogate.
1.3 Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în funcție de situația de comunicare.
1.4 Realizarea unor interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un comportament comunicativ politicos față
de aceștia.
2.1 Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale.
2.3 Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme etc.
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Obiective operaționale:
A) Cognitive
✓

O.1- Elevii vor fi capabili să evidențieze ideile principale cronologice ale desfășurării acțiunii din fragmentul extras din ,,Vizită...” de I.L.Caragiale. Obiectivul se consideră
atins dacă elevii le vor numi integral, în ordinea corespunzătoare

✓

O.2- Elevii vor fi capabili să identifice tema, personajele, indicii spațiali și temporali aferenți textului. Obiectivul se consideră atins dacă cel puțin doi elevi vor menționa
tema, personajele și indici spațio-temporali .

✓

O.3- Elevii vor fi capabili să reliefeze trăsăturile morale și fizice personajului principal. Obiectivul se consideră atins dacă elevii vor numi aceste particularități.
B) Psihomotori

✓

O.4- Elevii vor adopta o poziție corectă a corpului pentru scris.

✓

O.5- Elevii vor avea un comportament corespunzător pe parcursul lecturii și a întregi ore.
C) Afective

✓

O.6- Elevii își vor controla puterea de concentrare în timpul lecturării.

Strategi didactice:
✓

Metode și procedee: conversația euristică, explicația, lectura selectivă.

✓

Mijloace de realizare: manual, fișă de lucru, explozia stelară, Wordwall, Google Earth, YouTube

✓

Formă de organizare: frontal și individual

1855

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Forme și tehnici de evaluare:
✓

Observarea sistematică,

✓

Evaluate răspunsurilor acordate de elevi,

✓ Aprecieri verbale
Bibliografie:
➢

Limba și literatura română. Manual pentru clasa a V-a. Autori: Adrian Costache, Camelia Săpoiu, Angela Turculeț, Corina Buzoianu, Veronica Hoitan. Editura ,,SIGMA”.

➢ Programa școlară pentru clasa a V-a la Limba și literatura română, avizată prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării ştiințifice nr. 5097/09.09.2009.

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
ACTIVITATEA PROPUNĂTORULUI

METODE/

ACTIVITATEA ELEVILOR

DURATĂ

ETAPELE
LECȚIEI

RESURSE
II

FORME DE
ORGANIZARE
I

Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea

frontal
2’

lecției:
-pregătirea materialelor didactice; în dreptul
1.Moment

fiecărui elev se va afla câte o fișă întoarsă, cu

organizatoric

partea albă la vedere.

Elevii

își

pregătesc

caietele,

cărțile

și

instrumentele de scris și deschid manualele
digitale

-asigurarea condițiilor de ordine şi disciplină;
-pregătirea colectivului de elevi pentru lecție.
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Frontal
Comunic copiilor: ,,Vă rog, să urmăriți filmulețul
următor.”
https://www.youtube.com/watch?v=nbdNXbFHF

Elevii privesc filmul.

Bs&t=6s

9’

Conversația

Adresez întrebările:

Laptop,

-,,Cunoaște cineva din ce operă literară face parte
2. Captarea atenției

această secvență?”;
-,,Poate să îmi spună cineva care este autorul
acestei opere literare?”.

Videoproiector
Elevii răspund:
- ,,Secvența face parte din opera literară
,,Vizită…”;
- ,,Autorul operei literare este I.L.Caragiale.”
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Scriu titlul pe tablă și comunic elevilor:

Conversația

- ,,La finalul acestei ore veți fi capabili să

Observația

evidențiați ideile principale cronologice ale
3. Anunțarea temei

desfășurării

acțiunii;

să

identificați

tema,

sistematică

Elevii sunt atenți și își notează titlul în caiete.

a

Caiet

elevilor

personajele, indicii spațiali și temporali aferenți și
să

reliefați

trăsăturile

morale

personajului

3’

principal.”

În continuare, comunic copiilor:
Elevii își deschid manualele.

Frontal

Manual,

-,,Vă rog să deschideți manualele la pagina 62,

Conversația

unde se află lecția noastră de astăzi.”

4.Dirijarea învățării

despre I.L.Caragiale, pe care, pe scurt, le vor nota
în caiete.

Laptop ,
Videoproiector

Arăt elevilor, pe videoproiector, o prezentare
realizată în Google Earth cu câteva date esențiale

Caiet,

Elevii urmăresc materialul și notează datele pe
scurt despre autor.

https://earth.google.com/web/@48.46155559,19.7
3848874,329.67198806a,1553482.76903132d,30
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y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExVHZhclBid0sybG
1ENENtNjhjT0N6MG0zZWxNMUp1ZG8

Manual,

Frontal
Comunic elevilor:
Individual
- ,,Acum, după ce ne-am familiarizat cu autorul,

Caiet

Observația

putem lectura textul. Mai întâi, voi citi eu, ca

sistematică

model, iar voi veți sublinia cuvintele ale căror sens

a

elevilor

nu le cunoașteți.”

Analiza
Pe urmă, explic cuvintele necunoscute.

Elevii sunt atenți la lectura model și își subliniază

răspunsurilor

cuvintele necunoscute.

acordate de elevi

Manual

Adresez următoarea cerință:
- ,,Acum, veți citi voi textul, în șir, după ordinea
rândurilor

de

bănci,

individual,

câte

5-6

Elevii îmi comunică termeni necunoscuți.

Frontal
Individual

propoziții.”
Conversația
La terminarea lecturii, comunic elevilor:
- ,,Vă rog, să luați și să priviți fișa, din dreptul
fiecăruia. Ce observați?” (ANEXA 1)

euristică
Explicația
Elevii citesc textul, în lanț.

Analiza

Fac precizări privind întrebările:
- ,,Acestea vizează conținutul textului suport.

Elevii răspund:

Întrebarea CINE? face referire la cine face

- ,,Observăm o stea, iar în dreptul fiecărui colț

acțiunea.”

există o întrebare.”
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- ,,Întrebarea CE? semnifică ce a declanșat
acțiunea și așa mai departe.”
Frontal
- ,,Pentru a afla răspunsul fiecăreia, trebuie să
puneți întrebarea acțiunii, spre exemplu:

Elevii completează, pe fișa primită, răspunsul
aferent.

Analiza
răspunsurilor
acordate de elevi.

CÂND se petrece acțiunea?;
Răspunsurile elevilor:

Individual
Analiza

UNDE se petrece acțiunea? și așa mai departe. Voi,
va trebui să completați în spațiul aferent răspunsul

- ,,Acțiunea se petrece în casa familiei Popescu.

răspunsurilor

corect. Pentru aceasta activitate, aveți la dispoziție

Ea este realizată de Ionel Popescu. ”

acordate de elevi

- ,,Acțiunea se întemeiată de Sfântul Ion.”

Individual

5 minute.”
Corectez, împreună cu elevii răspunsurile.

Manual

Analiza
- ,,Ea este declanșată din cauza onomasticii

răspunsurilor

doamnei Popescu. ”

acordate de elevi
Laptop

- ,,Factorul care declanșează acțiunea este Ionel,
care , fiind un băiat răsfățat și neastâmpărat, se
poartă nepoliticos.”
În continuare, adresez întrebarea:
- ,, Știe cineva să îmi spună care este personajul
principal al acțiunii, având în vedere răspunsurile
pe care le-ați scris pe fișă?”
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Voi solicita elevilor, folosind citirea selectivă:
- ,,Acum, voi numi câțiva elevi să îmi , din

Elevii răspund:

manual, pasajele care îl descriu pe Ionel
Popescu.”

- ,,Personajul principal este Ionel Popescu.”

Adresez următoarea cerință:
,, Având în vedere atât comportamentul lui Ionel,
cât și acțiunile pe care el le face, vă invit, să îl
analizați și să găsiți cât mai multe însușiri în jocul
următor, cuvintele fiind amestecate. Aveți la
dispoziție 4 minute.”

Elevii citesc secvențele din manual.

https://wordwall.net/resource/11966501

Elevii analizează comportamentul lui Ionel
Popescu.
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Voi realiza un joc interactiv, în Wordwall, vizând

Elevii găsesc însușirile și răspund:

Frontal

- ,,Ionel Popescu este needucat, neastâmpărat,

Explicația

informațiile din fragmentul dat și oferind explicații
5. Obținerea
performanței

necesare fiecărei întrebări.

Laptop

răsfățat, arogant, obraznic, violent.”

Conversația

https://wordwall.net/resource/11927231/%c3%ae
ntreb%c4%83ri-viz%c3%a2ndcon%c8%9binutul-textului-vizit%c4%83-deilcaragiale

Videoproiector

Analiza

Wordwall

răspunsurilor
acordate de elevi

5’

Spun următorul exercițiu:
6. Asigurarea
retenției și a
transferului

Frontal
Conversația
Explicația

- ,,Pentru a sintetiza, conținutul fragmentului, vă
rog, să ordonăm cronologic ideile principale ale
acțiunii, oral,

din jocul următor, ele fiind

Laptop

Elevii ordonează ideile principale conform
ordinii specifice.

3’

amestecate.”

Analiza
răspunsurilor
acordate de elevi

Videoproiector
Wordwall

https://wordwall.net/resource/11926279/ordonare
a-ideilor-principale
Se fac aprecieri globale cu caracter motivant,
privind participarea elevilor la lecție.
7. Încheierea lecției

Elevii ascultă.
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ANEXA 1

UNDE?
CE?
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,,Vizită....” de I.L.Caragiale

CÂND?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..........................................................................

.................................................................................
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..........................................................................

DE CE?
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INVITAȚIE LA CEAI
Proiect educațional
„Dezvoltarea abilităților socio- emoționale la copiii cu vârste de la 3 la 7 ani”
ANUL ȘCOLAR 2020– 2021

PROPUNATORI
MIHAI ALINA
ABDULA SEIDA
Perioada derulării proiectului: octombrie, 2017 – iunie, 2018
1.

Educatoare care desfăşoară proiectul pe grupe:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.

Prof. Enache Elena
Prof. Mihai Alina
Prof . Trifan Lorena Daniela
Prof. Țoabă Angelica
Prof. Dobre Manuela
Prof. Traicu Steluta
Prof. Popescu Adriana Georgeta
Prof. Lambru Nadia
Prof. Abdula Seida
Prof. Mateescu Larisa Galinia
Prof. Enescu Lavinia

Grup ţintă:

o

preşcolarii Grădiniţei cu P.P. nr.6, CONSTANȚA

o

preșcoalrii Grdădiniței cu P.N. Independența

o

copiii integrați în Asociația CRESC LA ȚARĂ, Cogealac

3.

4.
▪

5.

Resurse umane:
▪

preşcolarii grădiniţelor mai sus menţionate;

▪

specialişti în domeniu;

▪

educatoare;

▪

părinţii copiilor.

Resurse materiale:
retroproiector, aparat de filmat, de fotografiat, consumabile, mapa cu documente, maşina de spiralat, cărţi,
reviste, CD- uri, DVD player, computer, imprimantă, aparat foto, xerox, hârtie A4, markere, ghiduri/
îndrumătoare.
Resurse financiare:
▪

6.

sponsorizări obţinute prin sprijinul părinţilor, fonduri proprii obţinute prin valorificarea unor
lucrări confecţionate de catre copii.

Evaluarea proiectului: evaluarea se va realiza prin realizarea unei raport de activitate care să cuprindă poze
din cadrul activităţilor și masa rotundă cu părinții.
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,,INVITAȚIE LA CEAI”
Argument
În viaţă omul este pus în faţa unor evenimente şi provocări cu o puternică încărcătură emoţională, care îi pun la
încercare abilităţile de adaptare. Vor face faţă evenimentelor şi provocărilor oamenii care-şi găsesc echilibrul mental şi
emoţional, nu doar cei cu abilităţi intelectuale foarte bine dezvoltate cum se credea până nu demult. Abilităţile
intelectuale sunt foarte importante în obţinerea unor rezultate bune în unele domenii, dar nu este suficient pentru o bună
adaptare şi nici nu asigură succesul în viaţă, emoţiile constituind o sursă de informaţii esenţială pentru supravieţuire.
Pentru supravieţuire, pentru o bună adaptare omul trebuie pregătit încă de mic copil. Şi cum, la nivelul
învăţământului preşcolar sunt foarte puţini psihologi, revine educatoarelor şi sarcina de a contribui la dezvoltarea socioemoţională a preşcolarilor. Grădiniţa este mediul social în care copiii au ocazia să interacţioneze cu ceilalţi copii în mai
mare măsură decât în familie, având posibilitatea să înveţe sistematic despre comportamente sociale adecvate şi despre
emoţii. Educatoarea ajută copiii să-şi dezvolte optim competenţe sociale, care facilitează manifestarea unor
comportamente adecvate şi acceptate din punct de vedere social, şi care au consecinţe pozitive asupra celor implicaţi –
copii şi adulţi- în aşa fel încât, să permită atingerea propriilor scopuri cu respectarea nevoilor celorlalţi. În planificarea
opţionalului am cuprins competenţe interpersonale referitoare la relaţionare socială şi rezolvare de probleme, precum şi,
competenţe intrapersonale foarte importante, având în vedere problemele de adaptare ale copiilor la programul grădiniţei
la început de an şcolar.
Prin activitatea din grădiniţă copiii învaţă nu numai despre regulile sociale şi modul de interacţiune cu ceilalţi, ci
şi despre manifestarea adecvată a emoţiilor. Îşi dezvoltă competenţe emoţionale referitoare la trăirea, exprimarea,
înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor, şi ceea ce este foarte important, faptul că dobândesc unele strategii de reglare
emoţională adecvate vârstei, necesare pentru gestionarea corectă a emoţiilor negative, în consecinţă, o adaptare mai bună
la cerinţe. Copiii învaţă despre emoţii şi modul în care pot fi gestionate corect în contextul interacţiunilor sociale, prin
practicile de socializare utilizate de către educatoare şi părinţi. Aşadar, competenţele emoţionale şi cele sociale se
înfluenţează reciproc.
Rezultatele pozitive sunt influenţate şi de relaţia educatoare-copil. Este foarte important ca educatoarea să
identifice mijloacele prin care să prevină dezvoltarea deficitară a competenţelor sociale şi emoţionale în perioada
preşcolară , ştiindu-se că aceasta are efecte negative asupra adaptării copiilor în adolescenţă sau în viaţa adultă.
Propunem acest opţional convinse fiind că, activităţile derulate, intervenţiile de acest gen sunt eficiente pe
termen lung şi ajută la:
➢

creşterea capacităţii de adaptare la cerinţele şcolare;

➢

reducerea riscului dezvoltării ulterioare a unor tulburări psihice;

➢

dobândirea unor strategii care facilitează adaptarea la situaţii stresante;

➢

capacitatea de a menţine şi de a gestiona eficient relaţiile afective;

➢

dezvoltarea unor abilităţi inter- şi intrapersonale care să faciliteze atingerea succesului profesional şi
financiar.
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OBIECTIVE
OBIECTIVE CADRU

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

I. Cunoaşterea şi respectarea normelor

1. Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială;

de comportare în societate și educarea

2. Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care

abilităţii de a intra în relaţie cu cei din

trăieşte:familie, grădiniţă, grup de joacă.

jur.
II. Educarea trăsăturilor de voinţă şi

1. Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în

caracter şi formarea unei atitudini

raport cu normele prestabilite şi cunoscute;

concrete faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

2. Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive
( armonie, prietenie, toleranţă) concomitent cu învăţarea stăpânirii de sine.

RESURSE MATERIALE: jetoane, planşe, roata cu emoţii, oglinzi, cărţi cu poveşti terapeutice, truse de construcţii, de
joc de rol, marionete, jucării din pluş, păpuşi, lădiţe cu surprize, trăistuţe, obiecte de artizanat, medalioane, rechizite,
diafilme, CD-uri, retroproiector, calculator etc.
RESURSE UMANE: copii, părinţi, educatoare, psiholog.

BIBLIOGRAFIE:
1.

MECT, Unitatea de Management al Proiectelor, pentru Învăţământul Preuniversitar, Curriculum pentru
educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008;

2.

Avram, I.,Kovacs, I., Sărmăşan, E., Nagy, Z., & colab., Cartea educatoarei, Tg. Mureş, 2000.

3.

Ştefan, C.; Kallai, E. Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari, Ghid practic
pentru educatori, Ghid practic pentru părinţi, Ed. Asociația de științe congitive din Romania; ClujNapoca, 2007;

Semestrul I
COMPETENŢA GENERALĂ – COMPETENŢE SOCIALE
Nivel II
Tema

Mijloc de

Competenţe

realizare

specifice

Obiective

Conţinutul învăţării

Să recunoască regulile

Se reamnitesc copiilor prin prezentarea

“Să ne amintim

Lectură după

Respectarea

grupei și să cunoască

imaginilor regulile de comportament :

despre reguli!”

imagini

regulilor

comportamentele

vorbiţi încet, ascultaţi atunci când vorbeşte

aferente regulilor.

altcineva, ridicaţi mâna când vreţi să
spuneţi ceva, adunaţi jucăriile etc.

,,Cei trei iezi
neastâmpăraţi”

Diafilm

Să facă distincţia între

Se expune copiilor povestea ,,Cei trei iezi

Respectarea/

comportamente adecvate

neastâmpăraţi”; se discută conţinutul

exersarea

şi inadecvate; să

poveştii; se identifică consecinţele

regulilor

cunoască consecinţele

nerespectării regulilor; se stabilesc

nerespectării regulilor.

recompense / sancţiuni pentru

Ce înseamnă

comportamente.
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să fim responsabili
?
Să înţeleagă faptul că o

Se prezintă situaţia cu ajutorul păpuşilor;

« Te rog, ajută-

Teatru de

Rezolvarea de

situaţie problemă are

copiii și părinții trebuie să identifice

mă ! »

păpuşi

probleme

mai multe solutii; să

problemele cu care se confruntă

privească o problemă

personajele; să găsească şi să compare

din mai multe

soluţiile (se pune accent pe oferirea

perspective.

soluţiilor, nu neapărat pe corectitudinea
acestora).

“Bună,
Încredere
Familia şi rolul său
în educarea
copilului”

,,Vrăbiuţa

Masă rotundă
(activitate cu
părinții)

Povestire

guralivă”

Iniţierea

Să înveţe să-i asculte pe

Se expune textul poveştii şi se discută pe

ceilalţi fără să-i întrerupă

marginea lui; se pune accent pe

interacţiunilor

comportamentele care facilitează stabilirea

cu alţi copii

şi menţinerea relaţiilor de prietenie
Să înteleagă faptul că

Se prezintă situaţiile prin intermediul

Rezolvarea de

uneori, pentru a rezolva

jocului de rol interpretat de copii (ex.: doi

“Acum sau mai

probleme;

o problemă, este necesar

copii construiesc; copil 1:

târziu?”

toleranţa la

să identificăm momentul

putem să mâncăm?”; copil 2 “- Nu, ACUM

frustrare

potrivit; să identifice

construim, mâncăm MAI TÂRZIU !”); se

posibile soluţii la

stabileşte în ce măsură acela este sau nu un

problemă.

moment potrivit pentru a rezolva

Joc de rol

“- ACUM

problema.
Bună,
Înţelegere!
„Să învăţăm să fim
generosi!”
Căutăm soluţii la o
problemă.

Masă rotundă
(activitate cu
părinții)

Joc didactic

Să înteleagă faptul că un

Se prezintă imagini cu anumite situaţii (un

Rezolvarea de

comportament are

copil strică construcţia colegului, acesta îl

probleme;

consecinţe asupra

loveşte; un copil smulge jucăria din mâna

toleranţă la

emoţiilor persoanelor

altuia, care începe să plângă; un copil

frustrare;

implicate; să privească o

murdăreşte pictura colegului, care se

reglarea

situaţie din mai multe

răzbună etc.; se discută despre conţinutul

emoţională

puncte de vedere.

imaginilor, se identifică consecinţele
anumitor comportamente şi se cere copiilor
să propună soluţii.
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Să identifice

Se pun la dispoziţia copiilor mai multe

Comporta-

comportamente de

jucării, truse pentru jocuri de rol(,,De-a

nevoie se

mente

cooperare în joc; să

gospodina”,,De-a constructorii”,,De-a

cunoaşte!”

prosociale;

exerseze abilităţile de

mecanicii”...); se formează grupe de 2-3

cooperarea în

cooperare în joc.

copii, se stabileşte jocul pe care fiecare

“Prietenul la

Joc de rol

grup îl va derula şi sarcinile fiecăruia; se

joc

va pune accent pe comportamente
prietenoase, prosociale ca: împărţirea
jucăriilor, cererea ajutorului, oferirea
ajutorului, aşteptarea rândului etc.
Să-şi dezvolte abilităţile

Se amenajează curtea grădiniţei pentru

Cursa cu obstacole

Joc de

Comporta-

de interrelaţionare

derularea parcursurilor aplicative(brăduţi,

şi surprize

mişcare

mente

adecvate, să înveţe să

mobilier, lădiţe cu surprize, jucării-

prosociale;

ofere ajutor, să acorde

obstacole); se lucrează pe două

cooperarea în

încredere celorlalţi, prin

echipe:,,grupa iepuraşilor”,,grupa

joc;ambiționare

stabilirea relaţiilor de

veveriţelor”; la semnal,câte doi copii din

a în vederea

prietenie.

fiecare echipă încep cursa , unul , legat la

Bună,
Perseverenţă!
“Recompensa şi
pedeapsa”

atingerii

ochi ,va fi ghidat printre obstacole de

scopurilor

colegul lui până la punctul de sosire; se

propuse.

apreciază pozitiv copiii care au oferit
ajutor.

Masă rotundă
(activitate cu
părinții)
Să coopereze în alegerea

Educatoarea citeşte copiilor și părinților

“Să împodobim

Activitate

Comporta-

materialelor,în

prezenți o invitaţie de la Moş Crăciun prin

brăduţul !”

practică

mente

executarea sarcinilor de

care se anunţă organizarea unei expoziţii

prosociale;

lucru, pentru finalizarea

cu brazi împodobiţi. Cel mai frumos brad

cooperarea în

lucrării.

v-a fii premiat.Copiii și părinții se împart
în 4-5 grupe, îşi aleg materialele şi încep

joc

lucrul: unii pictează steluţe, alţii globuri,
alţii diferite figurine; se încurajează şi se
laudă comportamentele de cooperare.
„Ghici la ce
m-am gândit ?”

Joc didactic

Să exerseze abilităţile de

Varianta 1: pe o măsuţă se află jetoane cu

Cooperarea în

conversaţie necesare

animale domestice aşezate cu faţa în jos;

joc.

cooperării şi implicării în

un copil alege un jeton, iar ceilalţi trebuie

jocurile cu ceilalţi copii

să ghicească ce animal este desenat,
adresând întrebări;copilul cu jetonul
răspunde prin ,,da”/,,nu”.
Varianta 2: jocul “Ghici cine sunt?!”
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Să dezvolte relaţii de

Se anunţă tema (,,Albă ca zăpada” vine şi

Căsuţe pentru

Joc de

Cooperarea în

prietenie, să colaboreze ,

cere ajutorul copiilor ca să construiască

pitici

construcţie

joc

să se implice în

câte o căsuţă pentru fiecare pitic ); se

Comporta-

rezolvarea sarcinilor de

formează 7 grupuri de copii; fiecare grup

mente

lucru

îşi alege cuburile din care va executa
căsuţa; la final sosesc piticii, le mulţumesc

prosociale;

pentru surpriză şi propun ca împreună să
construiască pentru Albă ca zăpada un
castel; se urmăreşte ca lucrarea să nu fie
monopolizată de un singur copil.
„Reporterul

Convorbire

Iniţierea

Să înveţe să-i asculte pe

Copiii sunt aşezaţi în semicerc;

ceilalţi fără să-i întrerupă

educatoarea este reporterul care îi

întreabă, tu

interacţiunilor

provoacă la o discuţie pe tema

răspunzi”

cu alţi copii

preferinţelor; fiecare copil vorbeşte despre
preferinţele sale şi ale colegilor, astfel, se
cunosc mai bine şi dezvoltă sentimentul
apartenenţei la un grup.

Semestrul II
COMPETENŢA GENERALĂ – COMPETENŢE EMOŢIALE
Tema

“Spune ce

Mijloc de

Competenţe

realizare

specifice

Joc senzorial

simţi!”

Obiective

Conţinutul învăţării

Să identifice emoţiile de

Copiii sunt aşezaţi în cerc,pe covor, şezut

Identificarea ,

bucurie, tristeţe,teamă,

turceşte; se prind de mâini şi la semnalul

exprimarea şi

furie ; să exprime corect

educatoarei se strâng puternic apoi se lasă ;

etichetarea

emoţia trăită ;

fiecare copil spune ce a simţit şi cum ; se

corectă a

subliniază faptul că la acelaşi

emoţiilor

stimul(strângerea mâinilor) reacţiile sunt
diferite (bucurie -plăcere, tristeţe –
durere...), în funcţie de trăirile din alte
situaţii.

Emoţiile Scufiţei
Roşii

Povestire

Să identifice emoţiile

Se expune textul poveştii cu ajutorul unor

Identificarea

trăite de Scufiţa Roşie :

imagini; povestea se întrerupe din când în

,exprimarea şi

bucurie, teamă, uimire;

când, pentru a identifica împreună cu

etichetarea

să exprime corect emoţia

copiii reacţiile emoţionale şi etichetele

corectă a

observată; să

verbale corespunzătoare fiecărei emoţii

emoţiilor

dobândească strategii

trăite de Scufiţa Roşie;
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adecvate de reglare
emoţională şi de
relaţionare optimă cu
ceilalţi.
Ghiceşte

Joc didactic

sentimentul

Roata emoţiilor

Joc didactic

Să identifice, să

Copiii stau în semicerc; preşcolarul numit

Recunoaşte-rea şi

denumeasă emoţiile din

ia de pe masă un jeton , denumeşte emoţia

etiche-tarea

desen; să imite trăirile

prezentată în desen şi cere colegilor s-o

corectă a

emoţionale exprimate în

prezinte prin pantomimă;

emoţiilor

imaginile prezentate.

Recunoaşte-rea şi

Să identifice, să

Se foloseşte ,,Roata emoţiilor„ pe care sunt

etiche-tarea

denumeasă să imite

desenate imagini ce reprezintă diferite

corectă a

emoţiile prezentate în

trăiri emoţionale; roata se opreşte la o

emoţiilor

desen; să dea exemple de

imagine, copiii identifică emoţia, o

în-tâmplări în care s-au

exprimă, şi dau exemple de întâmplări în

simţit la fel

care s-au simţit la fel

Să identifice emoţiile

Se prezintă diferite situaţii: pe o coală

« Îmi place, nu-

Desen

Conştientiza-rea,

trăite în timpul situaţiei

mare de carton 4-5 copii desenează câte o

mi place. »

Joc de

exprimarea şi

create; să dobândească

floare, tot timpul, fiind lăudaţi; pe o altă

construcţii

etichetarea corectă

strategii adecvate de

coală alţi 4-5 copii desenează câte o

a emoţiilor

reglare emoţională şi de

căsuţă, aceştia fiind criticaţi; se discută cu

relaţionare optimă cu

fiecare ce a simţit; se formează mai multe

ceilalţi.

grupuri de lucru: unii construiesc,alţii
modelează
şi spre final, câţiva copii numiţi de
educatoare le strică lucrările; se identifică
emoţiile trăite şi se caută soluţii de
împăcare; se dezvoltă sentimentul
apartenenţei la grup

Cufărul cu
emoţii

Joc didactic

Să identifice, să

Pe masa educatoarei sunt cartonaşe cu

Conştientiza-rea,

denumeasă emoţiile din

imagini ce reprezinză emoţii pozitive şi

exprimarea şi

desen;să asocieze trăirile

negative; pe rând, copiii iau câte un

etichetarea corectă

emoţionale cu un anumit

cartonaş şi denumesc emoţia: bucurie,

a emoţiilor

context

tristeţe, furie, teamă etc.apoi expun
cartonaşul la tablă; fiecare copil descrie o
întâmplare din viaţa sa care i-a produs
emoţia identificată în desenul de pe
cartonaş; se clasifică emoţiile: cele
negative se închid în cufăr, iar cele
pozitive rămân expuse în sală, la vedere.
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“Astăzi mă

Desen

simt…”

Conştientizarea,

Să identifice propriile

Se pun la dispoziţia copiilor foi de hârtie şi

exprimarea şi

trăiri emoţionale, să le

diferite instrumente de scris: creioane

etichetarea corectă

denumească, să le

colorate, carioci, acuarele; copiii

a emoţiilor

exprime prin desen şi să

desenează cum se simt; se discută

vorbească despre ele

conţinutul desenelor; desenele care
exprimă emoţii pozitive vor fi expuse, la
vedere, în sala de grupă

Să identifice, să

Copiii se împart în trei grupe, în funcţie de

“O mască

Activitate

Identificarea ,

eticheteze şi să exprime

ecuson; fiecare grup va primi câte un plic

plânge, o mască

practică

exprimarea şi

corect diferite emoţii; să

în care sunt materialele necesare

etichetarea

lipească elementele

confecţionării unor măşti: vesele, triste şi

corectă a

necesare pentru a

furioase; se prezintă fiecare mască; se

emoţiilor

exprima o trăire

grupează în funcţie de emoţia exprimată;

emoţională pozitivă sau

se apreciază lucrările şi răspunsurile

negativă, realizând o

copiilor ;se desfăşoară un carnaval şi se

mască.

veselesc.

Să identifice propriile

Se prezintă diferite situaţii(,,părinţii nu te-

Recunoaşte-rea

trăiri emoţionale în

ar lăsa la tv”. ,,ai merge cu barca pe apă”

emoţiilor;

situaţii date şi

,,un coleg ţi-ar strica jucăria” ,,un copil te-

etichetarea corectă

consecinţele reacţiilor

ar lovi”etc.); se discută cu copiii: se

a emoţiilor

emoţio-nale, să le

identifică emoţiile, consecinţele trăirilor

denumească, să în-

emoţionale, se fac predicţii în ceea ce

ţeleagă că două persoane

priveşte comportamentul celorlalte

pot avea reacţii diferite

persoane, se facilitează înţelegerea faptului

aflate în aceeaşi situaţie.

că oamenii nu reacţionează la fel faţă de

râde.”

“Cum te-ai simţi

Convorbire

dacă…”

aceeaşi situaţie.

Copacul

Joc didactic

emoţiilor

Să identifice, să

Într-o trăistuţă sunt cartonaşe cu emoţii(

Identificarea ,

eticheteze şi să exprime

bucurie, furie, tristeţe, teamă etc.);fiecare

exprimarea şi

corect diferite emoţii; să

copil scoate din trăistuţă câte un cartonaş,

etichetarea

grupeze corect

denumeşte emoţia prezentată în desen, o

corectă a

cartonaşele cu emoţii

mimează împreună cu grupa, apoi aşază

emoţiilor

după criteriul dat

cartonaşul în copacul potrivit (există
pentru fiecare emoţie câte un copac:
,,salcia tristă”,,bradul fericit”,,plopul
temător” ,,stejarul furios”)

Spune cum s-a
simţit

Diafilm

Să identifice trăirile

Se prezintă diapozitive cu secvenţe din

Conştientiza-rea,

emoţionale ale diferite

diferite poveşti: Puf Alb şi Puf Gri, Coliba

exprimarea şi

personaje din poveşti; să

iepuraşului, Maricica; se identifică trăirile

etichetarea corectă

propună modalităţi de a-

emoţionale ale personajelor:Cum s-a
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(personajul din

a emoţiilor proprii

şi manifesta empatia; să

simţitiepuraşul când a fost scos afară din

poveste )

şi a celorlalţi

exerseze manifestarea

coliba sa? Dar tu cum te-ai simţi dacă ai fi

empatiei

în locul lui? Ce simţi faţă de iepuraş? Poţi
să arăţi? Tu ce ai face în situaţia lui ?(se
pot folosi jucării din pluş cu personajele
din poveste)
Activitate cu participarea părinților.

Să identifice anumite

Se expun planşe după care copiii creează o

Trăistuţa cu

Povestire

Recunoaşte-rea

trăiri emoţionale, să le

poveste (un copil furios îşi loveşte colegul

emoţii negative

creată

emoţiilor;

denumească, să în

atât de tare încât acesta ajunge la spital); se

etichetarea corectă

ţeleagă că două persoane

scot în evidenţă emoţiile negative: furie,

a emoţiilor

pot avea reacţii diferite

teamă, tristeţe şi consecinţele faptelor

aflate într-o anume

săvârşite sub influenţa acestora; discuţii şi

situaţie, precum şi,

exemple concrete din viaţa lor cu trăiri

consecinţele reacţiilor

emoţionale negative; în sală încă mai

emoţio-nale.

,,plutesc” aceste emoţii negative, copiii
simulează penderea lor, le în vârtesc, aşa
ca o morişcă, până le ameţesc, apoi le
închid într-o trăistuţă unde vor mai închide
şi alte emoţii negative.

Panoul cu emoţii

Să identifice, să

Se confecţionează împreună cu copiii un

Activitate

Conştientiza-rea,

eticheteze, să exprime

panou al emoţiilor (în stânga, pe verticlă

practică

exprimarea şi

corect propriile emoţii şi

fiecare îşi aplică semnul individual; sus, pe

etichetarea corectă

să aplice zilnic pe panou,

orizontală se trec zilele săptămânii cu

a emoţiilor proprii

ecu-soanele

culori diferite); zilnic, fiecare copil aplică,

corespunzătoare

în dreptul semnului individual, ecusoane

emoţiilor trăite.

cu emoţia trăită; la finalul zilei se discută
şi cu părinţii despre starea emoţională a
propriului copil.

,,Dacă vesel se
trăieşte...”

Joc muzical

Să identifice, să exprime

Se mimează emoţii negative; se propune

Identificarea ,

corect propriile emoţii;

un exerciţiu de relaxare ( copiii stau pe

exprimarea şi

să participe la creearea

scăunele, educatoarea dă comenzi

etichetarea

bunei dispoziţii; să

,,închidem ochii” ,,ne închipuim că suntem

corectă a

aplice pe propriul corp

la duş şi apa ne spală corpul de furie,

emoţiilor

exerciţii de relaxare

teamă...ne spală capul, mâinile, trunchiul,

pentru eliberarea de

picioarele, acum suntem curaţi, deschidem

emoţii negative

ochii şi adunăm emoţiile negative, le
aruncăm în coşul de gunoi”); se trece prin
,,poarta fericirii”, ajung în poiană unde
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toată lumea e veselă, cântă şi dansează
,,Dacă vesel se trăieşte...”
“S-o ajutăm pe

Convorbire

Nuţa Albinuţa!”

Să identifice emoţiile

Copiii recunosc şi denumesc emoţiile

Identificarea

altor persoane în diverse

exprimate prin

legăturii din-tre

situaţii.

mimica educatoarei sau a altui copil din

acţiuni şi emoţii;

Să manifeste empatie şi

grupă;ceilalţi copii din grupă trebuie să

antici-parea

grijă faţă de ceilalţi.

identifice modalităţi prin care pot ajuta

conse-cinţelor

Să transmită verbal şi

copilul care simte o emoţie negativă; copiii

anu- mitor acţiuni

nonverbal mesaje

trebuie să completeze următoarea expresie

, rezolvarea

afective.

dată de educatoare:,,Mie

eficientă a

îmi pasă de …şi-l pot ajuta aşa....”; se

problemelor

poate folosi cu succes o poveste
terapeutică ,,S-o ajutăm pe Nuţa Albinuţa

Bună,
Organizare!
“Ce facem
duminica în
familie?“
,,Stiluri
educative ale
părinţilor”

Putem detecta

!”, creată de educatoare, unde Nuţa
Masă rotundă

Albinuţa cere ajutor copiilor în

(activitate cu

identificarea emoţiilor negative, cauzele

părinții)

acestora şi soluţii de rezolvare a
problemelor.

Povestire

corect emoţiile?

Să identifice şi să

Se citeşte o poveste; se împart copiii în

Recunoaşte-

eticheteze corect reacţiile

două grupe: copiii din prima grupă

rea,eticheta-rea

emoţionale proprii şi ale

identifică reacţiile emoţionale ale

corectă a

celorlalţi;

personajelor şi stabilesc dacă personajele

emoţiilor pro-prii

Să înţeleagă că în aceeaşi

au avut reacţii diferite; cei din a doua

şi a celor din jur

situaţie nu toţi

grupă mimează emoţiile identificate de cei

reacţionează la fel.

din prima grupă cu ajutorul
cartonaşelor.(,,Cum s-a simţit...?”,,Tu cum
te-ai simţi în locul lui?”)

Să identifice reacţiile

Se prezintă pe rând diferite situaţii;se

Recunoaşte-rea

emoţionale din

identifică împreună cu copiii emoţiile

Ce s-ar întâmpla

emoţiilor şi

contextele descrise;

personajelor; se cere copiilor să anticipeze

dacă…?

etichetarea

Să identifice

cum se va comporta personajul respectiv şi

corectă, iden-

consecinţele reacţiilor

să se gândească la posibilele consecinţe ale

tificarea con-

emoţionale.

comportamentu-lui acestuia. (Edi s-a

Convorbire

Bună,
Rezistenţă!
“Cum îmi
protejez
copilul?”

secinţelor

murdărit pe faţă de gem în timpul servirii

emoţiilor

mesei. Prietenul lui, Adi râde de el. Cum
credeţi că s-a simţit Edi? Ce credeţi că se

Masă rotundă

va întâmpla după aceea?)
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Influenţe
negative ale
lumii moderne
Arată-mi ce

(activitate cu
părinții)

simţi!
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Studiu de caz
Profesor. înv primar.Călina Marinela
Liceul Teoretic Ion Gh. Roșca, Osica de Sus, județul Olt

Prezentarea cazului şi a problemei sale
Copilul M.N. s-a născut la 08.06.2010, în localitatea Rotunda.
Este fiul lui M.S şi al P.P. Părinţii sunt divorţaţi din 2007 şi fiecare și- a întemeiat o altă familie: tatăl în Italia
şi mama în Spania. Copilul locuieşte împreună cu bunicii din partea mamei.
Elevul M.N., deşi fără probleme fizice şi psihice întâmpină unele greutăţi în a face faţă cerinţelor
şcolare.Temele orale şi cele scrise sunt efectuate de cele mai multe ori cu superficialitate. Are carenţe în deprinderile
formate de muncă intelectuală.
Istoria problemei
Datorită faptului că părinţii l-au lăsat în grija bunicilor spre a-l creşte, acesta a profitat de lipsa de interes a
bunicilor pentru evoluţia sa şcolară (din clasa a II-a, considerând că se poate descurca şi singur)şi ca urmare au început să
se manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură. Nerealizările şcolare, insuccesele înregistrate tot mai des,
tendinţa de introvertire singurătatea, toleranţa, supraaprecierea bunicilor şi lipsa părinţilor au făcut ca elevul să aibă o
imagine de sine destul de scăzută şi o motivaţie slabă la învăţătură. Toate acestea au dus la modificarea traiectoriei
dezvoltării afective şi în special a celei emoţionale a copilului.
Bunicii au recunoscut neputinţa lor de a-l mai ţine sub control şi s-au declarat depăşiţi de situaţie. Îşi doresc să
colaborăm pentru ca lucrurile să nu mai constituie o sursă de stres şi pentru ei. Părinţii îl vizitează o dată pe an, separat
fiecare, şi-şi exprimă părerea de rău că nu-l pot creşte şi educa pe copil. În cadrul colectivului clasei iese mereu în
evidenţă cu brutalitate (altercaţii, injurii, neîndeplinirea unor sarcini, vorbeşte neîntrebat, distrage atenţia colegilor).
Evaluarea capacităţilor, a resurselor, a caracteristicilor, a nevoilor şi a slăbiciunilor
Informaţii despre trebuinţele de deficit precum şi despre cele de dezvoltare le-am colectat pe baza testelor de
cunoaştere, a observaţiilor şi în urma studierii fişei psiho-pedagogice.
Starea copilului rezultată din evaluări este următoarea:
•

Are posibilităţi relative bune de comunicare orală,gestuală şi expresivă.

•

Are capacitate relativ bună de învăţare comportamentală.

•

Se angajează în îndeplinirea sarcinilor primate, dacă este bine motivat, şi este receptiv şi cooperant.

•

Atenţia are un volum destul de redus şi putera de concentrare este scăzută.

•

Are probleme de comportament.

Definirea problemei centrale şi a liniilor generale de lucru
Pornind de la premisa că orice activitate de învăţare trebuie să fie plurimotivată, trebuie să ţinem cont că eficienţa
oricărei activităţi scade dacă nivelul de motivare este minim şi creşte dacă acesta este un nivel optim.
Prioritar este creşterea nivelului motivaţional în întreg procesul lui de instruire şi educaţie. Copilul are nevoie
de atenţie specială din partea cadrelor didactice,( care au ore la acestă clasă şi în mod evident a învăţătoarei sale) şi de
preocuparea bunicilor , a părinţilor de
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a –i asigura necesităţi materiale dar şi afecţiune, respect, sprijin în educaţie şi în activitatea sa şcolară.
Acasă elevul nu mai are un program bine organizat de muncă şi de odihnă . Acest lucru trebuie stabilit în
colaborarea cu bunicii, copilul şi învăţătoarea lui.
La clasă se impune implicarea activă a copilului în activităţi curriculare şi extracurriculare. În acest sens
trebuie susţinut emoţional pentru realizarea sarcinilor şcolare cu responsabilitate maximă. Sarcinile vor fi concepute
gradual din punct de vedere al dificultăţilor pentru a-i oferi posibilitatea copilului să-şi demonstreze capacitatea de
progres cu fiecare pas rezolvat, cu scopul de a-l motiva în vederea rezolvării paşilor următori şi de a câştiga mai multă
încredere în sine. Cunoaşterea obiectivelor activităţilor la care participă şi necesitatea îndeplinirii acestora va duce la
trezirea interesului, a curiozităţii şi la mobilizarea voinţei sale. Repartizarea sarcinilor se va face în mod atractiv, cât mai
posibil captivant, dar şi în concordanţă cu interesele şi aspiraţiile sale.
Prezentarea obiectivelor, a planului de intervenţie şi a procesului de rezolvare a problemei.
În încercarea de a soluţiona acestă problemă vom urmării formarea unui stil de muncă corect al elevului
precum şi o mai intensă colaborare a şcolii cu familia copilului. În acest sens formarea şi dezvoltarea motivaţiei pentru
învăţătura va viza protejarea şi dezvoltarea imaginii de sine prin următoarele strategii:
•

Alocarea de sarcini personalizate, ce corespunde capacităţii sale.

•

Oferirea de muncă suplimentară în mod încurajator pentru a stimula progresul.

•

Atragerea atenţiei mai mult asupra succeselor decât a nereuşitelor.

•

Încurajarea pentru a-şi exprima liber opiniile în mod civilizat.

•

Sprijinirea sa în înţelegerea erorilor.

•

Orientarea criticilor pe sarcina de lucru şi nu pe elev

•

Gestionarea unor situaţii de învăţare motivante cu scop de a ridica nivelul general de activizare şi al
stării de vigilenţă.

•

Alternarea adecvată a activităţilor intelectuale cu cele fizice, a celor de învăţare cu cele de exprimare
a propriilor opinii.

•

Aprecierea pozitivă a elevului în faţa clasei.

•

Alternarea recompenselor cu sancţiuni şi cu iertare.

•

Asigurarea unui climat al clasei de securitate afectivă pentru a-l motiva în obţinerea de rezultate
bune.

•

Încurajarea permanentă a elevului că este capabil de succes.

•

Oferirea de modele de comportare civilizată.

•

Promovarea motivaţiei de învăţare folosind ca strategie învăţarea prin cooperare, predare-învăţare
reciprocă, jocul etc.

Vom încerca să conştientizăm familia de importanţa pe care trebuie să o acorde permanent evoluţiei copilului
înaintea oricărei alte probleme.
De asemenea vom încerca stimularea continuă a elevului de a învăţa consecvent şi de a-şi face temele corect cu
regularitate. Asigurarea de explicaţii în efectuarea temelor atît elevului cât şi bunicilor săi.
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STUDIU DE CAZ PRIVIND GESTIONAREA UNEI SITUAŢII DE CRIZĂ
(INADAPTAREA )
Prof. Înv. Preșc. Tomescu Maria
Şcoala Gimnazială ” Nicolae Titulescu ”/G.P.P. nr.3, Caracal, Olt
SUBIECTUL: D.O. 6 ani

1.1. PREZENTAREA CAZULUI :
- inadaptarea şcolară;
- elevul înregistreaza rezultate slabe , atingând cu greu standardele minimale de performanţă;
- greutăţile familiale ce conduc la dezinteres faţă de activitate, agitaţie, tulburări de comportament.
1.2. ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI
Mama lui D.O. este plecată în Italia, el rămânând în grija tatălui, acesta având grave probleme de motricitate, copilul a
profitat de incapacitatea acestuia de a se deplasa la grădiniţă şi ca urmare au început să i se manifeste tulburări de
comportament și de atenție.

1.3. DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE:
– O. este tot timpul gânditor şi deprimat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă;
- a absentat nemotivat de mai multe ori, munceşte din greu şi este de cele mai multe ori obosit la ore.
Comportamentul:
- nu vorbeşte decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare;
- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească ;
- când trebuie să lucreze individual nu-şi termină niciodată activitatea, nu rămâne liniştit şi îşi deranjează colegii;
-

O. are capacităţi intelectuale de nivel mediu, întrucât a pierdut multe prin prisma absenteismului;

-

prietenii lui sunt 2-3 şi începe foarte rar o conversaţie.
O. recunoaşte că acasă face multe treburi şi spune că nimeni nu-l bruschează.
Dialog cu elevul:
O. pare la prima vedere un băiat liniştit care evită să vorbească.
El declară că acasă face multe treburi pe care n-ar avea cine le face. Dacă tatălui nu-i place ce face el la un moment dat,
el se supară, iar tatăl îl lasă în pace.

-

“când trebuie să răspund cu voce tare , mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de mine dacă voi greşi.” Dacă cineva îi zice
ceva neplăcut, imediat, se uită urât, devine ciudat, se simte jignit şi se retrage în sine.

Dialog telefonic cu tata:

-

O. este un alt copil acasă.
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Supărat, tata ne spune că îi este greu de când a plecat mama în Italia, că băiatul îi simte lipsa. De la plecarea mamei
are din ce în ce mai multe probleme cu ceilalţi şi de multe ori refuză să meargă la grădiniță.
-

Are, faţă de sora lui, un comportament ostil şi agresiv . Vorbeşte urât, răspunde tatălui şi ripostează verbal

neplăcut surorii dacă ea îi atrage atenţia că nu vorbeşte frumos.
- Tata nu-l pedepseşte pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul când O. îşi va da seama că greşeşte şi
recunoaşte că băiatul e de mare ajutor pentru el şi fetiţă, iar când mama se va întoarce, totul va intra în normal.

1.4. CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE:
Fixarea obiectivelor
O. va frecventa regulat grădiniță.
Va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii .
Activităţile vor fi terminate în timp util.
Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile .
Va fi implicat în diverse acţiuni , i se vor da sarcini precise pentru a fi resposabilizat.

1.5. APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE:
Se stabileşte o întâlnire acasă la O, în prezenţa sa, la care participă tata, educatoarea, directorul şcolii. I se
sugerează să accepte şi să încerce să atingă obiectivele stabilite.
Responsabilităţi
Lui O.i se propune şi i se cere să răspundă de culori, explicându-i cât de importantă este sarcina sa.

Participarea la activități
Va fi ajutat în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări . Acest fapt are ca scop mărirea participării lui la
activitate, micşorându-i teama de a răspunde în faţa colegilor, stimulându-i totodată întărirea încrederii în sine şi în
propriile puteri..
Rolul jucat de educatoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încât să-i permită să
participe sau să răspundă spontan la discuţii.
Băiatul va fi conştient că răspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o recompensă “ Ceilalţi vor
vedea că nu sunt aşa de leneş şi nepriceput.”

2. CONCLUZII
Teama pe care o manifestă O. de a nu se face de râs în faţa colegilor, dorinţa lui de
a se retrage în propria “cochilie”se datorează lipsei de comunicare cu părinţii. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se
ataşeze emoţional de o altă persoană şi de aici dificultatea lui de a relaţiona cu colegii.
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Comportamentul său agresiv, faţă de sora lui, faţă de tata este datorat lipsei mamei, în care copilul are mare
încredere. Momentan, el se simte abandonat de mamă.
În continuare se vor aplica tehnici experimentale pentru a ameliora starea de teamă şi de inadaptare pentru O.

BIBLIOGRAFIE:
1. Cristea, Sorin, Managementul organizaţiei şcolare, E.D.P., Bucureşti, 2003
2. Iucu, B., Romiţă, Managementul clasei de elevi – aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională,
Editura Polirom, Iaşi, 2006
3. Jinga, Ioan, Managementul învăţământului, Ed. Aldin”, Bucureşti, 2001
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SECVENȚĂ DIDACTICĂ
(lecții filmate – transmitere de noi cunoștințe)
BURLACU ANIȘOARA GEANINA
LICEUL PEDAGOGIC ,,N.IORGA” BOTOȘANI
CLASA PREGĂTITOARE
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe ale Naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Motănelul Miaunel
SUBIECTUL LECȚIEI: Numărul și cifra 2. Animale domestice. Familia
TIPUL LECȚIEI: transmitere de noi cunoștințe
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba română, Dezvoltare personală
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:
Matematică și explorarea mediului
1.1.Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată
Dezvoltare personală
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare
Comunicare în limba română
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple
SCOPUL LECȚIEI: Recunoașterea și scrierea numărului și cifrei 2. Formarea si dezvoltarea capacității de a comunica utilizând limbajul matematic
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1. să identifice detalii de pe imagini prezentate;
O2. să enumere membrii unei familii și relațiile dintre aceștia;
O3. să realizeze corespondența dintre cuvânt și imaginea corespunzătoare;
O4. să formeze, prin încercuire, mulțimi cu un număr de elemente
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O5. să formeze mulțimi, prin adăugare/tăiere de elemente;
O6. să scrie corect cifra 2;
O7. să scrie cardinalul corespunzător mulțimii de elemente.

STRATEGIA DIDACTICĂ: inductivă, algoritmică
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, joc didactic
MIJLOACE DIDACTICE: computer, internet, prezentare ppt, imagini, paint 3D, screencast, bandicut, wordwall, google meet, caiet, stilou
FORMA DE ORGANIZARE: frontal (activitate sincron) / individual (activitate asincron)
RESURSE TEMPORALE: 15 min
BIBLIOGRAFIE/SITEGRAFIE (pentru această secvență de lecție):
Programele școlare pentru clasa pregătitoare, aprobate prin OMEN nr. 3418 din 19.03.2013
Corina Istrate, Dora Măcean, Manuela Oana- O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare, Caiet de creație, Editura Edu, Târgu-Mureș, 2016
https://wordwall.net/ro/resource/3861177/animale-domestice-joc,
Imagini de pe google
Activitate asincron:
https://wordwall.net/ro/resource/4746344/cifra-2
https://wordwall.net/ro/resource/2341161/g%C4%83se%C8%99te-perechea-animale-domestice
https://wordwall.net/ro/resource/4746471
https://wordwall.net/ro/resource/3859840/copie-familia
DESCRIEREA SECVENȚELOR PROIECTATE
ETAPELE LECȚIEI

COMPETENȚ

CONȚINUTURILE

ACȚIUNI ȘI OPERAȚII DE

E SPECIFICE/

ÎNVĂȚĂRII

ÎNVĂȚARE

STRATEGII DIDACTICE

OBIECTIVE

Metode şi

Mijloace

Forme de

OPERAȚIONA

procedee

didactice

organizare

LE
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1 CAPTAREA

CLR: 1.1- O1

Se prezintă, prin partajare ecran,

Ascultă cu atenție poezia și privesc

Conversați

Compu ter

ATENȚIEI

MEM: 1.1 – O1

platforma google meet, ,,Poezia” cifrei 2

imaginile, identificând detalii pe baza

a

internet

și două imagini sugestive legate de

întrebărilor cadrului didactic.

Frontal

Google

conținutul acesteia.

meet

,,Suntem doi: soră și frate,
Inimioare-ngemănate.

Poezie

Ne-ajutăm mereu frățește,

Imagini

Unde-s doi, puterea crește!”

2.ANUNȚAREA

Cu ajutorul materialelor expuse, se

TEMEI ȘI A

prezintă tema și obiectivele lecției.

Ascultă cu atenție

Conversați

Frontal

a

OBIECTIVELOR
3. DIRIJAREA

Întreaga activitate se desfășoară pe

Activitatea elevilor va fi directă,

Conversați

platforma google meet, prin partajare

aceștia răspunzând în momentul în

a

DP: 2.1 – O2

ecran, prin derularea și accesarea link-

care vor fi numiți sau se vor anunța.

CLR: 2.1- O2

urilor de pe PPT.

CLR: 1.1- O1

ÎNVĂȚĂRII

CLR: 2.1 – O3

Se citește o nouă poezie, care are atașată

Răspund la întrebările adresate de

o imagine sugestivă, pe baza căreia se

către învățător despre familie

Compu ter

Frontal

discută despre familie, membrii care

Word wall

formează o familie și relațiile care există

Conversați

între acești membri.

a

Prin accesarea link-ului atașat imaginii,

Explica ția

https://wordwall.net/ro/resource/3861177/

Identifică imaginea cu animalul

animale-domestice-joc, se propune un joc

corespunzător cuvântului citit

care are ca scop realizarea corespondenței
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dintre imagine (animale domestice) și
cuvântul care o denumește.

PPT

Cu ajutorul unui PPT, se rezolvă
MEM: 1.1 – O4

Frontal

următoarele cerințe:

Conversați

Colorează doar două buline pe fiecare

Aleg două buline de pe fiecare

a

imagine,

imagine, spre a fi colorate

Explica ția

la fel (mai întâi se recunosc și denumesc

Identifică și numesc mulțimile de

Exercițiul

animalele domestice);

animale care respectă cerința (două

Problemati

Formează mulțimea cu două elemente

elemente)

zarea

prin adăugare/tăiere de elemente;

Elevii menționează dacă trebuie să

Scrie, corect, cifra 2! (sunt precizate

taie/adauge elemente pentru a forma

elementele componente, se demonstrează

mulțimi corecte

scrierea lor corectă, apoi se exersează

Scriu corect cifra 2 și apoi prezintă

scrierea cifrei);

caietul

Scrie sub fiecare mulțime cifra

Menționează cardinalul

corespunzătoare numărului de elemente!

corespunzător mulțimii de elemente

Formează mulțimi de câte două animale
MEM: 1.4 – O5
MEM: 1.1 – O6

MEM: 1.1 – O7

Caiet
Exercițiul

Stilou
Frontal

Exercițiul

ACTIVITATE ASINCRON:
Se propune parcurgerea următoarelor jocuri (elevii primesc link-urile, deschid jocurile, le rezolvă și transmit învățătorului un print screen cu imaginea din finalul fiecărui
joc, de unde se poate vedea corectitudinea răspunsurilor):
https://wordwall.net/ro/resource/3702679/cifra-2
https://wordwall.net/ro/resource/2341161/g%C4%83se%C8%99te-perechea-animale-domestice
https://wordwall.net/ro/resource/3793486/animale-domestice
https://wordwall.net/ro/resource/3859840/copie-familia
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL
,,Grădinița- a doua casă”
Farcaș Maria- profesor învățământ preșcolar
Liceul Teoretic ,,Gh. Lazăr” Avrig, jud. Sibiu

DESCRIEREA PROIECTULUI
MOTIVAŢIE:
•

În urma discuţiilor cu părinţii pe baza fişelor chestionar, a observării comportamentului copiilor, evaluarea lor
iniţială,

s-au desprins următoarele particularităţi:
- sunt copii care prezintă nevoi speciale de adaptare –sunt agitaţi, capricioşi, impulsivi, manifestă încăpăţânare,
nu
sunt deprinşi cu respectarea cerinţelor ce le impune colectivitatea din care fac parte
- dorinţa părinţilor de a participa la acţiuni comune cu copiii
- conştientizarea de către părinţi a rolului lor în educaţia copilului preşcolar
•

Identificarea căilor de cunoaştere a posibilităţilor de înţelegere a copiilor, a laturii afective, a nevoilor copilului,
a

puterii de judecată, a aspiraţiilor, a preferinţelor, cu tehnici de încurajare pentru micile reuşite ca şi pentru bunele lor
intenţii
SCOPUL PROIECTULUI:
Sprijinirea părinţilor pentru conştientizarea şi asumarea rolului educaţional şi implicarea lor în formarea şi
dezvoltarea personalităţii copilului pentru integrarea lui în viaţa socială.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: an şcolar 2020/2021
COORDONATOR:
•

Prof. înv. preşcolar: Maria Farcaș de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Avrig (grupa mică- program
normal)

GRUP ŢINTĂ:
- preşcolarii grupei mici- program normal de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Avrig (Grupa „Puișorii
curioși”)
- părinţii preşcolarilor din grupa mică
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
•

implicarea părinţilor în realizarea actului educaţional, cu impact în evoluţia comportamentului copilului

•

informarea părinţilor cu privire la caracteristicile psihofizice ale copilului preşcolar mic

•

atragerea părinţilor-partenerii cei mai importanţi ai grădiniţei, în desfăşurarea activităţilor propuse

•

înţelegerea rolului pe care îl are relaţia grădiniţă-familie, în dezvoltarea armonioasă şi progresul educaţional al

copilului
•

abilitatea părinţilor pentru identificarea propriilor comportamente greşite şi conştientizarea efectelor negative ale

acestora asupra dezvoltării psihofizice a copilului
ANALIZA DE NEVOI:
•

cooperarea, prin promovarea coeziunii şi solidarităţii, în cadrul grupurilor sociale
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•

orientarea şi încurajarea implicării părinţilor ca parteneri în educaţie
PUNCTE TARI

•

comunicarea eficientă între parteneri

•

formarea unui comportament civilizat

•

obţinerea unor rezultate mai bune, în cazul anumitor preşcolari

•

pentru unii dintre părinţii implicaţi, grădiniţa reprezintă un mediu bazat pe încredere, respect, comunicare,

accesibilitate
•

relația grădiniță-familie se va întări

•

promovarea imaginii grădiniţei
PUNCTE SLABE

•

posibilitatea ca unii părinţi să nu trateze cu acelaşi interes acest proiect

•

lipsa fondurilor necesare pentru unele materiale utilizate în desfăşurarea activităţilor

•

imposibilitatea de a desfășura activitățile propuse în spațiul grădiniței, față-în-față
BENEFICIARI:

•

direcţi: preşcolarii grupei mici, cadrul didactic implicat

•

indirecţi: părinţii preşcolarilor din grupa mică

RESURSELE PROIECTULUI:
a) Resurse umane:
- copii preşcolari
- cadru didactic
- părinţi
b) Resurse materiale:
- informaţionale: chestionare pentru părinţi, aparat foto, laptop, imprimantă, CDplayer, video-proiector
- auxiliare: instrumente de lucru
c) Resurse temporale: an şcolar 2020/2021
d) Resurse de spaţiu: sala de grupă
e) Resurse financiare: din contribuția educatoarei
REZULTATE AŞTEPTATE:
•

participarea unui număr cât mai mare de părinţi

•

socializarea şi interrelaţionarea pozitivă

•

schimbarea premiselor relaţiei grădiniţă-familie

•

dezvoltarea comportamentelor sociale la preșcolari, a spiritului de cooperare și de prietenie

•

îmbunătăţirea relaţiilor dintre părinţi

•

portofoliul de proiect cu descrierea activităţilor desfăşurate

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI:
•

Parteneriatul va fi monitorizat de către partenerii şi conducătorul acestei acţiuni

•

Întocmirea unui raport de evaluare a activităţilor desfăşurate în parteneriat

•

Se vor realiza expoziţii foto, expoziţie cu lucrările copiilor şi ale părinţilor

1885

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

•

Înregistrări video

•

Consemnarea în caietul educatoarei

DISEMINAREA REZULTATELOR:
•

prezentarea în faţa cadrelor didactice din unitate, precum şi a altor cadre didactice din alte unităţi, cu ocazia
cercurilor

pedagogice şi a simpozioanelor, a portofoliului cuprinzând materialul utilizat în cadrul activităţilor incluse în proiect.
MEDIATIZARE:
•

întocmirea rapoartelor de activitate

•

prezentarea proiectului în cadrul întâlnirilor metodice

CONCLUZII
,,Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii”. (N. Iorga)
Este necesar să fim împreună cu copilul şi alături de el pentru a realiza o educaţie corespunzătoare. Bucuria de a
avea copii să o legăm de datoria de a-i forma ca oameni de valoare.
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR
NR.

TEMA

CRT.

DATA

1.

Septembrie

ACTIVITĂŢII

,,Să ne cunoaştem mai bine!”

2020

MOD DE DESFĂŞURARE

PARTICIPANŢI

- dezbateri, discuţii cu părinţii

-educatoare

despre parteneriat şi activităţile

- părinţi

propuse; cunoașterea colectivului
de părinți
- chestionare pentru părinţi

2.

Decembrie

,,Ce ne-aduce Moș Crăciun?”

-poezii, cântece, dansuri dedicate

- educatoare

sărbătorilor de iarnă

- preşcolari

(format online)

- părinţi

,,Hrană sănătoasă în corp

- discutarea unor probleme de

-educatoare

sănătos”

sănătate

- preşcolari

- lecturarea unui referat privitor la

- părinţi

2020

3.

Martie
2021

tema propusă
-chestionare pentru părinţi
-realizarea unei salate de fructe
(format online)
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4.

Aprilie

,,Sărbătoarea Paștelui”

-realizarea unei activități practice,
de încondeiere a ouălor de Paști

2021

(format online)

5.

Mai

,,Duminica în familie”

2021

- discuții, dezbateri privind

-educatoare

modalitățile de petrecere a timpului

- părinţi

liber cu copiii (format online)

6.

Iunie

,,Primul an de grădiniţă, către

-

participanţii

îşi

împărtăşesc

2021

viaţă o portiţă”

impresiile cu privire la acţiunile
proiectului
-discută posibilitatea
realizării unui nou proiect
-completare de chestionare
(format online)

1887

-educatoare
- părinţi

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

LESSON PLAN
SCHOOL: “GHEORGHE LAZAR” Zalau
TEACHER: CHERECHES BIANCA-DIANA
th

DATE: the 8 of June, 2019
CLASS: VI th
NUMBER OF STUDENTS: 28
LEVEL: Elementary
TITLE OF THE LESSON: THE BEST HOLIDAY DESTINATION
TEACHING POINT: lexical: famous holyday destinations in the world, new vocabulary
functional: talking about holidays
LESSON TYPE: acquisition of knowledge
TIME ALOTTED: 50 minutes
SKILLS: speaking, reading, writing
OBJECTIVES:
By the end of the lesson the students will be able to:
1.

Identify and name several famous holiday destinations.

2.

Talk about holiday destinations.

3.

Express the preferences concerning holidays

AIMS:
To develops students’ speaking skills
To enrich students’ vocabulary related to holiday destinations
To enhance their cultural knowledge about Europe’s holiday destinations
To provide opportunities for collaborative work
MATERIALS: videos, images, strips of paper with holiday destinations, worksheets, textbooks, notebooks, board,
markers
ANTICIPATED PROBLEMS
1.

Lower proficiency students may find some of the tasks difficult to accomplish on their own.

2.

Students might have problems with pronunciation.

SOLUTIONS:

1. Grouping lower proficiency learners with high-proficiency ones is expected to help them feel relaxed and
overcome difficulties with the tasks.

2. The teacher has the students repeating the words/phrases, individually or in chorus.
METHODS AND STRATEGIES: conversation, communication, didactic game, brainstorming, guided discovery,
reading aloud, scanning, working with the textbook
GROUPING AND SEATING: whole-class teaching, individual, in pairs.
DEVELOPMENT OF THE LESSON
The stages of the lesson
1.Warm –up
Teacher’s activity / Procedure: The teacher greets the students and demands the students to get ready for the lesson.
The teacher aligns the students in a row in the middle of the class and asks them to imagine they are in a bus. At the first
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station, the driver asks the passengers who like white to get off the bus on the right side and those who like black on the
left side. The teacher repeats the procedure and makes students choose between seaside holidays and mountain holidays.
The teacher asks them to justify their answer.
Students’ activity: The students get ready for the lesson and pay attention to the teacher. The students follow teacher’s
indications.
Didactic strategies: Conversation; Didactic game “In the bus!”
Timing: 5’
2.Lead-inTeacher’s activity / Procedure: The teacher asks the students to say few words that cross their mind while
thinking about holidays. The teacher writes the words on the whiteboard.
Students’ activity: The students say the words about holidays
Didactic strategies: brainstorming
Timing:2’
3.Present the topic
Teacher’s activity / Procedure: The teacher shows to the students some videos and images with different kinds of
destination. The teacher asks them to match the name of each location with the type of holiday on the whiteboard.
The teacher writes on the whiteboard the incomplete title of the lesson and asks the students to guess the missing words.
The teacher announces that they are going to discuss about holidays and at the end of the class they will be able to speak
about this topic.
Students’ activity: The students watch the videos and classify the holiday destinations.The students write the complete
title.
Didactic strategies : Communication; Listening; Speaking
Timing:5’
4.Pre-reading activity
Teacher’s activity / Procedure: The teacher asks the students to write down or to choose from the whiteboard two
words they think will find in the text about holidays.
Students’ activity: The students write down two words.
Timing: 3’
5.While reading activity
Teacher’s activity / Procedure: The teacher tells the students that they will work in pairs. One student will receive a
short text with seven blank spaces and the other student will receive the list with the five missing words. The first student
will read the text to its classmate and the other one will try to offer the right word.
The pair which resolves first and correctly the task is the winner. The teacher verifies if the text is correctly filled.
The teacher asks the students to read individually the full text from the textbook and see if they find the two words they
wrote earlier. The teacher asks the students to read out-loud, one by one, the text.
Students’ activity: The students work in pairs.The students read silently the text and search for their words.The students
read the text.
Timing:10’
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6. Post-reading activity
Teacher’s activity / Procedure: The teacher tells the students to answer the questions about the text they read and to
write the answers in their notebooks and on the whiteboard.The teacher shows again the images presenting the holiday
destinations from the text and asks the students if they correspond to the description
Students’ activity :The students answer the questions about the text.
Timing:10
7.Production
Teacher’s activity / Procedure: The teacher says where she would like to spend her holiday and one reason for her
choice then throws a ball to a student and asks him “Where would you like to go this holiday?”The student has to answer
the question then throw the ball to another student.
Students’ activity The students play the game and answer the question
Didactic strategies : Didactic game-Throw the ball
Timing:13’
8. Feed-back and homework assignment
Teacher’s activity / Procedure: The teacher announces the homework (My last holiday) and gives instructions for its
assignment. She appreciates students’ behavior during the class.The teacher gives students thanks for their time and
attention and dismisses the class.
Students’ activity: The children say good-bye to the teacher.
Timing:2’

Worksheet: Cornwall (the words: Swimming; sandy; seafood; weather; surfing; historic; sun.
When the ____’s shining there’s nowhere like the Cornish coast, which catches the best of the UK’s _______ in July.
The unparalleled, long, ______ beaches crash with boisterous waves- excellent for ________- and low tide reveals
natural rock pools for _________. Foodies flock here for the excellent _________, but the true charm of the town lies in
exploring the artists’ studios along the cobbled streets and eating freshly caught crab the seafront. The _________ fishing
village of Mousehole is a real gem and has retained its rugged authenticity.
Cornwall (the words: Swimming; sandy; seafood; weather; surfing; historic; sun)
When the ____’s shining there’s nowhere like the Cornish coast, which catches the best of the UK’s _______ in July.
The unparalleled, long, ______ beaches crash with boisterous waves- excellent for ________- and low tide reveals
natural rock pools for _________. Foodies flock here for the excellent _________, but the true charm of the town lies in
exploring the artists’ studios along the cobbled streets and eating freshly caught crab the seafront. The _________ fishing
village of Mousehole is a real gem and has retained its rugged authenticity.
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Proiect educațional de voluntariat
“Dăruiește un zâmbet”
Prof.Berilă Iuliana
Colegiul Tehnic “ Costin D.Nenițescu “Brăila

Motto : "Milostenia este ca o sămânță. O sămânță bună poate da rod bun, însutit; fă ca și sămânța milosteniei tale să fie aleasă, să o dai cu inimă bună, curată, milostivă,
compătimitoare."
Sfântul Ioan de Kronstadt

A.

DENUMIREA PROIECTULUI:

Titlul: ”Dăruieşte un zâmbet”
Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează:
oEducație pentru dezvoltare comunitară-voluntariat
oEducaţie religioasă
Tipul de proiect:
Proiect educațional de parteneriat.

B.

APLICANTUL

Coordonate de contact:
●ColegiulTehnic ”CostinD.Nenițescu”Brăila
●Scoala Gimnazială” Mihai Viteazul” Brăila
Echipa de proiect:
●Coordonator:
Prof.Berilă Iuliana, ColegiulTehnic ”Costin D.Nenițescu”Brăila
Prof. Cristian Mariana, Școala Gimnazială” Mihai Viteazul” Brăila
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Argument
Proiectul de voluntariat s-a nascut din experiente reale, confruntarea cu anumite situatii, realitati din viata sociala care ne-au determinat sa spunem:,, Trebuie sa
facem ceva!Impreuna putem reusi!’’
Sa fii voluntar in afara existentei tale profesionale, inseamna sa iti daruiesti parte din timpul tau liber si sa il dedici celor care au nevoie de tine. Sa te implici, sa
actionezi sa ajuti ori de cate ori situatia o cere, ori de cate ori este posibil. Inainte de a raspunde cu ,,Nu’’, sa invatam sa spunem ,,Da’’, sa raspundem nevoilor celorlalti, sa
cautam parteneri care sa ne ajute atunci cand situatia, poate ne depaseste, intr-un cuvant sa ne implicam mai mult sa nu trecem nepasatori pe langa suferintele si problemele
celor de langa noi.
Abordarea actiunilor de voluntariat la nivelul institutiei construieste in plan social o anumita atitudine a oamenilor fata de oameni, construieste relatii si aduce
comunitatea laolalta; ii determina pe membrii acesteia sa constientizeze situatii cu care se confrunta cei de langa noi, ne determina pe noi toti sa construim ceva, sa cladim o
societate pe care ne-o dorim, sa fie mai multa lumina, mai mult zambet in casele oamenilor, sa aducem un plus de speranta acolo unde aceasta s-a diminuat, sa nu mai
asteptam de fiecare data ca altcineva sa faca un anumit lucru in locul tau, daca si noua ne sta in putere sa facem ceva!
C.DESCRIEREA PROIECTULUI
SCOPUL PROIECTULUI
•

Promovarea valorilor morale, a principiilor pe care se bazeaza viata unei societati, si anume: ajutorarea aproapelui, altruismul, facerea de bine, eliminarea egoismului,
stimularea implicarii in actiuni de voluntariat, depasirea barierelor legate de cultura, etnie, religie.

Obiective:
●Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie.
●Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat.
●Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală.
Durata proiectului:
●Anul şcolar 2020 -2021
Grup ţintă:
●Elevii din ColegiulTehnic”CostinD.Nenițescu”Brăila
● Elevii din Scoala Gimnazială” Mihai Viteazul” Brăila
●Părinţii elevilor
●Cadre didactice
●Comunitatea locală
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Descrierea activităților
Activitatea 1
a.Titlul activității : Lansarea proiectului
b.Data/ perioada de desfășurare : 15 octombrie – 10 noiembrie
c. Locul desfășurării : unitățile școlare colaboratoare
d. Participanți: membrii echipei de proiect
e.Descrierea pe scurt a activității : Cadrele didactice coordonatoare lansează proiectul la nivelul unităților de învățamânt.
Activitatea a 2 a
a.Titlul activității : Lecția de bunătate
b.Data/ perioada de desfășurare : 15noiembrie – 20 decembrie
c. Locul desfășurării : unitățile scolare colaboratoare si familii din comuna Gropeni, județul Brăila.
d. Participanti : elevi, părinți și cadre didactice voluntare.
e.Descrierea pe scurt a activității : Cadrele didactice voluntare împreună cu elevii vor colecta rechizite școlare, jucării, îmbrăcăminte, alimente, legume și fructe pe care le vor
dona familiilor cu situații materiale precare din comuna Gropeni, județul Brăila.
Activitatea a 3 a
a.Titlul activității : Din suflet pentru suflet
b.Data/ perioada de desfășurare : 15 februarie-15 aprilie
c. Locul desfășurării : unitățile scolare colaboratoare si persoanele vărstnice din Căminul pentru persoane vărstnice Sf.Apostoli Petru și Pavel.
d. Participanti : elevi, părinți și cadre didactice voluntare.
e.Descrierea pe scurt a activității : Elevii voluntari sub indrumarea profesorilor vor confecționa felicitări, ouă incondeiate și obiecte hand made pe care le vor dona
persoanelor vârstnice din Căminul de batrâni. De asemenea vor dona alimente, legume și fructe.
Activitatea a 4 a
a.Titlul activității : Diseminarea proiectului
b.Data/ perioada de desfășurare : mai - iunie
c. Locul desfășurării : unitățile colaboratoare.
d. Participanti : elevi și cadre didactice voluntare.
e.Descrierea pe scurt a activității : realizarea unui album foto cu imagini din timpul activităților proiectului.
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D. MONITORIZARE ŞI EVALUARE:
● album cu fotografii de la toate activitățile.
●portofoliu cuprinzănd: proiectul,procesele verbale ale activităților derulate,rapoarte de activitate intocmite in urma activităților desfășurate.
●diplome de voluntariat pentru cadrele didactice și elevii implicați în proiect.
E. DISEMINARE
Diseminarea se va realiza atăt pe parcursul derulării proiectului, căt și la sfărșitul acestuia.
Rezultate așteptate ca urmare a implementării proiectului:
●creșterea coeziunii grupului prin : participarea elevilor la activități de voluntariat ,implicarea lor în rezolvarea sarcinilor comune ,interacțiunea lor în situații diverse(in
pregătirea și derularea activităților ,în realizarea albumului de fotografii.
●optimizarea adaptării la cerințele școlare prin : exersarea abilităților sociale ,creșterea stimei de sine prin asumarea responsabilităților avute în cadrul proiectului, dar și prin
receptivitatea lor la implicarea în alte activități din școală;
F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
●continuarea proiectului în următorul an şcolar.
G .Bugetul proiectului:
●Autofinanţare
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PROIECT DE ACTIVITATE
DOMENIUL LIMBA ȘI COMUNICARE
DLC
Anghel Daniela
Gradinita, nr.206, Bucuresti
TEMA ANUALĂ: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
GRUPA: Mare
DOMENII EXPERENȚIALE: Domeniul Limba și Comunicare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
FORMĂ DE REALIZARE: Lectură educatoarei
TEMA: Povestea ,,Surprizele din bradul de Crăciun” de Christian și Fabian Jeremies
TIPUL ACTIVITĂȚIi: Transmitere de noi cunoștințe
SCOPUL ACTIVITĂȚIi: Participarea activă la activitate, demonstrând că a audiat cu tentie textul citit și a
reținut ideile acestuia
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul activitățîi copiii vor fi capabili:
O1- să audieze povestea citită de educatoare;
·

Obiectivul este realizat dacă toți copiii urmăresc linia poveștii, concomitent cu imaginile prezentate;

O2- să denumească titlul poveștii;
·

Obiectivul este realizat dacă toți copiii denumesc titlul poveștii;

O3- să identifice personajele din poveste ;
·

Obiectivul este realizat dacă toți copiii identifica cel puțîn un personaj dintre cele prezentate în carte;

O4- să așeze imaginile puse la dispoziție în ordinea desfășurării întâmplărilor din poveste;
·

Obiectivul este realizat dacă cel puțîn 8 din 12 copii așază corect imaginile în ordinea desfășurării întâmplărilor din poveste;

O5- să formuleze propozițîi folosind cuvinte și expresii necunoscute;
·

Obiectivul este realizat dacă cel puțîn 9 din 12 copii alcătuiesc propozițîi folosind cuvinte și expresii necunoscute.

STRATEGII DIDACTICE:
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Metode și procedee: conversația, explicația, povestirea, exercițiul, problematizarea, jocul senzorial.
Materiale didactice: marionete, imagini din poveste, silueta stejar, plic mare, silueta personaje principale, lanternă, arici, pălărie , textul poveștii
FORMĂ DE ORGANIZARE: frontală, individuală
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: aprecieri orale, observarea comportamentului copiilor
DURATA: 35- 40 minute

SCENARIU DIDACTIC
Eveniment didactic

Conţinutul ştnţific

1.Moment

Se asigura condițiile necesare desfășurării cu

organizatoric

succes a activitățîi.

2.Reactualizarea

În activitatea de azi ne vom reaminti din ce este

cunoştinţelor.

alcătuită o carte, ce informațîi aflăm de pe

Strategii
didactice

Conversația

coperta, din ce se fac filele unei cărți, cum ne
purtăm cu cărțile.
3.Captarea atenţiei

Se prezintă copiilor elementele surpriză: cele

Material didactic:

două marionete: Spiridușul Lorin și Șoricelul

marionete spiriduș

Fursec, care au venit cu un ou cu surprize. În

și șoricel, ou cu

interiorul acestuia se află o bucată de hârtie pe

surprize, arici.

care scrie:,,În fiecare an, animalele care trăiesc
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în bătrânul stejar abia așteaptă să vină iarnă,
anotimpul lor preferat. Deja când vântul începe
să le piste boticurile și urechiusel”,. Educatoarea

Conversația

face o pauză și scoate ariciul pentru a le arătă

Jocul senzorial

copiilor ce înseamnă să piste. Apoi îi întreba pe

Surpriză

copii dacă vor să asculte continuarea poveștii.

Sileuta stejar

Înainte de a începe, educatoarea le prezintă
copiilor stejarul din hârtie lipit pe tablă.
Astăzi va voi citi povestea ,,Surprizele din bradul
de Crăciun” scrisă de către Christian și Fabian

Explicația

Jeremies. După ce le arăt cartea, le spun copiilor

Conversația

4.Anunţarea temei şi

că le voi citi cartea pentru că eu știu să citesc.

Observarea

enunţarea

Când, la școală, veți învață și voi să citiți, nu veți

comportamentului

obiectivelor.

mai avea nevoie să va citească cineva Veți

copiilor

ascultă povestea cu atenție, veți face cunoștință
cu personajele care apar în poveste, veți așeza
imaginile pe care o să vi le dau în bătrânul stejar,
iar apoi veți face propozițîi folosind cuvintele
necunoscute pe care le veți întâlni în text.
Se

expune

conţinutul

poveştii

pe

baza

ilustrațiilor din carte, folosindu-se inflexiunile
vocii, mimica şi gestică corespunzătoare pentru
a trezi emoţîi şi pentru a asigura motivaţia
învăţării.

Povestirea

Povestea este expusă după următorul plan:

Conversația
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5.Prezentarea

1.Locuitorii din bătrânul stejar se pregătesc de

Cartea

Observarea

conţinutului şi

Crăciun.

,,Surprizele din

comportamentului

dirijarea invăţării.

2.Spiridușul Lorin și Șoricelul Fursec vor să

bradul de

copiilor

pregătească o surpriză ( un brad împodobit)

Carciun,,

pentru locuitorii din bătrânul stejar ;
3.Iepurașîi vor aduce mere și nuci;
4.La pregătirea surprizei se alătură și puii de
bursuc;
5.Puii de aricii sunt de acord să participe și ei;
6.Puii de veverițe se hotaresc să participe și ele;
7.Toți locuitorii din bătrânul stejar se strâng în
luminiș;
8. Ei descoperă cel mai frumos brad de Crăciun,
împodobit de spiridușul Lorin, șoricelul Fursec
și ceilalți pui ai locuitorilor din bătrânul stejar.
Li se prezintă copiilor surpriză, o planșă mare cu
imaginea de final a poveștii. Educatoarea îi
întreba cum s-a numit povestea și ce le-a plăcut
cel mai mult. Apoi, li se cere acestora să
identifice personajele din carte, folosindu-se de
o lanternă.
Apoi, educatoarea va scoate dintr-un plic mare,
imaginile din carte. Ea le va scapă, din greșeală,,
și îi va ruga pe copii să le așeze în ordinea
desfășurării întâmplărilor pe stejarul aflat pe
tablă.

Conversația
Problematizarea
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4.Obtinerea

Educatoarea le prezintă copiilor o pălărie în care

Explicația

Frontală

performantei

se află ouăle cu surprize. Aceștia sunt rugați să le

Planșă mare cu

Individuală

deschidă, iar în interior, se află imagini ale

imaginea de final

Aprecieri verbale

cuvintelor necunoscute. Ei sunt rugați să

a poveștii

alcătuiască propozițîi folosind aceste cuvinte.

Lanternă

În încheierea actvitatii, educatoarea aduce o cutie

Plic mare

magică în care se află siluetele personajelor ce

Imagini poveste

apar în poveste. Copiii sunt provocați să le

Conversația

recunoască și să precizeze ce rol au avut în

Explicația

Frontală, Individuală

poveste.

Cutie

Aprecieri verbale

5.Evaluarea activitatii

Siluete
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ
Balint Paula-Anamaria, profesor/educator
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Oradea,
Abstract
Întrucât acţiunea este principiul de bază al dezvoltării, atât la nivel mental, cât şi comportamental am elaborat un proiect de activitate didactică prin care să le pot oferi elevilor
mei posibilitatea trăirii unor experiențe diverse și intense.Una dintre modalitățile care pot fi utilizate în acest scop este teatrul experiențial.
Rolul terapeutic al teatrului experiențial constă în cunoaşterea mediului înconjurător; dezvoltarea simţurilor şi a capacităţii de diferenţiere senzorială; stabilirea unor
relaţii de încredere cu cei din jur; creşterea încrederii în propria persoană şi a stimei de sine; dezvoltarea personalităţii în ansamblu.
Într-o manieră interactivă, prin transpunerea în cadrul unei povești elevii experimentează diverse senzații
Dezideratul acestei metode este înlocuirea trusei de educaţie senzorială, a exerciţiilor monotone şi repetitive cu o provocare interactivă, unde copilul experimentează
diverse senzaţii prin transpunerea în cadrul unei poveşti. Se poate desfășura sub forma unei activități de grup, dar și în cazul persoanelor individuale.
Cuvinte cheie: proiect de activitate didactică, teatru experiențial

Date de identificare:
Clasa: a VII- a A
Construcţia:
Aria curriculară: Terapie educaţională complexă şi integrată
Disciplina de învăţământ: Stimulare cognitivă
Titlul lecţiei: Scufiţa Roşie
Categoria de lecţie: Lecţie de formare de priceperi şi deprinderi
Varianta: Lecţie bazată pe activităţi practice, de grup (Teatru experienţial)
Obiectiv cadru:
▪

Explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi adaptare la mediul ambient.
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Obiectiv de referinţă:
•

Explorarea polisenzorială a obiectelor din mediul apropiat;

•

Experimentarea şi cunoaşterea senzaţiilor propriului corp;

•

Dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţilor acestora;

•

Cultivarea atenţiei şi a spiritului de observaţie;

•

Adecvarea comportamentului la situaţia de joc şi la exerciţiile propuse.
Obiective de referinţă:
Cognitive:
O1: Să identifice calităţile obiectelor: tare, moale, lung, scurt;
O2: Să denumească senzaţiile gustative: dulce, sărat, acru;
O3: Să recunoască obiecte din câmpul perceptiv care corespund indiciilor oferite de propunător;
Psihomotorii:
O6: Să execute mişcările indicate prin imitare (aplecare, apucare, pipăire);
Afective:
O4: Să experimeteze pe propriul corp senzaţiile tactile tare-moale, cald-rece;
O5: Să trăiască emoţiile asociate evenimentelor alături de personajele din poveste .

Strategii didactice
Resurse procedurale:
▪

metode si procedee: povestirea, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, jocul de rol, jocul didactic, învăţarea prin descoperire.

▪

forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;

Resurse materiale (mijloace de învăţământ): decorul sub forma unei păduri: crengi, iarbă, pomişori, frunze, flori, ciuperci, bomboane - zmeură şi mure, ouă din polistiren, pietre,
iarbă, costumele personajelor: Scufiţa Roşie, lupul, bunica, 2 coşuri, ştergar, decorul casei bunicuţei: pat, masă, scaune, gheaţă, cozonac, ceai, pahare, sărăţele, lămâie,
murături, farfurii, vin, eşarfă.
Forme de evaluare : observaţia sistematică, evaluare orală, evaluare scrisă, aprecierea verbală.
Durata: 45 minute
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DEMERSUL DIDACTIC
Strategii didactice
Nr.
Crt.

Elemente de conţinut
Etapele lecţiei

Ob. Op.
Activitatea profesorului/educator

1.

Momentul
organizatoric

2.

Pregătirea
psihologică

3.

Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

4.

Echipa de la clasă pregăteşte decorul în vederea
desfăşurării optime a activităţii.
Elevii sunt duşi la locul desfăşurării activităţii.
O1

Propunătorul activităţii, îmbrăcat în costumul
personajului Scufiţa Roşie aduce elevii la locul
desfăşurării activităţii, în mijlocul decorului.

O2

- “Mă recunoaşteţi? Ştiţi cine sunt eu?”
- “Aţi ghicit! De aceea vă invit azi la o plimbare
în pădure să vă amintiţi povestea mea, să-mi
cunoaşteţi prietenii şi duşmanii, dar mai ales să
învăţaţi lucruri noi. Vreţi?”
Scufiţa Roşie începe să-şi spună (pe scurt)
povestea. Povestea reală este dublată de
„experimentarea” pădurii.
- „Mă cunoşteţi. Eu sunt Scufiţa Roşie. Într-o zi
mama m-a trimis cu un coş cu mâncare la
bunicuţa, care locuieşte în cealaltă parte a
pădurii.”
Mama îi dă Scufiţei coşul, acoperit cu un ştergar,
în care îi arată: o sticlă cu vin (tare) şi cozonac
(moale)
Scufiţa le arată pe rând copiilor ce are în coş,
invitându-i să atingă bucatele.

Dirijarea
învăţării
O2

O3

Metode

Mijloace

Povestirea
Învăţarea prin
descoperire

Decorul sub forma
unei păduri
Costumele
personajelor

Modalităţi de
evaluare

Activitatea elevilor
…elevii
vin
la
desfăşurării activităţii

locul

…elevi sunt captivaţi de decor
şi de personaj
… “Scufiţa Roşie”
...”daaaaaaaaaaaa”

Povestirea

Decorul-pădurea

Explicaţia

Costumele
personajelor:Scufiţa
, mama, lupul

Demonstraţia

Coşul Scufiţei
Ştergar

... copiii diferenţiază
proprietăţile obiectelor din coş.
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Observarea
comportament
ului nonverbal
Observarea
comportament
ului nonverbal
Evaluare orală
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O4

O5

O6

O2

O3

Scufiţa porneşte prin pădure. Lupul o urmăreşte
printre copaci.
Scufiţa, împreună cu copiii pornesc pe cărare,
spre casa bunicuţei, experimentând tot ce găsesc
în cale: pietre, scoarţa copacilor, ouăle din
cuibul unei păsări, iarba, zmeură, mure.
Scufiţa se întâlneşte cu lupul:
- Bună ziua Scufiţă Roşie!
- Bună ziua lupule!
- Unde te duci Scufiţo?
- Mă duc cu mâncare la bunicuţa, care locuieşte
în cealaltă parte a pădurii, că-i bolnavă sărăcuţa!
(Lupul îşi freacă mâinile de bucurie)
- Sărăcuţa! Dar ce frumoasă e pădurea. Păcat că
nu se poate şi bunicuţa bucura de ea. De ce nu-i
culegi măcar nişte flori şi nişte ciupercuţe? Să
vezi ce bine-i va părea!”
- Scufiţa, împreună cu, copiii culege pentru
bunicuţa: flori, ciuperci (moale), mure.
Din ascunzişuri lupul îi urmăreşte.

Cozonac
Jocul de rol

Observarea
comportament
ului nonverbal

Vin
Observaţia
Decorul-pădurea
Exerciţiul
...copiii experimentează
împreună cu Scufiţa tot ce
întâlnesc în cale, numind
proprietăţile obiectelor din
pădure: tare, moale, lung,
scurt, aspru, neted.

Costumele
personajelor:Scufiţa
, mama, lupul

Învăţarea prin
descoperire

Evaluare orală

Observarea
comportament
ului nonverbal

O4

5.

Asigurarea
transferului în
învăţare

6.

Evaluarea
elevilor

7.

Încheierea
activităţii

O2
O3
O4
O5
O6

O1
O2
O3

Scufiţa ajunge la casa bunicii. Bunica, Scufiţa
şi copiii se aşează la masă. La uşă bate lupul.
Acesta este invitat înăuntru. Se aşează la masă..
Acesta le oferă copiilor lămâie, murături (acru),
gheaţă (rece). Bunica le oferă cozonac, ceai
(dulce, cald), sărăţele (sărat), mure, zmeură.

...copiii experimentează şi îi
spun Scufiţei care sunt
caracteristicile alimentelor
(dulce, acru, sărat, cald, rece).

Haideţi să facem o comparaţie între produsele
oferite de lup şi cele oferite de bunica. Care viau plăcut mai mult? De ce?
Copiii vor fi legaţi la ochi şi vor ghici după
gust ce li s-a oferit.

...fiecare elev îşi exprimă
preferinţele.
...copiii ghices ce alimente au
gustat.

Voi face aprecieri cu privire la modul cum s-a
desfășurat întreaga activitate. Elevii vor fi
recompensaţi.

Elevii sunt încântaţi de
recompensele primite.
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Povestirea
Demonstraţia
Exerciţiul
Observaţia
Jocul de rol
Învăţarea prin
descoperire

Costumele
personajelor,
Decorul casei
bunicuţei,lămâie,
gheaţă, cozonac,
ceai,sărăţele,pahare,
farfurii

Povestirea
Observaţia
Exerciţiul
Jocul de rol

Costumele
personajelor:Scufiţa
, lupul, bunicuţa,
decorul casei
bunicuţei:pat,
fotoliu, masă, eşarfă
recompense

Evaluare orală
Observarea
comportament
ului nonverbal

Evaluare orală

Aprecierea
verbală
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PROIECT DE ACTIVITATE
„AVENTURA PEȘTIȘORULUI AURIU”

PROF. ROMAN CODRUȚA
Grădinița cu Program Prelungit nr 9
Sighetu Marmației ,Județul Maramureș
GRUPA : Mare “Magicienii”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când,cum și de ce se întâmplă?
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Lumea fascinantă a apelor”
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Aventura Peștișorului auriu”
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: Integrată
ALA 1: ARTĂ: “Scoici colorate” – pictură pe scoici(prin tehnica combinării culorilor de bază);
ȘTIINȚĂ: “Găsește peștele indicat!” –după cifră,în lada luminoasă;
NISIP ȘI APĂ:”Căsuțele caracatițelor” – nisip kinetic;
ADE: DȘ -Activitate matematică:“Ajută Peștișorul!”–joc didactic;
DOS – Activitate practică – “Prietenii Peștișorului auriu”;
ALA 2: “Peștele balon” – joc de mișcare;
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare
SCOP:

Consolidarea cunoștințelor despre lumea subacvatică precum și stimularea interesului copilului pentru

investigarea realității înconjurătoare;
Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor matematice privind raportarea numărului la cantitate si invers,
formarea de perechi, numeraţia în limitele 1-8, precum și a unor abilități practice.
OBIECTIVE:
❖

să numească și să descrie elemente specifice lumii subacvatice;

❖ să formeze mulțimi după criteriul formei;
❖ să raporteze cantitatea la număr și numărul la cantitate (elemente din mediul subacvatic);
❖ să grupeze elementele din două mulțimi prin punere în corespondență,formând perechi;
❖ să conceapă o lucrare practică originală,cu ajutorul materialelor puse la dispoziție.
STRATEGII DIDACTICE

1904

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

METODE:
✓

conversaţia,

✓

explicaţia,

✓

demonstraţia,

✓

observația,

✓

exerciţiul,

✓

brainstormingul,

✓

problematizarea,

✓

jocul didactic,

✓

cubul,

✓

aprecieri verbale;

✓

pești din pastă de sare,

✓

bol cu un pește viu,

✓

cartonașe cu fețe vesele/triste;

✓

jetoane cu cifre,

✓

un cub,

✓

tablă magnetică,

✓

nisip,

✓

pensulă,

✓

nisip kinetic,

✓

jetoane autocolante cu cifre (1-8),

✓

sticle cu mesaje din adâncuri(sarcini de lucru),

✓

baloane,

✓

bănuți de ciocolată.

MIJLOACE:
cutie plastic și ghirlandă luminoasă(masă luminoasă improvizată);
BIBLIOGRAFIE :
- “Curriculum pentru învăţământul preşcolar “, Ed.DPH, 2008, Filofteia
Grama şi colaboratorii ;
- “Activitatea didactică din grădiniţă” DPH, 2008, Preda V., Pletea M., Grama F.;
- “Ghid pentru proiecte tematice- abordarea în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Ed. Humanitas
Educaţional, Bucureşti, 2005;
- “Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţământul preşcolar 3/6-7 ani, Ed. Astra, Berbeceanu
Gabriela şi colaboratorii, 2008;
- “Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar nivel 3-5 ani, Ed. Delta, Georgeta Toma
şi colaboratorii, 2009.
SCENARIUL ZILEI
Copiii sunt aşezaţi în cerc, pe covor, astfel încât fiecare să aibă contact vizual cu toţi membrii grupei. Întâlnirea de
dimineață începe cu SALUTUL, copiii recită versurile:

,,Dimineţa ne-am trezit,/ La grădinița am venit/ În
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semicerc ne aşezăm/Cu toții să ne salutăm!”
NOUTATEA ZILEI : Copiii descoperă la centrul tematic un bol cu un peștișor viu,dar singuratic.Lângă bol se află o
sticlă cu un mesaj în interior. Educatoarea citeste mesajul:” Dragi copii, am găsit aceasta sticlă pe fundul mării și m-am
gândit să o folosesc pentru a vă trimite aceasta scrisoare. Deoarece eu vin de la depărtare, nu stiu cum este vremea la
voi. Atunci când completați calendarul naturii voi afla și eu. Pentru că săptămâna aceasta vorbiți despre tainele mărilor,
am o mare rugăminte la voi: vă rog să mă ajutați să găsesc cheia de la cufărul de comori.În acel cufăr îmi păstram puterea
de a îndeplini cele 3 dorințe,pentru care sunt vestit.Sunt fără puteri acum ,nu mai pot îndeplini nici măcar o dorință
mică.Iar mai mult de atât,toți prietenii se feresc de mine.Fiți voi pentru mine,azi,un peștișor auriu și vă rog să-mi
îndepliniți această dorință.În celelalte sticle,aveți sarcinile pe care trebuie să le îndepliniți,pentru a mă ajuta să-mi recapăt
puterile și prietenii.Vă voi recompensa după ce deschid cufărul.Mult succes!
Cu drag, Peștișorul auriu”
PREZENŢA: Se va realiza de către un copil ales.Acesta îi va prezenta Peștișorului auriu colegii de grupă. Astfel
Peștișorul auriu va face cunoştiinţă cu copiii, va afla câţi copii sunt la grădiniţă şi câţi sunt absenţi.
CALENDARUL NATURII: Se folosesc jetoane, imagini, se completează calendarul naturii, menţionându-se ziua, luna,
anul. Se discută starea vremii şi îmbracămintea adecvată acesteia.
ACTIVITATEA DE GRUP: Educatoarea invită copiii să se gândească puțin și să prezinte ce le vine în minte atunci când
rostesc cuvântul ”ocean” . Ulterior organizează jocul “Adevărat sau fals?” şi formulează, pentru exemplificare, câteva
propoziţii adevărate şi câteva false despre peşti. Copiii ridică un cartonaş cu faţa zâmbitoare pentru propoziţia adevărată
şi un cartonaş cu faţa tristă pentru propoziţia falsă.
Se deschide a doua sticlă,pentru a citi indicațiile din interior.Aceasta conține sarcinile aferente centrelor de interes
deschise,și anume: la centrul ARTĂ copiii vor picta scoici,cât mai colorate pentru a atrage prietenii peștișorului;la centrul
ȘTIINȚĂ,din lada luminoasă,copiii vor “pescui” doar peștii cu cifra indicată în scrisoare,iar la centrul NISIP ȘI APĂ,se
vor modela de către copii,din nisip kinetic,căsuțe pentru caracatițe.Toate aceste lucrări ne vor ajuta să asamblăm în
final,un acvariu inedit de care se va bucura Peștișorul auriu. Voi îndruma copiii în realizarea sarcinilor şi voi oferi
indicaţii acolo unde este nevoie.Voi urmări să respecte tehnicile de lucru, să folosească cu atenţie şi corect materialele şi
instrumentele de lucru, să colaborează în interiorul grupului în vederea finalizării lucrărilor. Voi aprecia pozitiv
participarea copiilor la activitate şi rezultatele obţinute.
Prin tranziția “Un pește mic” ,se va realiza trecerea la activitățile pe domeniile experiențiale. În cadrul activității
matematice, pentru rezolvarea sarcinilor este aplicată metoda „Cubul”. Voi folosi un cub pe al cărui feţe de diferite culori
sunt simboluri corespunzătoare unor cerinţe. Se prezintă cubul. Copiii rostogolesc cubul şi rezolvă sarcina de lucru
înscrisă pe faţa de sus, după care o prezintă pe panou. La aruncarea cubului se va rosti: „Cubul se rostogoleşte şi
la.......se opreşte” Cerinţele cubului sunt:
1.Steluţa-Descrie;
2.Delfinul-Compară;
3.Balena-Analizează;
4.Căluţul de mare-Asociază;
5.Rechinul-Aplică;
6.Peştişorul-Argumentează;
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Se analizează forma finală a panoului și se fac aprecieri asupra modului cum au rezolvat sarcina, cum s-au
exprimat, cum au colaborat în cadrul grupului. Cu fiecare sarcină rezolvată cu succes,acvariul (pregătit pentru a fi decorat
la finalul activității) primește câte o scoică pictată anterior la centrul Artă.
Scopul jocului didactic:
Consolidarea deprinderii de numărare, raportare a cantităţii la număr şi a numărului la cantitate.
Sarcina didactică:
Formarea de mulţimi după formă,identificarea cifrei corespunzătoare numărului de elemenete din mulţime,raportarea
numărului la cantitate şi cantităţii la număr.
Regulile jocului didactic:
Copilulul desemnat de educatoare, aruncă cubul și rezolvă corect sarcinile de pe partea superioară a cubului.Fiecare
răspuns corect va însemna o scoică în acvariul-surpriză pregătit pentru Peștișorul auriu.
Elemente de joc: surpriza,aplauzele, mişcarea, recompensa, închiderea şi

deschiderea ochiilor, bătăile din

palme,mânuirea materialului.
Complicarea jocului: La semnalul educatoarei copiii inchid ochii ,iar educatoarea alege 8 copii,cărora le lipește în piept
jetoane cu cifre(1-8). Copiii deschid ochii si află că trebuie să se așeze în ordine crescătoare, apoi descrescătoare.
Prin acest joc,am ajutat Peștișorul să-și recapete puterea de a îndeplini dorințe.Am adunat și câteva scoici pe
marginea acvariului,datorită răspunsurilor corecte oferite de copii.Dar acestui acvariu îi lipsesc multe alte elemenete din
lumea subacvatică.Astfel,pentru a-l decora cum se cuvine dar pentru a-i aduce prietenii care l-au părăsit, vom folosi
materialele confecționate anterior,la centrele de interes.Astfel,vom așeza scoicile colorate,nisip și pietre pe fundul
oceanului,vom aranja căsuțele pentru caracatițe,vom plasa peștii descoperiți în nisip,vom decora cu puțină verdeață (din
sârmă și hârtie creponată).În acest fel,Peștișorul nostru își recapătă și puterile și prietenii,iar viața lui revine la normal.
Pentru a sărbători succesul Peștișorului auriu,ne vom juca un joc foarte distractiv.Jocul se numește ,,PEŞTELE
BALON” ,iar pentru desfășurare,copiilor li se încredinţează unul sau mai multe baloane, numite Peşti Balon. Baloanele
trebuie menţinute în aer un timp cât mai îndelungat, fără a atinge podeaua: atingem baloanele doar stând într-un picior.
La fiecare balon care atinge podeaua copiii pierd câte un bănuț din săculețul trimis de Peștișor. Timpul pentru menţinerea
baloanelor în aer este de 1 min iar jocul se repetă de 5 ori.
La finalul zilei,facem o scurtă recapitulare a evenimentelor desfășurate azi.Întreb copiii dacă au fost încântați de
această zi și ce anume le-a plăcut cel mai mult.Drept recompensă pentru implicarea lor în acțiunea de ajutorare a
Peștișorului auriu,copiii vor primi câte un bănuț de ciocolată(auriu).
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PROIECT DIDACTIC

Prof.înv.primar: Rusu Alina Ioana
LICEUL TEHNOLOGIC” DIMITRIE LEONIDA” PIATRA NEAMȚ
DATA: 17.02.2021
CLASA: PREGĂTITOARE
ARIA CURRICULARĂ:Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: Anotimpuri
SUBIECTUL LECTIEI: Toamna-iarna -Adunarea în concentrul 0-10 cu 1-5 unități prin numărare
TIPUL LECȚIEI: Consolidare
SCOPUL LECTIEI:
-

Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a rezolva exerciții de adunare în concentrul 0-10

-

Domenii integrate: Matematică şi explorarea mediului
Comunicare în limba română
Arte vizuale şi abilităţi practice

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1.Utilizarea numerelor în calcule elementare
1.4. Efectuarea de adunări prin adăugarea a 1-5 elemente dintr-o mulțime data
Competenţe specifice:
Matematică şi explorarea mediului
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0 -10, prin numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, >, <, =, +, -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme) ;
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;
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Comunicare în limba română
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute ;
2.1. Formularea de enunţuri proprii în contexte diferite de comunicare.
Arte vizuale şi abilităţi practice
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual ;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare verbală, vizuală, kinestezică.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: observarea dirijată, conversația, explicația, problematizarea, exercițiul ,jocul.
Mijloace materiale:Fișe de lucru, jetoane.
Forme de organizare: Individual, frontal.
Resurse umane : 15 elevi
Resurse temporale : 50 ‘ ( 35’ + 15 ‘ activități recreative)
Forme de evaluare: chestionare orală, observare sistematică, aprecieri verbale,
Bibliografie:
1. Ministerul Educației Naționale, Programa școlară pentru Matematică și explorarea mediului NR.3418/19.03.2013 .
2. Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma , “ Matematică și explorarea mediului pentru clasa pregătitoare”, editura Ars Libri.
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SCENARIUL DIDACTIC
Nr.crt.

Momentele

Activitatea cadrului didactic

lecției
1.

Activitatea

Mijloace de

Metode și

Forme de

elevilor

învățare

procedee

organizare
Frontală .

Moment

Asigur conditiile necesare unei bune desfășurari a orei

Elevii sunt atenti

Jetoane, boxe,

Conversatia,

organizatoric

de matematică și explorarea mediului.

si activi .

laptop.

explicatia

Conversația

Evaluare

Observare
sistematică

Realizez “Întâlnirea de dimineață”:

2.

-

salutul

-

Cântec :” Ursuleșii s-au trezit “

-

Prezența

-

Calendarul naturii

Captarea

Prezint elevilor elementul-surpriză: plicul cu scrisoarea

Elevii asculta

Scrisoarea de la

atentiei

de la Zâna Iarnă și materialele necesare transmise de

povestea

Zâna Iarnă.

către Zână.
“Dragi copii,

Întrucât anul acesta regele Soare a fost mai
puternic decât de obicei, nu am reușit sa trimit prea
multi fulgi pe Pamant. Asadar, i-am adunat pe cei
ramasi si vi i-am trimis vouă ,pentru a vă ajuta să mă
salvați !
Altfel, anul viitor nu voi putea reveni, și copiii
cei mai mici nici macar nu mă vor cunoaste !
Nu e așa ca ma veti ajuta ? Vreți să vă spun cum
puteți face asta ?”
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3.

Enunțarea

Anunț tema și modalitatea de lucru pe înțelesul

temei și a

elevilor:

obiectivelor

Ne vom ,,juca” cu nr 0-10, vom efectua exerciții de

Elevii sunt atenti.

-Planșe cu cifre

Conversația

Frontală

-Tabla magnetică.

Observare
sistematică

adunare cu ajutorul fulgilor de nea.
Actualizarea
4.

cunoștințelor

Elevii sunt solicitati să :

Elevii vor

-

Identifice numerele învățate;

raspunde la

-

Numere crescător și descrescător

intrebările

-

Efectueze operații simple de adunare pe baza

invatatorului.

Material intuitiv.

Planse ;

Conversația

Frontala

Problematizarea

Individuală

Aprecieri
verbale

de material intuitiv.
5.

Prezentarea

Citesc sarcinile de lucru din scrisoarea prezentată

Elevii asculta

Scrisoarea de la

Conversatie

Frontală

Aprecieri

noului

anterior, oferind explicațiile necesare.

atenti .

Zâna Iarna cu

Explicatie

Individuală

verbale

cerințele pe care

Problematizare

conținut

copiii trebuie să le
îndeplinească.

6.

Dirijarea

Distribui elevilor fulgii cu ajutorul cărora ei vor

Elevii sunt atenți

Fulgi ;

Conversație

Frontală

Aprecieri

învățării

efectua operațiile de adunare trimise de Zâna Iarnă.

la activitatea de

Jetoane cu fulgi si

Problematizare

Individuală

verbale

Prima sarcină:

la tablă și

cifre .

1.Calculează :

lucrează

3+2=

individual pe fișa

3+5=

primită.

7+3=
2. A doua sarcină:

Elevii vor alege

Benzi de carton

Copiii vor juca un joc: Alege o culoare și rezolvă

o bandă colorată

colorat

exercițiul!

și vor rezolva
exercițiul dat.
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7.

Obținerea

Elevii sunt atenți

Tabla magnetică,

Conversația

Frontală

Aprecieri

Degetul pe nas dacă este fals!”

la activitate și

marker .

Problematizarea

Individuală

verbal

Voi scrie pe tablă exerciții de adunare, iar elevii vor fi

reacționeaza în

atenți și vor lucra conform regulilor jocului.

funcție de cerințe.

1.

Joc: “Mâinile pe cap dacă e adevărat,

performanței

Joc

Observare
sistematică

Sarcina de lucru :
5+4=1 ( F )
3+3=6 (A)
2.

Voi distrubui elevilor o fisă de lucru

(

Fișă de lucru.

Conversația

Individuală

Elevii rezolvă

Tablă magnetică și

Conversația

Frontală

problema

marker.

Problematizarea

anexa) .
8.

Evaluarea
Propun elevilor o problemă ilustrată la tablă.

Aprecieri
verbale

propusă.

Observare
sistematică

9.

Feedback

Elevii sunt atenți

Conversația

Ce am învățat astăzi la Matematică si

și răspund la

Problematizarea

Explorarea mediului?

întrebări.

Voi adresa elevilor urmatoarele intrebari:
-

-

Indivduală

Aprecieri
verbale
Observare

Despre ce am discutat astăzi la Matematică si

sistematică

Explorarea mediului?

10.

Retenția și

Împart elevilor o fișă pe care este notată o operație de

Elevii sunt atenți

transferul

adunare și îi îndrum să “împodobească” cifrele și să

și lucrează

deseneze rezultatul adunării.

conform
indicațiilor
primite.
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Fisă

Conversația

Frontală

Aprecieri

Individuală

verbale
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FISA DE LUCRU
Calculează și colorează palmele pe care sunt scrise doar răspunsurile corecte.

4+5=

4+4=

7 +3 =

8+2=

6

7

10
0

10

9

10

8

10

5

8

3

5
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PROIECT DIDACTIC

PROF. ÎNV. PREȘC.- COZMA ANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 PIATRA NEAMȚ
GRĂDINIȚA P.P. NR. 5 PIATRA NEAMȚ
NIVEL II
DOMENIUL DE ACTIVITATE: DS- Act. matematică
FORMA DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare și verificare a cunoștințelor ,evaluare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numerele și cifrele, dezvoltarea gândirii matematice;
OBIECTIVE:
a) cognitive:
-

să numere în limitele 1-9 în ordine crescătoare și descrescătoare;

-

să recunoască grupele cu 1-9 elemente și cifrele corespunzătoare;

-

să raporteze numărul la cantitate și invers;

-

să utilizeze corect numeralul ordinal: primul, al doilea...ultimul;

-

să identifice vecinii numerelor în limitele 1-9;;

-

să efectueze operații simple de adunare si scădere cu diferența de 1-2 unități;

-

să motiveze acțiunile întreprinse;

-

să aplice cunoștințele dobândite in vederea rezolvării problemelor date.

b) psihomotorii:
-

să mânuiască materialele puse la dispoziție.

c) afective:
-

să respecte regulile jocului;

-

să participe cu interes la activitate.

STRATEGII DIDACTICE:
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a) Metode si procedee: observația, conversația, instructajul verbal, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, ghicitorile,
b) Material didactic folosit: jetoane cu cifre de la 1-9, flori, jetoane, panou, simboluri matematice, stimulente.
FORME SI METODE DE EVALUARE: evaluare formativ-continuă, aprecieri verbale, verificare orală
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual
SARCINA DIDACTICĂ: Folosirea numeralelor cardinale și ordinale de la 1 la 9 în funcție de întrebările adresate de educatoare.
REGULILE JOCULUI: Preșcolarii răspund la întrebările prezentate, îndeplinesc sarcinile cerute, pentru fiecare răspuns corect echipa va fi aplaudata si recompensata cu o
bulină. ,Echipa care va acumula mai multe buline va fi echipa câștigătoare .Daca un copil nu poate da răspunsul corect, poate fi ajutat de un alt coleg din echipa ,, primesc
stimulente.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, manipularea materialelor, întrecerea, recompensa.
DURATA - 30 min.

BIBLIOGRAFIE:
▪

Ana A., Cioflica S.-“Jocuri didactice matematice”, Editura Emia, 2000;

▪

Magdalena Dumitrana – “Activități matematice în grădiniță”, Ghid practic, Ed. Compania, 2002;

▪

“Curriculum pentru învățământul preșcolar, 3-6 (7) ani”, MECT 2008, Editura Didactica Publishing House București 2009.
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SCENARIU
DIDACTICEV

CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC

ENIMENTUL

STRATEGII DIDACTICE

EVALUAREA

DIDACTIC
Dragii mei, Zâna Primăvară are multe surprize pentru voi dar va roagă

Metode și

sa o ajutați pentru ca Bondărel a zburat din floare in floare ,îmbiat de

procedee

Mijloace didactice

Forme de
organizare

mireasma florilor s-a depărtat foarte mult de casa si nu mai știe să se
Captarea atenției

întoarcă Zâna Primăvară ne roagă să îl ajutăm să ajungă acasă!
Elementul
Scopul activității noastre este acela de a rezolva cerințele date pentru ca

surpriză

Bondărel să se întoarcă acasă.

și prezentarea
conținuturilor

Aprecierea

matematice care

comportamentală.

conțin sarcini
Frontal

Conversația

Prezentarea materialului cu care vom lucra.
Anunțarea temei

-florile

-Astăzi ne vom juca, ne vom amuza si matematica vom învăța. Jocul

Explicația

nostru se numește: „Ajuta-l pe Bondărel să ajungă acasă!”.

Sesizarea atenției

Activitatea noastră se va desfășura sub forma unui joc iar la finalul ei ,dacă
vom rezolva toate sarcinile Zâna Primăvară va fi fericită si îl va conduce
pe Bondărel acasă.
Mai întâi ne grupăm în funcție de ecusonul din piept, în grupa florilor și
grupa buburuzelor.

1916

Frontal
Conversația

copiilor
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SCENARIU
DIDACTICEV

CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC

ENIMENTUL

STRATEGII DIDACTICE

EVALUAREA

DIDACTIC
Reactualizarea
cunoștințelor

Pentru a putea desfășura jocul ,este necesar să ne reamintim câteva

Conversația

Frontal

noțiuni:
Individual

-Până la cât am învățat să numărăm?)
-Care sunt zilele săptămânii? Să le numărăm!
-“În mănușă sau ciorap/Câte degete încap?”
Al câtălea este degetul (mic, arătător, mijlociu)?
-”O roată și încă-o roată/ Câte fac ? Spune o dată! ” (doi)
-Dați exemple de povești în care întâlnim cifra 3!

Acum putem porni la cules de flori.
Dirijarea învățării
și obținerea
performanței

Se execută jocul de probă. Un copil culege prima floare și aduce
sarcinile pentru echipa buburuzelor.

Conversația

Jetoane cu cifrele

Frontal

de la 1 la 9

Un alt copil va culege ultima floare și va aduce sarcinile pentru echipa
Jetoane cu 1-9

florilor.
S1. Culege prima floare ,respectiv ultima floare pentru a doua echipa

Explicația,

S2 :Corectează greșelile!(șirul crescător și descrescător 1-9 )

elemente

Individual
Aprecierea verbală
a răspunsurilor.

S3:Numără din 2 în 2 ! Ce fel de numere sunt acestea?
Exercițiul

Care sunt numerele fără sot?
Se poate întona cântecul” Șade rața pe butoi”
S4:Numără florile de pe jetoane și așază cifra corespunzătoare
numărului de flori!

1917
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SCENARIU
DIDACTICEV

CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC

ENIMENTUL

STRATEGII DIDACTICE

EVALUAREA

DIDACTIC
S5:-Așază atâtea lalele câți pitici erau în povestea Alba ca Zăpada apoi
așază cifra corespunzătoare numărului de elemente.

Ghicirea

S6:Așază petalele cu tot atâtea buline cât îți indică cifrele!

Recompensarea cu
aplauze a

S7:Ghici, ghicitoarea mea!(Calcul oral –adunare /scădere)

răspunsurilor

-“Păpădie și trifoi

corecte.

Cât fac unu și cu doi?”

Jocul

-“6 flori Corina are
Radu-i dăruiește o floare
Câte sunt în total oare?”

Conversația

S8-“ 8 zambile sunt pe strat
Dacă una s-a uscat
Doar cu , câte am rămas?”
-„4 vrăbii stau pe-o cracă
Explicația

Și se ceartă și se împacă
Dacă 2 au zburat

Exercițiul

Câte sunt la numărat?”
S9. Cu ajutorul ilustrației compuneți o problema pe care să o rezolvați.
S10: Având ex. 2+2=4 compuneți o problema.
Am îndeplinit sarcinile, am cules florile și l-am ajutat pe Bondărel .Ca
și recompensă Zâna Primăvară mai are și alte surprize pentru noi .

1918

Expunerea
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SCENARIU
DIDACTICEV
ENIMENTUL

CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC

STRATEGII DIDACTICE

EVALUAREA

DIDACTIC
Voi face aprecieri globale și individuale asupra răspunsurilor

Frontal

oferite. Recompensez preșcolarii.
Copiii vor ieși din sala de grupă întonând cântecul - Numaratoarea

1919

Individual

Recompensarea
copiilor .
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ACORD DE PARTENERIAT
NICOLETA NECULA
Şcoala Gimnazială ,,Mihail Viteazul ,,Alexandria
Încheiat între
Şcoala Gimnazială,,Mihai Viteazul”Alexandria reprezentată de dir. ………………..................
şi
Asociatia,,Mihai Murar ”Alexandria reprezentată de. ……………………………………….
În vederea colaborării pentru realizarea proiectului educative,,Impreuna construim o lume mai buna!”
Şcoala organizatoare se obligă :
- să comunice asociatiei participante programul evenimentelor;
- să transmită on-line , proiectul avizat şi tabelul cu participanţii la proiect,vizat de director ;
- să ofere adeverinte de participare pentru toate cadrele didactice implicate in proiect ;

Asociatia participantă se obligă :
- să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat ( în două exemplare), completat, semnat şi ştampilat ;
- să realizeze un portofoliu ce va cuprinde materiale reprezentative pentru fiecare activitate desfăşurată ;
- să transmită şcolii organizatoare materiale reprezentative pentru fiecare activitate desfăşurată;

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Coordonatori de proiect :

Colaboratori în proiect :
1920
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Proiectul unităţii de învăţare
Prof. Tuculia Simona, Școala Gimnazială Numărul 1 Pietroasa, Jud. Bihor
Prof. Tuculia Florin Ion, Colegiul Național ,,Avram Iancu” Ștei, Jud. Bihor
Disciplina: Matematică
Clasa: a VI-a
Unitatea de învăţare: Congruențe
Timpul alocat: 8 ore
Conţinut

Competenţe

Activităţi de învăţare

specifice
1. Congruenţa triunghiurilor
oarecare

Resurse/Forma de

Evaluare

organizare

1.6

- Descrierea unor caracteristici ale configuraţiilor geometrice date referitoare la triunghi

-Activitate

- Observare

4.6

(prin observare, prin utilizarea instrumentelor geometrice) (1.6)

individuală

sistematică

5.6

-Redactarea datelor cunoscute (ipoteze) şi a celor necunoscute (concluzii), în raport cu o

-Activitate în

situaţie dată referitoare la triunghi (4.6)

perechi

- Feedback

-Construcția unei configurații geometrice cu triunghiuri având proprietăți date, cu

- manualul tipărit și

profesor-colegi

ajutorul instrumentelor geometrice sau al softurilor matematice (5.6)

format digital,
- culegere de
probleme

2. Criterii de congruenţă a
triunghiurilor: LUL, ULU,
LLL

3.6

-Stabilirea congruenţei unor triunghiuri identificând criteriul de congruenţă potrivit (3.6)

-Activitate

- Observare

5.6

-Construcția unei configurații geometrice cu triunghiuri având proprietăți date, cu

individuală

sistematică

ajutorul instrumentelor geometrice sau al softurilor matematice (5.6)

-Activitate în

-Analizarea validităţii unor enunţuri referitoare la triunghiuri rezultate prin modificarea

perechi

- Feedback

unei ipoteze (necesar/suficient) sau prin interschimbarea unor informaţii din ipoteză şi

- manualul tipărit și

profesor-colegi

din concluzie (5.6)

format digital,

1921
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- culegere de
probleme
3. Metoda triunghiurilor

1.6

-Recunoașterea unor triunghiuri congruente într-o configuraţie geometrică dată (1.6)

-Activitate

Observare

congruente

3.6

-Stabilirea congruenţei unor triunghiuri identificând criteriul de congruenţă potrivit (3.6)

individuală

sistematică

4.6

-Utilizarea relaţiei de congruenţă a triunghiurilor pentru stabilirea congruenţei unor

-Activitate în

6.6

segmente sau unghiuri (3.6)

perechi

Feedback profesor-

-Redactarea datelor cunoscute (ipoteze) şi a celor necunoscute (concluzii), în raport cu o

- manualul tipărit și

colegi

situaţie dată referitoare la triunghi (4.6)

format digital,

-Argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie(6.6)

- culegere de
probleme

3. Metoda triunghiurilor

1.6

-Recunoașterea unor triunghiuri congruente într-o configuraţie geometrică dată (1.6)

-Activitate

Observare

congruente

3.6

-Stabilirea congruenţei unor triunghiuri identificând criteriul de congruenţă potrivit (3.6)

individuală

sistematică

4.6

-Utilizarea relaţiei de congruenţă a triunghiurilor pentru stabilirea congruenţei unor

-Activitate pe grupe

6.6

segmente sau unghiuri (3.6)

- manualul tipărit și

Feedback profesor-

-Redactarea datelor cunoscute (ipoteze) şi a celor necunoscute (concluzii), în raport cu o

format digital,

colegi

situaţie dată referitoare la triunghi (4.6)

- culegere de

-Argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie(6.6)

probleme

Turul galeriei

- flipchart
4. Criteriile de congruenţă a

3.6

-Stabilirea congruenţei unor triunghiuri identificând criteriul de congruenţă potrivit (3.6)

-Activitate

Observare

triunghiurilor dreptunghice: CC,

5.6

-Analizarea validităţii unor enunţuri referitoare la triunghiuri rezultate prin modificarea

individuală

sistematică

unei ipoteze (necesar/suficient) sau prin interschimbarea unor informaţii din ipoteză şi

-Activitate în

din concluzie (5.6)

perechi

Feedback profesor-

- manualul tipărit și

colegi

IC, CU, IU

format digital,
- culegere de
probleme

1922
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5. Aplicații: proprietatea

1.6

-Recunoașterea unor triunghiuri congruente într-o configuraţie geometrică dată (1.6)

-Activitate

Observare

punctelor de pe bisectoarea unui

2.6

-Efectuarea de calcule numerice pentru formularea de răspunsuri privind liniile

individuală

sistematică

unghi/mediatorea unui segment/

3.6

importante în triunghi (2.6)

-Activitate în

5.6

-Stabilirea congruenţei unor triunghiuri identificând criteriul de congruenţă potrivit (3.6)

perechi

Feedback profesor-

-Analizarea validităţii unor enunţuri referitoare la triunghiuri rezultate prin modificarea

- manualul tipărit și

colegi

unei ipoteze (necesar/suficient) sau prin interschimbarea unor informaţii din ipoteză şi

format digital,

din concluzie (5.6)

- culegere de
probleme

6. Metoda triunghiurilor

1.6

-Recunoașterea unor triunghiuri congruente într-o configuraţie geometrică dată (1.6)

-Activitate

Observare

congruente, probleme

3.6

-Stabilirea congruenţei unor triunghiuri identificând criteriul de congruenţă potrivit (3.6)

individuală

sistematică

4.6

-Utilizarea relaţiei de congruenţă a triunghiurilor pentru stabilirea congruenţei unor

-Activitate în

5.6

segmente sau unghiuri (3.6)

perechi și pe grupe

Feedback profesor-

6.6

-Redactarea datelor cunoscute (ipoteze) şi a celor necunoscute (concluzii), în raport cu o

- manualul tipărit și

colegi

situaţie dată referitoare la triunghi (4.6)

format digital,

-Construcția unei configurații geometrice cu triunghiuri având proprietăți date, cu

- culegere de

ajutorul instrumentelor geometrice sau al softurilor matematice (5.6)

probleme

-Argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie (6.6)

- flipchart

Turul galeriei

-Realizarea de conexiuni interdisciplinare sau practic-aplicative (de exemplu: planul
înclinat, traseul de lungime minimă, reflexia) (6.6)
8. Evaluare

1.6

-Recunoașterea unor triunghiuri congruente într-o configuraţie geometrică dată (1.6)

- Activitate

Test sumativ

3.6

-Stabilirea congruenţei unor triunghiuri identificând criteriul de congruenţă potrivit (3.6)

individuală

Autoevaluare

4.6

-Utilizarea relaţiei de congruenţă a triunghiurilor pentru stabilirea congruenţei unor

- Test de evaluare

5.6

segmente sau unghiuri (3.6)

6.6

-Redactarea datelor cunoscute (ipoteze) şi a celor necunoscute (concluzii), în raport cu o
situaţie dată referitoare la triunghi (4.6)
-Construcția unei configurații geometrice cu triunghiuri având proprietăți date (5.6)
-Argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie (6.6)
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1.6. Recunoașterea unor elemente de geometrie plană asociate noțiunii de triunghi
2.6. Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri de unghiuri în contextul geometriei triunghiului
3.6. Utilizarea criteriilor de congruență și a proprietăților unor triunghiuri particulare pentru determinarea caracteristicilor unei configurații geometrice
4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic și figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și ale liniilor importante în triunghi
5.6. Analizarea unor construcții geometrice în vederea evidențierii unor proprietăți ale triunghiurilor
6.6. Transpunerea, în limbaj specific, a unei situații date legate de geometria triunghiului, rezolvarea problemei obținute și interpretarea rezultatului

1924
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”Ghiocei și mărțișoare”
Educatoare: Babineți Violeta
Grădinița cu PP nr.8
Sighetu Marmației –MaramureșNivelul
Tema anuală de studiu:Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Tema săptămânală independentă: ,,Ghiocei și mărțișoare ,,
Tema anuală de studiu:Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Tema săptămânală independentă: ,,Ghiocei și mărțișoare ,,
Perioada:01.03.2021 – 05.03.2021
Obiective de referință vizate:
DLC:
Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a
relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
Să recunoască existența scriului oriunde îl întâlnește;
Să înțeleagă că tipăritura (scrisul) are înțeles (semnificație);
Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
Să recunoască cuvinte simple și litere în contexte familiare;
Să recunoască literele alfabetului și alte convenții ale limbajului scris;
Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora;
Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificații.
DȘ:
Să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date ori găsite de el
însuși: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantității prin punere în
corespondență;
Să înțeleagă raporturi cauzale între acțiuni, fenomene (dacă...atunci) prin observare și realizare de
experimente;

1925
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Să numere de la 1 la 7 recunoscând grupele cu 1-7 obiecte și cifrele corespunzătoare;
Să efectueze operații de adunare și scădere cu 1-2 unități, în limitele 1-7;
Să cunoască elemente ale mediului social și cutural, poziționând elementul uman ca parte integrantă a
mediului;
Să recunoască și să descrie verbal și/sau grafic anumite schimbări și transformări din mediul apropiat;
Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
Să manifeste disponibilitate în a participa la acțiuni de îngrijire și protejare a mediului, aplicând
cunoștințele dobândite.
DOS:
Să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și
cunoscute;
Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie,
concomitent cu învăţarea autocontrolului;
Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogățirea acestuia prin lucrările personale;
Să capete abilitatea de a intra în relație cu cei din jur, respectând norme de comportament corect și util
celorlalți;
Să-și formeze deprinderi practice și gospodărești.
DEC:
Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
Să cunoască și să diferențieze materiale și instrumente de lucru, să cunoască și să aplice reguli de
utilizare a acestora;
Să asocieze mișcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
Să exprime prin mișcare starea sufletească creată de muzică;
Să asculte și să recunoască fragmente din creații muzicale naționale și universale, corespunzătoare
specificului de vârstă al copilului preșcolar și preocupărilor acestuia.

1926

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

DPM:
Să fie capabil să execute mișcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, cățărări;
Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
Să fie apt să utilizeze deprinderi motrice însușite în diferite contexte;
Să se folosească de acțiunile motrice învățate pentru a exprima sentimente și/sau omportamente,
pentru a răspunde la diferiți stimuli (situații), la diferite ritmuri;
Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
Inventar de activități
Luni 01.03.2021

ADE:
DȘ și DEC (activitate integrată):
ADP:

”Ghiocelul” – observare și desen

Întâlnirea de dimineață:
”Ghiocelul a răsărit, primăvara a
sosit! ”
Rutină: ”Suntem veseli și vioi”
Tranziții: ”Iarnă, să te duci cu
bine/Primăvara,vine,vine! ”

ALA 1:
Bibliotecă: ”Legenda ghiocelului”

- lectura educatoarei
Artă: ”Buchetul de ghiocei” – colorat
dupa contur
Ştiinţe: ,, Sădim Ghiocei ”

1927
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Marți 02.03.2021

ALA 1:
Bibliotecă: ”Iarnă, să te duci cu bine! ” –

ADP:

lectura educatoarei

Întâlnirea de dimineață: ”Primăvara lin

Artă: ”Ghiocei” - pictură

sosește, ghiocelul înflorește”

Științe: ”Semne de primăvară” –

Rutină: ”Primăvară, mult îmi placi”
Tranziții: ” Ghiocel, ghiocel, te iubesc de

convorbire cu suport intuitiv

mititel” –cântec

ALA 2:
”Îngrijim florile”

ADE:
DLC:
”Moș Viscol si Primăvara”,- lectura
educatoarei

DPM:
”Ghiocei gimnaști” – gimnastică cu obiecte

1928
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Miercuri, 03.03.2021

ALA 1:
Artă: ”Vine primăvara” – învățare cântec
ADP:

Științe: ”Câți ghiocei?” –fișe de lucru

Întâlnirea de dimineață: ”Ghiocei si

Nisip și apă: ”Straturi de flori”

mărtisoare,oferim la fiecare!”

ALA 2:

Rutină: ” Primavara a sosit ”

”Joc în aer liber”

Tranziții: ”Mărtisoare,mărtisoare ,,!-cântec

ADE:
DOS și DEC (activitate integrată):
”Mărțișoare” – lectura educatoarei

și învățare cântec

1929

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Joi 04.03.2021

ADP:
Întâlnirea de dimineață: ”Întâmpinăm

ALA 1:

primăvara”

Artă: ”Flori de primăvară

Rutină: ”Îți ofer un mărțișor”

Bibliotecă: ”Martie” – lectura educatoarei

Tranziții: ”Culegem ghiocei” – joc de

Joc de rol: ”Mărțișoare la vânzare”

mișcare

ALA 2:
”Tabere cu mărțișoare” – ridicarea

greutăților

ADE:
DȘ:
”Ghiocei și mărțișoare”–predarea numărului
și a cifrei 9

DPM:
”Mărțișoare săltărețe” – gimnastică ritmică

1930

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Vineri 05.03.2021

ALA 1:
Științe: ”Legenda mărțișorului” – lectura
ADP:

educatoarei

Întâlnirea de dimineață: ”Târgul de

Artă: ”Mărțișoare”

mărțișoare”

Bibliotecă: ”Scriem litera G” – exercițiu

Rutină: ”Mărțișoare dăruim”

grafic

Tranziții: ”Plimbarea mărțișoarelor”

ALA 2:
”Hora mărțișoarelor”-expozitie

ADE:
DLC și DOS (activitate integrată):
”Mărțișor”, de N. Cassian– memorizare și
confectionare

1931
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PROIECT DE ACTIVITATE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MĂRCUȘ
SORINA
GRĂDINIȚA CU P.P. PITICII ISTEȚI ZALĂU
Activitate integrată: DLC/DEC(educarealimbajului-educație plastică)
Tema: Poveste de primăvară –poveste creată de educatoare - pictură
Tipul activității: Dobândire de noi cunoștințe
Scopul activității: Dobândirea de noi cunoștințe, priceperi și deprinderi referitoare la aspectele de primăvarăsemnele sosirii primăverii;
Dimensiuni ale dezvoltării:
-Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
-Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar;
-Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
- Activare și manifestare a potențialului creativ;

Comnportamente vizate:
-Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi (comunicare
receptivă)
- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri
creative;
Obiective operaționale:
-să enumere personajele, momentele și elementele principale ale poveștii
-să retina cuvinte și expresii noi;
-să răspundă la întrebările adresate de educatoare folosindu-se de pictura realizată;
-să picteze utilizând elemente de limbaj plastic:copaci înmuguriți, fire de iarbă, soare, ghiocei
-să precizeze semnele sosirii primăverii;

Strategii didactice:
Metode și procedee:
Observația, conversația, povestirea, exercițiul, învățarea prin descoperire;

Mijloace didactice:
Glob pământesc confecționat ,siluete, acuarele , vase apa, coli albe, pensule, recompense;
Forma de organizare: frontală, individuală
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Resurse de timp: 40minute
Conținutștiințific

Moment

Strategii didactice

Evaluare

organizatoric
Captarea

Captarea atenției o realizez printr-o

atenției

ghicitoare:

învățareaprindescoperire

Astazi, în gradina mea
Am văzutdupă perdea
Cum o zână frumușică
Iar dă viață la grădină …

conversația

Evaluare orală

Cine-i oare zâna aceea?
Anunțarea
temei

Primavara
și

obiectivelor

În același timp descopăr macheta
pregătită.

evaluare orală

Anunț titlul activității și obiectivele

explicația

urmărite. Azi vă voi spune o ”
Poveste de primăvară”. In timp ce
veți

audia

povestea

vom

picta

împreună elementele din poveste
pentru a o ajuta pe Zâna Primăvară să
Dirijarea

aducă cât mai repede natura la viață.

învățării

Ce folosim pentru a o ajuta pe Zana
Primăvară?

conversatia

povestirea
Evaluare practică

Acum închidem ochii, vedem în
minte castelul cu povești. Intrăm pe
ușa castelului și povestea începe.
Enunț titlul poveștii încă o dată
”Poveste de primăvară.

exercițiul

Pe parcursul audierii poveștii ( în
partea

introductivă)

se

relizează

incălzirea mușchilor mici ai mâinii
(textul sugerează mișcările). Apoi
concomitent cu expunerea poveștii
voi

picta

împreună

cu

Evaluare practică

copiii

elementele care apar în conținutul
poveștii. După realizarea fiecărui
element copiii vor așeza pensula în

conversația

vasul cu apă și audiază povestea. La
finalul poveștii copiii vor obține o
conversația

1933
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pictură în care sunt redate semnele

explicația

evaluare orală

sosirii primăverii.
Pentru a vedea dacă am reținut
povestea și a ne verifica dacă am
Fixarea

pictat toate elementele întâlnite vom

cunoștințelor

privi lucrările și vom răspunde la

Evaluare

întrebări.

explicația

Cum se numește povestea?
Cine estepersonajul principal?
După

care

anotimp

urmează

primăvara?
Cum ați ajutat-o pe Zâna Primăvară?
Ce a făcut Primăvara prima data și ce
ați pictat voi?
Dar mai apoi?
După

cesoarele

încălzească

a

început

pământul,ce

să
s-a

întâmplat?
După ce a munci cateva zile cum s-a
simțit Primăvara?
De ce?
Ce

a

spus

la

finalul

poveștii

ZânaPrimăvara?
Asigurarea
retenției și a

Cum s-a numit povestea?

transferului

Am putea da un alt titlu poveștii? Dați
alt titlu poveștii noastre.

Incheierea

Fac aprecieri globale și individuale

activității

asupra modului de implicare în
activitate și a realizării picturii
șirecompensez preșcolarii.
Activitatea se încheie cu cântecul
”Iarnă să te duci cu bine!”

POVESTE DE PRIMĂVARĂ
Iarna e pe sfârșite. Zâna Primăvara bate la porțile pământului dar cu toate astea , iarna nu s-ar da
plecată și mai trimite spre pământ vânt puternic care mișcă crengile copacilor într-o parte și în alta (copiii mișcă
mâinile).
Odată cu vântul stropește cu sulițe de ploaie rece (copiii închid și deschid pumnii) iar picăturile , din
cauza frigului se transformă în steluțe care plutesc spre pământ.(copiii mișcă degetele).
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Dar Primăvara nu se descurajează și dă semne că va veni și va aduce cu ea renașterea naturii.
Într-o dimineață , se trezi hotărâtă și salută soarele:
-Bună dimineața, soare!
-Ești pregătit să încălzim mai cu putere pământul?
Soarele îi răspunse:
-Sigur! Hai dragă Primăvară să înseninăm cerul! Ce culoare are cerul senin? să o ajutăm pe Zana
Primăvară să însenineze cerul -eu împreună cu copiii pictăm cerul.
-Iar acum mă voi așeza chiar în mijloc pentru a încălzi pământul din ce în ce mai puternic, zise soarele.
–vom picta soarele.
Și primăvara pictă cerul într-un albastru deschis, alungă norii cenușii, doar doi, trei norișori pufoși au
mai rămas pe cer, iar soarele până acum palid își înteți culoarea.
La căldura soarelui pământul începu a se dezmorți din somnul de peste iarnă, iar colțul ierbii începu să
răsară. (pictează linia pământului și apoi fire de iarbă-linii verticale).
Și copacii au prins viață și și-au întins crengile spre soare iar primii muguri au început să apară (copiii
pictează copaci înmuguriți). Zi de zi soarele era tot mai puternic și dintre firișoarele de iarbă au apărut primii
ghiocei (pictează ghiocei).
Doar ici și colo, prin locurile mai umbrite a mai rămas câte o pată de zăpadă de părcă norii pufoși și
albi s-ar fi așezat pe pământ.
După zile de muncă Primăvara privi în urma sa și văzu natura trezită la viață. Mulțumită de ce vede și
de faptul că soarele reușește să stea în fiecare zi mai mult pe cer și să mângâie cu razele sale pământul spuse:
spectacolul primăverii să continue!-și a agățat pe ramura unui copac un fir alb și roșu.

Cuvinte de explicat
Pufos –moale, ușor
Muguri-frunze tinere
Palid-galben,fară culoare
Cenușii-gri
Dezmorțit-a se trezi din amorteală , a se mișca, a se anima , a se însufleți
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Proiect didactic
Profesor in invățământ preșcolar: Hus Ramona
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr 52 Oradea
Nivel de vârstă/grupă: 3-4 ani, grupa mică
Tema anuală de studiu: ”Cum este, a fost și va fi pe pământ?”
Tema proiectului: ,,Obiceiuri și tradiții”
Tema săptămânii: ,,Poveste de Crăciun”
Tema activității: ,,Sorcova”
Domeniul experiențial: Domeniul Limbă și Comunicare
Mijloc de realizare: memorizare
Dimensiuni ale dezvoltării:
D.1- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
D.2- Mesaje orale în diverse situații de comunicare

Comportamente vizate:
D.1.1 Exersează cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă).
D.2.2- Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare.
Scopul activității:
- educarea copiilor privind obiceciurile și tradițiile românilor de Crăciun, memorizarea poeziei Sorcova,
Obiective operaționale:
O1. Să recite individual, în subgrupuri, în grup clar și expresiv, cu sprijinul propunătoare, poezia ,,Sorcova”O2. Să utilizeze cuvintele noi în propoziții proprii, pe baza explicațiilor
oferite de propunătoare.
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O3. Să enumere urările din poezie pe baza imaginilor sugestive prezentate de propunătoare
O4. Să enumere cel puțin două obiceiuri și tradiții din familia lor, în preajma sărbătorilor de iarnă, pornind de la exemplul dat de propunătoareO5. Să utilizeze sorcova realizată pentru
a sorcovi, cu sprijiul propunătoarei.
Strategii didactice:

a) Metode și procedee: explicația, conversația, exercițiul
b) Resurse materiale: poezia Sorcova, sorcova de hârtie realizată, imagini ajutătoare.
c)

Forme de organizare: frontalDurata: 30 minute Bibliografie:

Curriculum pentru educație timpurie 2019
Suport pentru explicitare și înțelegere curriculum pentru educație timpurie 2019

EVENIMENTUL
DIDACTIC

CONȚINUT ȘTIINȚIFIC

STRATEGII
DIDACTICE

Moment
organizatoric

Pentru buna desfășurare a activității se aerisește sala de grupă, se aranjeazăscăunelele în semicerc,
se pregătește materialul necesar pentru activitate: tablă magnetică, imagini ajutătoare, sorcova,
poezia suport

Captarea atenției

Înainte de începerea activității, am adus pentru voi un cântecel vesel pe care vărog să îl ascutați
cu mare atenție.
https://youtu.be/m4f eMIZCc (Tradiții și obiceiuri românești - Sorcova)

-

EVALUARE

Observ comportamentul
copiilor și pregătirealor
pentru activitate.
ConversațiaFrontal
Cântecul sorcova

Aprecieri individuale
pentru răspunsurile
corecte

Ce ați ascultat acum? Ce v-a atras atenția? Ați remarcat un cuvânt pe care l-amtot amintit azi?
Ceea ce am ascultat a fost urarea Sorcova, pe care o spunem când mergem deAnul Nou din
casă în casă.

Anunțarea temei

Dacă tot ne-am pregătit sorcova pentru a merge la urat de Anul Nou, ne vom strădui să învățăm
poezia Sorcova și după ce o vom învăța bine-bine, să ne urăm unii altora un an mai bun.
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Conversația
Frontal

Observ interesul
manifestat de copii
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Dirijarea învățării

1) Recitarea model: voi recita clar și expresiv poezia integrală de două ori. La a doua recitare,
voi pune pe tabla magnetică imagini care să îi ajute pe copii să enumere comparațiile prezente
în poezie.
Sorcova, vesela,
Să trăiți, să-mbătrâniți,Ca
un măr, ca un păr, Ca un fir
de trandafir, Tare ca piatra,
Iute ca săgeata,
Tare ca fierul,
Iute ca oțelul.
La anul și la mulți ani!
2) Explicarea cuvintelor noi și vom alcătui propoziții cu ele: fir de trandafir=un trandafir cu
tot cu tulpină, frunze, floare, îl folosim în loc de o bucată detrandafir, când mergem la
florărie.- I-am dăruit mamei un fir de trandafir. Fier,oțel= metale pe care le folosim pentru că
sunt foarte bune. Fierul nu seîndoaie și e foarte rezistent, un obiect din fier este fierul de
călcat. Oțelul nuruginește, este și el foarte rezistent, un obiect din fier este oala pentru gătit.
3) Îi voi ajuta pe copii să memorizeze începutul poeziei, Le voi explica căînceputul este
de fapt o urare, le dorim oamenilor viață lungă! Vor recita în cor începutul poeziei, apoi pe grupe
(grupa fetelor, grupa băieților).
Sorcova, vesela,
Să trăiți, să-mbătrâniți!
4) După începutul poeziei, vom discuta despre comparațiile prezente în poezie. ,,Le dorim
oamenilor să fie ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir.” Indic imaginile în succesiunea
potrivită. Vor recita începutul poeziei și primele comparații în cor, apoi pe grupe.
Sorcova, vesela,
Să trăiți, să-mbătrâniți,Ca
un măr, ca un păr, Ca un fir
de trandafir,
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Explicația
Frontal

Voi urmări anteția
copiilor în momentul
audierii poeziei.

Exercițiul
Frontal

Aprecieri verbale

Exercițiul
Frontal

Aprecieri verbale

Exercițiul
Frontal

Aprecieri verbale
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5) Le voi prezenta următoarele comparații: ,,Le dorim oamenilor să fie tare ca o piatră=adică
puternic, să fie iute ca săgeata=adică rapid, tare ca fierul=adică trainic, iute ca oțelul=adică
rezistent.” Voi recita ultima parte, indicând imaginile ajutătoare. Copiii vor recita în cor, apoi pe
grupe
Tare ca piatra, Iute
ca săgeata,Tare ca
fierul, Iute ca
oțelul.
6) Formula de încheiere a urării este ,,La anul și la mulți ani!”. Adică asta spunem gazdei,
persoanelor la care am urat, când am terminat urarea! Repetați și voi: ,,La anul și la mulți ani!”

Exercițiul
Frontal

Aprecieri verbale

Exercițiul
Frontal

Aprecieri verbale
Aplauze

7) Vom recita împreună toată poezia. Vor recita apoi toate fetele, pe urmă toți băieții, iar apoi în
grupe de câte 3-4 copii.
Obținerea
performanței și
asigurarea feedback-ului
Încheierea
activității

Vom mai asculta o dată cântecul pentru a se familiariza cu ritmul pentru sorcovit. Vom încerca să
recităm poezia pe ritmul cântecelului, toți în cor, apoi în grupe defete și băieți.
Îi voi da apoi fiecărui copil sorcova personală și vom învăța să sorcovim ajutându-ne de obiectul
realizat.
Voi face aprecieri generale și individuale asupra modului de participare laactivitate.
- Copii, când vom merge la sorcovit?

-

De Anul Nou
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Frontal

Aprecieri generale și
individuale
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PROIECT DE ACTIVITATE
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT OȚELU-ROȘU
Prof. învățământ preșcolar IACOMI EDITH GABRIELA
GRUPA: Mică ,,Ștrumfilor”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „O, brad frumos!”
TEMA ZILEI: ,Brăduleț, brăduț drăguț”
TIPUL DE ACTIVITATE: Transmitere de noi cunoştinţe, consolidare de cunoștințe și formare de priceperi şi deprinderi.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
Activităţi liber alese: ALA 1 – JOC DE MASĂ:”Alege și potrivește”
ALA 2 –”Bat din palme clap, clap, clap” (joc de mișcare cu text și cânt)
https://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IBh4r0
Activități pe domenii experențiale
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE: DLC, Educarea limbajului „Povestea bradului de Crăciun” – povestirea educatoarei
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV : DEC, Activitate artistico-plastică „Brăduțul împodobit” -dactilopictură
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
•

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;

•

Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;

•

Autocontrol și expresivitate emoțională;

•

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;

COMPORTAMENTE VIZATE:
•

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate;

•

Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat;
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•

Recunoaște și exprimă emoții de bază,produse de piese muzicale,texte literare,obiecte de artă etc.

•

Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;

•

Manifestă creativitate în activități diverse;

•

Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative;

•

Exersează, cu sprijin,ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui;

LOCUL DESFĂŞURĂRII: ON-LINE SINCRON– GOOGLE MEET
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1 - să rețină titlul poveștii;
O2 - să audieze cu atenție textul, concomitent cu prezentarea siluetelor;
O3 - să redea conținutul povestirii pe baza planșelor și a întrebărilor ajutătoare;
O4 - să rețină mesajul textului audiat;
O5- să denumească materialele de lucru;
O6- să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii;
O7- să utilizeze corect tehnica dactilopicturii;
O8- să realizeze tema propusă, respectând indicaţiile şi explicaţiile de lucru primite;
O9- să așeze píesele corespunzătoare imaginilor de pe brăduț;
O10-să utilizeze corect materialele puse la dispoziție;
O11- să intoneze corect, expresiv și omogen jocul cu text și cânt
O12 -să execute corect mișcările sugerate de cântec;

STRATEGII DIDACTICE :
a) Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, explicaţia, observația, șorțul povestitor, exercițiul, demonstraţia.
b) Mijloace de învăţământ:
1. JOC DE MASĂ: imagine brăduț, jetoane cu forme colorate ;
2. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE:Spiriduș, șorț, siluete, planșe
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3. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: brăduț din polistiren, tempera, șervețele
c) Forme de organizare a colectivului: Frontal on-line(sincron),google meet;
d) Evaluare: sistematică, secvențială
BIBLIOGRAFIE:
Ghid pentru educație timpurie nivel preșcolar, Centrul Național de politici și evaluare în educație, București, 2020;
Curriculum pentru educație timpurie, 2019;
Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie, 2019;

Strategia didactică

Ob.
Etapele activităţii

op.

Conținutul învățării

Evaluare
Metode şi

Mijloace de

Forme de

procedee

învățământ

organizare

- Asigurarea condițiilor optime și a unei atmosfere propice
1. Momentul

pentru buna desfășurare a activității on-line.

organizatoric

- Pregătirea materialului necesar pentru desfășurarea

Observare
Conversaţia

Frontal online/
sincron

activităților.
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directă
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Explicaţia
- Salutul:
“Dragi copii ne-am întâlnit,
2. Captarea atenţiei

Conversaţia

De lucru ne-am pregătit,

Spiridușul

Haideți să ne salutăm,

Crăciunului

Frontal online/
sincron

Bun venit să ne urăm!”

Observarea
directă

- Prezenţa;
Captarea atenției se realizează prin prezentarea invitatului
surpriză, „Spiridușul Crăciunului”, care se va juca cu noi pe
parcursul întregii activități.

3. Anunţarea temei şi

Se anunţă temele activităţilor şi obiectivele propuse spre

Observare

a obiectivelor

realizare.

directă

Educatoarea le va spune copiilor că, pentru început, vor
desfășura jocul de masă ”Alege și potrivește” la activitaea de

Explicaţia

educarea limbajului, copiii vor asculta „Povestea bradului de
Crăciun” , vor reda conținutul poveștilor pe baza planșelor și a
întrebărilor și vor reține mesajul poveștii. Activitatea va
continua prin realizarea temei ”Brăduțul împodobit” în care
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Spiridușul
Crăciunului

Conversaţia

Frontal online/
sincron
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copiii vor picta globulețe colorate pe brăduț prin aplicarea
culorii cu ajutorul degetului.
La finalul activităţilor se va desfășura un joc de mișcare cu text
și cânt: ”Bat din palme clap, clap, clap” .

4. Reactualizarea
cunoștințelor

ALA1-Activități liber alese

Planșă

JOC DE MASĂ:”Alege și potrivește”

brad,

Observare

Va trebui să priviți cu atenție imaginile, apoi să le așezați pe

directă

brăduț acolo unde vedeți o imagine asemănătoare.
O9

Jetoane

Frontal online/

Conversația

imagini

sincron

Explicația

cu forme

Exercițiul

O10
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ADE - Activităţi pe domenii experienţiale:
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE – EDUCAREA
LIMBAJULUI
Se anunță titlul povestirii create: „POVESTEA BRADULUI
DE CRĂCIUN”. Un copil repetă titlul povestirii.
a)familiarizarea copiilor cu conţinutul povestirii
În această poveste este vorba despre un brăduț care își dorea

Conversația

foarte mult să fie împodobit de către copii....,dar haideți să
5. Dirijarea învățării

Spiridușul

Frontal online/

Observare

Crăciunului

sincron

directă

ascultăm povestea lui și să vedem ce se întâmplă.

O1

b)expunerea povestirii

Cutie de

Voi expune copiilor „Povestea bradului de Crăciun ” , cu

cadouri

ajutorul unor siluete pe care le voi așeza pe șorțul povestitor.
Idei principale:
O2 1.
2.

O familie de brazi, trăia fericită în pădure
Brazii așteptau cu nerăbdare să fie împodobiți în casele

Povestirea

Șorț

Șorțul povestitor

siluete

oamenilor.
3.

Brăduțul cel mic se temea de ceea ce se va întâmpla cu el
atunci când va fi luat din pădure, dar steluțele l-au încurajat.

4.

Oamenii au încărcat toți brazii din pădure într-un camion.

5.

Vântul îl răstoarnă pe micul brăduț din camion.

6.

Pentru a ajunge în sat, brăduțul este ajutat de iepuraș și
veveriță.

7.

Brăduțul a fost găsit de Spiriduș și dăruit copiilor pentru a-l
împodobi
Se explică cuvintele necunoscute :
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”necăjit”=supărat,”minunat”=frumos, ”răsturnându-l”=
aruncându-l
c)fixarea conținutului poveștii
- Care este titlul povestirii de astăzi?
- Cine trăia fericită în pădure ?(o familie de brazi)
- Cine îl încurajează pe brăduț?(stelele)
- Unde au fost încărcați brăduții de către oameni?(în camion)

Observare

- Cine l-a răsturnat pe brăduț din camion?(vântul)

directă

- De cine este ajutat brăduțul pentru a ajunge în sat?(iepurasul

Explicația

și veverița)?
- Cine îl găsește pe brăduț la marginea satului? (Spiridușul)
O3 •

Stabilim mesajul povestirii.
„Așa cum iepurașul și veverița l-au ajutat pe brăduț la nevoie,

Conversația
Planșe ilustrate

tot așa și noi trebuie să ne ajutăm unii pe alții”.
- Un cântecel despre brăduț cunoașteți?

Frontal online/
sincron

https://www.youtube.com/watch?v=LFoBsqNaTWA

Aprecieri
verbale

Conversația

Planșe ilustrate
Frontal online/

Explicația

O4

1946

sincron

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

6. Obținerea
performanței
Conversația

Brad din

Observare

polistiren

directă

Tempera
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV
O5

Explicația

Șervețele

Educație aristico-plastică

Frontal online/
sincron

Prezentarea şi analiza modelului:

Demonstrația

Demonstrarea şi explicarea modului de lucru:
Exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii:
Executarea temei de către copii:

O6

Se realizează lucrările de către copii, urmărind modelul dat și

Aprecieri

indicațiile primite. Copiii vor lucra individual.

verbale

Le voi atrage atenţia să nu se grăbească și să lucreze îngrijit.
Analiza lucrărilor:

Exercițiul

Fiecare copil își va arăta lucrarea ce a realizat-o în fața
O7

polistiren

camerei web. Copiii vor aprecia munca colegilor de grupă. Voi
aprecia şi eu munca

O8

Brad din

Conversația

Tempera

preşcolarilor.
Explicația

Frontal online/
sincron
Șervețele
Evaluare pe
produs
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Exercițiul

Lucrările
copiilor

7.Asigurarea retenției

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 2):

și a transferului

Spiridușul le-a pregătit copiilor încă o surpriză, una

Conversația

distractivă .

Frontal

Voi solicita copiilor să se ridice de la calculator pentru a cânta
O11

și dansa împreună cu Spiridușul, jocul muzical ”Bat din

O12

palme clap clap,clap…”, executând mișcările sugerate în

Explicația

Online

Aprecieri

Sincron

verbale

Frontal online

Evaluare de

cântec.
https://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IBh4r0
Se fac aprecieri generale şi individuale asupra întregii activităţi
8. Încheierea

desfăşurate pe parcursul zilei și asupra modului de participare a

activităţii

copiilor la activitate. Educatoarea, împreună cu Spiridușul le
mulţumeşte copiilor şi îi felicită pentru activitatea desfăşurată.

Conversația
Explicația

Spiridușul

recompense
dulci

1948
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PROIECT DIDACTIC
Oprea Daniela Florentina
Unitatea de învăţământ:
Comisia metodică: Matematică. Tehnologii
Disciplina: Matematică-Algebră
Profesor:
Clasa: a X-a
Unitatea de învăţare: Metode de numărare
Titlul lecţiei: Aranjamente
Tipul lecţiei: Lecţie de formare de priceperi şi deprinderi de activitate intelectuală: rezolvare de exerciţii şi probleme
Locul de desfăşurare: Cabinetul de matematică/Sala de clasă
Competenţe specifice:
CS2.

Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situaţii-problemă date.

CS3.

Utilizarea unor formule combinatoriale în raţionamente de tip inductiv.

CS5.

Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut practic cu ajutorul funcţiilor şi a elementelor de combinatorică.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul activităţii toţi elevii:
OP1: să recunoască tipul de problemă în care intervine noţiunea de aranjament;
OP2: să rezolve exerciţii care implică formula de calcul a aranjamentelor;
OP3: să construiască probleme practice care necesită aranjamente.

Strategii didactice:
•

Metode de învăţământ:
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- Problematizarea;
- Observaţia;
- Conversaţia euristică;
- Exerciţiul.
•

Forme de organizare:
- Frontală;
- Individuală.

•

Forme de evaluare:
- Evaluare iniţială prin întrebări orale;
- Fişa de lucru;
- Test grilă de evaluare.

•

Resurse materiale:
- C. Năstăsescu, C. Niţă, I. Chiţescu, D. Mihalca,
Matematică - manual pentru clasa a X-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2005, pag. 138-140; 146-147;
- M. Burtea, G. Burtea, C. Burtea, Culegere de exerciţii pentru clasa a X-a, Piteşti, Editura Carminis, 2005, pag. 112;122-123;
- I. P. Iambor, A. Pădureanu, Matematică - manual pentru clasa a X-a, Bucureşti, Editura Aramis, 2005, pag. 143-145; 150; 156;
- Fişa de lucru;
- Tabla, laptop, videoproiector.

Desfăşurarea lecţiei:
Conţinutul lecţiei
Etapele
lecţiei

Obiecti
ve
operaţiona-le

Activitate profesor

Strategii didactice
Metode şi
mijloace

Activitate elev

1950
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1. Moment
organizatoric
1 min.
2. Captarea
atenţiei
2 min.
3. Actuali-zarea
cunoştinţelor
5 min.

4.Demon-straţia
sau execuţia
model
5 min.

5. Antrenarea
elevilor în
realizarea
activităţii
10 min.

OP1

OP1
OP2

Verific prezenţa elevilor şi existenţa
mijloacelor de învăţământ.

Elevii vor avea pe bănci
manualele, caietele.

Precizarea temei şi a obiectivelor
operaţionale ale lecţiei.

Ascultă ce se aşteaptă
de la ei la sfârşitul
activităţii.

Verific frontal noţiunile teoretice
dobândite anterior de elevi:definiţia
aranjamentelor, formula de calcul a
aranjamentelor, necesare desfăşurării
activităţii.
Verific tema: global, cantitativ sau
din punct de vedere calitativ.
Prezint două exerciţii ce utilizează
formula de calcul a aranjamentelor:
1) 𝑥! + 𝐴𝑥𝑥−1 = 14(𝑥 − 1)!;
2) 𝐴𝑘𝑛 = 𝐴𝑘𝑛−1 + 𝑘 ∙ 𝐴𝑘−1
𝑛−1 .

Elevii
răspund
la
întrebări.
Prezintă
tema
şi
întreabă dacă au avut
neclarităţi.

Conversaţia
euristică

Evaluare
iniţială.
Întrebări
orale

Elevii urmăresc cu
atenţie explicaţiile şi
demonstraţia-model
făcută de profesor.
Notează în caiete.

Demonstra-ţia
Conversaţia
euristică

Frontală

Propun spre rezolvare următoarele
exerciţii:
1) 𝐴5𝑥 = 12𝐴3𝑥 ;

Elevii cooperează în
rezolvarea proble-melor.

Demonstra-ţia
Observaţia
Exerciţiul

Frontală

Elevii vor lucra
individual la început,
apoi rezolvările se fac şi
la tablă.

Exerciţiul

Activi-tate
independentă
Fişa de
lucru

2) 𝐴𝑘𝑛 = (𝑛 − 𝑘 + 1)𝐴𝑘−1
𝑛 .

OP2
6.Realizarea
independentă a
exerciţiului de
către fiecare
elev

Propun spre rezolvare cele trei
exerciţii de pe fişa de lucru.
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15 min.

7. Aprecierea
performan-ţelor
elevilor
11 min.

OP2
OP3

8. Tema pentru
studiu
1 min.

Propun un test grilă care conţine
trei exerciţii ce necesită utilizarea
cunoştinţelor şi abilităţilor dobîndite
de elevi.
Afişez răspunsurile corecte.
Discut rezultatele evaluării.

Elevii rezolvă
exerciţiile propuse.

Exerciţiul

Culegere M. Burtea
pag. 112 / ex. 1,3,6,7,8.

Notează tema în caiete.

Are loc autoevaluarea.

Autonotare

Nr. elevi: 25
Timp de lucru: 15 min.

Fişa de lucru
1) Să se calculeze:

4
𝐴5
𝑛 +𝐴𝑛

𝐴3
𝑛

.

2) Să se verifice egalitatea: 𝐴𝑘𝑛 =

𝑛
𝑛−𝑘

Test grilă

𝐴𝑘𝑛−1 .

3) Să se rezolve ecuaţia: 𝐴3𝑛+2 = 2𝐴3𝑛+3 .

Test grilă
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3p.

1) Raportul
a)

3p.

3p.

𝟐
𝑨𝟏
𝒏 +𝑨𝒏

𝐴2
𝑛+1
1
𝑛+1

;

, are valoarea:
b)

𝑛+1
𝑛

;

c)

𝑛
𝑛+1

;

d) 1.

2) 𝐴227 , este rezultatul pentru problema:
a)

Un număr de 27 de elevi se salută reciproc. Câte saluturi vor fi în total?

b)

Un număr de 27 de elevi corespondează între ei. Câte scrisori vor fi scrise în total?

c)

În câte moduri, din 27 elevi, poate fi ales un comitet reprezentativ format din 2 elevi?

d)

Câte funcţii 𝑓: {1,2} → {1,2, … ,26,27} există?

3) Soluţia ecuaţiei:
a)

1;

𝐴2𝑥 + 2𝐴2𝑥+1 = 30, este:
b) 4;

c) 2;

d)3.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 10 min.
Se acordă 1 p oficiu.
.
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PRIMĂVARĂ PENTRU MAMA-PROIECT EDUCAŢIONAL

ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,C.D ARICESCU”
CÂMPULUNG MUSCEL, JUD. ARGEŞ
MOTTO: ,,Cum aţi putea voi bănui câte lumi mişună într-o rază de soare, câte lupte se dau într-o gaură de
furnici, câte dureri ascunde o inimă de mamă trudită şi câte daruri se pot naşte într-un suflet de copil!”
PANAIT ISTRATI
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnazială ,,C. D. ARICESCU”
DURATA: 2 luni (februarie, martie 2021)
ÎNVĂŢĂTOR: Ţuţuianu Iulia
SCOPUL: promovarea imaginii şcolii în comunitate prin antrenarea elevilor în activităţi extraşcolare
OBIECTIVE:
- implicarea responsabilă a elevilor în activităţile desfăşurate;
-să identifice caracteristicile materialelor din natură sau care pot fi refolosite;
-să respecte etapele realizării produsului;
-să aprecieze calitatea şi utilitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date;
-să realizeze chipul mamei în desen şi să compună câteva versuri dedicate zilei de 8 Martie;
-să cunoască şi să înţeleagă obiceiurile legate de această perioadă a anului.
GRUP ŢINTĂ: beneficiari direcţi: elevii clasei pregătitoare
beneficiari indirecţi: părinţii, bunicii elevilor
comunitatea locală
RESURSE UMANE: elevi, cadre didactice, părinţi
RESURSE MATERIALE: calculator ,imprimantă, materiale reciclabile
RESURSE FINANCIARE: autofinanţare
DESCRIEREA PROIECTULUI:
Şcoala este un factor important în dezvoltarea personalităţii umane. Alături de conţinuturile disciplinelor de
învăţământ, activităţile extraşcolare dezvoltă nevoia de explorare, de creativitate, de exprimare a elevului. Copiii sunt
dornici să se implice în activităţi, să se manifeste liber, să-şi arate talentul sub diferite forme.
Prin acest proiect am urmărit ca elevii să se bucure de timpul petrecut la şcoală, mai ales în aceste vremuri, să
răspundă intereselor lor, să se bucure de tot ce-i înconjoară.
ETAPELE REALIZĂRII PROIECTULUI:
ACTIVITATEA 1 - ,, PLANETA PĂMÂNT”- elevii au văzut un filmuleţ cu Pământul, au înţeles că poluarea dăunează
mediului înconjurător, au realizat desene cu planeta noastră şi cu activităţi pentru protejarea mediului, au înteles că
trebuie să reciclăm unele materiale. ( februarie 2021)
ACTIVITATEA 2- ,, ANOTIMPUL PRIMĂVARA” – prezentarea anotimpului primăvara , amenajarea unui panou cu
fişele realizate de elevi prin metoda ciorchinelui despre acest anotimp. (februarie 2021)
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ACTIVITATEA 3 - ,, MARŢIŞOR PENTRU MAMA” – copiii au ascultat Legenda Mărţişorului, au făcut mărţişoare din
materiale refolosibile .(martie 2021)
ACTIVITATEA 4 - ,,PRIMĂVARĂ PENTRU MAMA” – elevii au făcut portretul mamei, au adăugat elemente de
primăvară: rândunele, flori, buburuze, ghiocei. Au învăţat o poezie pentru mama şi au ascultat cântecele despre
anotimpul primăvara.
REZULTATE OBŢINUTE:
- produsele elevilor (fişe, desene, mărţişoare, colaje);
-CD cu momente din activităţile desfăşurate.
EVALUARE:
-observarea sistematică
-mape cu produsele elevilor
-realizarea unor panouri cu produsele elevilor
-portofoliul ilustrat al proiectului
Toate activităţile desfăşurate, imagini din timpul acestora, lucrările realizate de elevii mei, părerile părinţilor
sunt postate pe platforma educaţională Classroom (la clasa pregătitoare), platformă pe care lucrăm în online. Chiar dacă
trebuie să stăm la distanţă, în acest mod pot participa şi părinţii la activităţile desfăşurate în clasă.
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Simetria axială
Prof. Ionescu Larisa
Liceul Teoretic ″Traian Vuia″Făget
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Noțiuni geometrice fundamentale - Clasa a VI – a
Exemplu de competenţe cheie care se pot dezvolta pornind de la studiul Simetriei axiale :
Competenţa

Activităţi

Exemple, detalieri

Comunicare în limba maternă

Jocuri de identificare a unor

Cuvinte simetrice: ana, bob, sus, apa

cuvinte simetrice sau a unor fraze

,tot,pop,coc,sos,etc.

simetrice

Se poate apela experienţa dobândită
de elevi în
cadrul orelor de limba
şi literatura română

Comunicare în limbi străine

Căutare în dicţionare roman-englez a

Recunoaşterea acestor cuvinte în

cuvintelor:

texte simple,

simetrie, axă, rotaţie etc

scrise în limba engleză.

Competenţa matematică

Utilizarea unor elemente

Ex. Rombul are două axe de simetrie

1. comunicare în limbaj

matematice şi a unor simboluri

pentru că :

matematic

pentru a defini simetria (unghiuri,

- dacă decupăm un romb şi îl pliem pe

distanţe, relaţii de echivalenţă

diagonala

etc.);

mare sau pe cea mică, cele două

Exemple de argumentări pentru

părţi se suprapun perfect.

cazuri concrete

- faţă de diagonala mare: dacă ducem
paralele la
diagonala mică, segmentele
determinate de
intersecţiile cu diagonala, respectiv
cu una din
laturi, sunt egale etc.

2. deprinderi de calcul, de

Verificare prin măsurare a

Se dau figuri geometrice simetrice,

măsurare

distanţelor, a simetriei unei figuri

care au sau

geometrice

nu axa de simetrie trasată şi

Exerciţii cu calcule prin care se

elementele notate
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demonstrează că o figură

(unghiuri, laturi, distanţe). Elevii le

geometrică este simetrică.

vor măsura,

Triunghiul lui Pascal.

utilizând rigla şi raportorul. Vor

Activităţi practice:

face liste de

Exemplu: Cum procedăm dacă

concluzii, pentru cele mai

dorim să fixăm în perete două

cunoscute sau

tablouri, simetric faţă de o uşă?

utilizate figuri. Descoperirile şi
erorile vor fi
discutate, analizate în clasă, cu
ajutorul cadrului
didactic.
Exerciţiu
Arată prin calcule că un trapez cu
bazele 4 cm şi 10 cm , înălţimea de 4
cm şi o latura de 5 cm are o axă de
simetrie.

Competenţa de bază în ştiinţe şi

Aplicaţii în optică, biologie,

Exemple: În procesele tehnologice,

tehnologii

arhitectură etc

corpurile
care au o axă de simetrie se pot
realiza cu
ajutorul unor maşini care le
antrenează într-o
mişcare de rotaţie. De exemplu un
strung
fixează şi roteşte foarte repede
piesa, o
prelucrează prin aşchiere cu ajutorul
unor cuţite
speciale, care se mişcă perpendicular
pe axa de
rotaţie.
Prezentarea unor tradiţii
meşteşugăreşti (ex.
olărit, încondeierea ouălor de Paşte).
Peisagistică: grădini simetrice.
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Competenţa digitală

Utilizarea unor programe care

Realizarea unei imagini prin rotaţii

realizează rotaţii ale unor imagini

şi translaţii.

pentru a obţine imagini simetrice

Identificarea fiecărei transformări
aplicate în
mediul digital.

Competenţa socială şi civică

Ex. discuţii istorie a arhitecturii

-

universale
Arhitectură urbană
A invăţa să înveţi

Activităţi de documentare

Utilizarea unor informaţii din ziare
şi din reviste, emisiuni TV.
Activităţi pentru timpul liber .

Antreprenoriat

Proiectarea unui produs

Activităţile acestea se desfăşoară,

(ex. foi cu linii tipărite pentru

cele mai

origami, decoraţiuni pentru

multe, în timpul liber al elevilor.

pomul de iarnă simetrice )
Sensibilizare culturală

Elemente culturale care presupun

Simetria în arhitectura tradiţională

simetrii

(ex. casa cu 2
încăperi, hol şi verandă, în formă de
T).
Activităţi practice: prin plierea colii
de hârtie, realizarea unor picturi
simetrice.
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„ MISTERELE REGATULUI DE GHEAȚĂ”
PROIECT DE ACTIVITATE

Propunător Bojoga Liana Georgeta
G.P.P NR.8, SIGHETU MARMAȚIEI

GRUPA: MIJLOCIE ,, ALBINUTELOR”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum și de ce se întâmplă? ”
SUBTEMA: ,,Magia iernii”
TEMA ZILEI: ,, Misterele Regatului de gheață ”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: ADP+ALA+ADE( DLC+DEC)
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor copiilor despre iarnă prin exersarea tehnicilor de
lucru necesare redarii unei teme plastice și prelucrării diverselor materiale în scopul realizării unor produse simple.
OBIECTIVE:
- să asculte cu atenție povestea și să rețină ideile principale din poveste
- să alcătuiască propoziții simple corecte din punct de vedere gramatical
- să realizeze castelul/ căsuțe folosind tehnica picturii cu trafaletui
- să analizeze pe baza unor criterii clare lucrarea proprie și pe cele ale colegilor
- să exprime trăiri afective proprii specifice momentelor zilei.
STRATEGII DIDACTICE:
metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, demonstrația, jocul, munca în grupuri, metoda piramidei,
experimentul
material didactic:castele de carton, casute de carton, cuburi de plastic, plastilină,cuburi de gheață, medalioane fulg de
zăpadă,costum om de zăpadă, imagini din poveste
mijloace de învățământ: videoproiector ,ecran , leptop , prezentare ppt.

DURATATA: o zi
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SCENARIUL ZILEI
După intrarea copiilor în sala de grupă educatoarea adună copiii în semicerc unde are loc întalnirea de dimineață.
În continuare, educatoarea îi salută pe copii cu „Bună dimineața fulgișori de nea!”, realizându-se totodată prezența și
completarea calendarului naturii. Copiii primesc fiecare câte un medalion fulg de zăpadă ( alb, albastru sau argintiu), se
poartă o scurtă discuție despre anotimpul iarna si se desfăsoară jocul muzical ,, Ninge, ninge”
Captarea atenției
În grupă își apariți un om de zăpadă (Olaff) care ne aduce cinci cuburi de gheață și o scrisoare tocmai din regatul
de gheață.
Din scrisoare aflăm că din pricina unei magii greșite Elsa si-a înghețat amintirile si a uitat povestea ,, Regatului de
gheață” nemaiputand astfel să dezlege misterele din palat. Pentru a o ajuta pe Elsa copiii trebuie să spargă pe rând fiecare
cub de gheață șî să rezolve sarcinile gasite.
Ce ziceți copii,o putem ajuta pe Elsa să-și reamintească ce s-a întmplat?
Anunțarea temei si a obiectivelor
Anunț copiii că astăzi vom pătrunde într-o lume de basm alturi de Elsa , Olaff si alți prieteni. Pentru a o ajuta pe
Elsa trebuie sa rezolvam misterele din Regatul de gheață și de aceea voi trebuie să fiți atenți la sarcinile primite.
Desfășurarea activitătii
Copiii vor sparge primul cub de gheță de unde află că trebuie să asculte cu atenție povestea ,, Regatului de gheață”
urmărind concomitent imagini din poveste pe videoproiector pentru a-i reaminti Elsei ce s-a întamplat în regat.
(Domeniul Limbă și Comunicare)

Se va respecta urmatorul plan de idei:

1.

Elsa si Anna erau două surori ce locuiau într-un regat

2.

Elsa avea puterea neobișnuită de a face magie cu gheța și zăpada si din greseala a înghețat tot regatul

3.

Elsa a fugit în munți unde și-a construit un regat de gheță

4.

Anna s-a dus să-și găseasca sora, ajutată de culegătorul de gheață Kristoff și renul Sven

5.

Ajutați de Olaff un om de zăpadă viu ei găsesc castelul Esei,însă aceasta din greșeală îi îngheță inima Annei.

6.

Hans distruge castelui Elsei si o închide in beciul castelului din Arendelle.

7.

Elsa scapa din lanțuri si o salvează pe Anna îmbrțisand-o cu dragoste.
Acum că aţi rezolvat prima sarcina primita putem să dezlegăm următorul mister din regat. Cu ajutorul tranzitiei ,,

Din pălmuţe clap-clap-clap.... ” ne îndreptăm spre centre unde vom sparge cel de-al doilea cub pentru a afla sarcinile
de la fiecare centru. Copiii se așează la centrul unde se află fulgul de zăpadă identic cu fulgul pe care aceștea il au la gât.
Se prezintă cele trei centre propuse de educatoare, unde vor observa materialele și li se va explica sarcinile de
lucru de la centre.
La centrul ŞTIINŢE copiii vor face un experiment pentru a afla cum putem topi gheața ce i-a înghețat amintirile
Elsei.
La centrul ARTĂ copiii vor modela oameni de zăpadă pentru ca Olaff să aibă mai multi prieteni în regat.
Iar la centrul BIBLIOTECA copiii vor reconstitui imagini ce reprezintă secvențe din poveste, pe care le vor
așeza în ordinea desfășurării evenimentelor.
Obținerea performanței
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După încheierea activității pe centre prin intermediul tranziției ,,1-2, 1-2 mergem toți în pas vioi” copiii se
deplasează către spațiul amenajat pentru desfașurarea activității din cadrul Domeniului Estetic și Creativ. Vor sparge cel
de-al treilea cub unde vor afla că deoarece castelul cel vechi a fost distrus au sarcina de a zugrăvi (pictură cu trafaletul)
un nou ,,Castel pentru Elsa și căsuțe pentru Olaff și prietenii săi”. Domeniului Estetic și Creativ.
Vom intui materialele, voi explica și demonstra etapele de lucru iar apoi vom efectua câteva exerciții de încălzire
a mâinilor. Impart copiii în trei grupuri în funcție de culoarea fulgului , fiecare grup zugrăvind cate un castel/casuță din
carton.
În timp ce copiii zugravesc (pictează cu trafaletul) voi trece printre ei pentru a-i îndruma, ajuta și oferi indicații
copiilor care
După finalizarea picturii prin intermediul tranziției ,, Trenuletul zăpezii ” copiii se așează în semicerc unde vor
sparge cel de-al patrulea cub de gheață în care vor găsi câteva întrbari la care trebuie sa răspundă prin intermediul unor
imagini pe care le asează pe o piramidă.( Metoda piramidei)
1. Cum se numește personajul principal din povestea Regatul de gheață? Alege imaginea și așeaz-o la locul
potrivit.( Elsa)
2.Ce putea Elsa să facă cu puterile ei neobișnuite? ( gheață și zăpadă)
3.Cine a ajutat-o pe Anna să –și găsească sora?Alege imaginile. (Kristoff, Olaff și Sven)
4. Alege imaginile ce reprezinta anotimpul iarna.
Incheierea activitatii
În ultima parte a zilei ne vom juca jocul distractiv scris în cel de-al cincilea cub ,,Amestecă/ Îngheață/ Formează
perechi” pentru a înveseli Regatul de gheață.
Copiii formează un cerc iar la semnalul “Amestecă!” dat de educatoare , copiii se rotesc în cerc, se opresc la
semnalul “Ingheață!”, iar la semnalul “Formează perechi!”, copiii iși aleg cate un coleg pe care il prind de mânuțe pentru
a forma pereche.
După joc Olaff face aprecieri asupra modului cum s-au comportat copiii la activități,le multumește copiilor pentru
ajutor oferind tuturor recompense pentru munca
BIBLIOGRAFIE
✓

,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar” M.E.C.T. 2008;

✓

Lolica, Tătaru; Adina ,Glava ; Olga, Chiș ”Piramida cunoașterii: repere metodice în
aplicarea curriculumului preșcolar ”Editura Diamant,Pitești, 2014

✓

Revista învâţământului preşcolar, NR.1-2/2009,,Curriculum 2008”;

✓

Revista învâţământului preşcolar, NR. 3-4/2009
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Proiect didactic
Şcoala Gimnazială "S.Illyés Lajos",
Grădinița cu Program Prelungit, nr.2, Sovata.
Prof. coordonator: Domokos Maria Magdolna
DESCRIEREA PROIECTULUI:
ARGUMENT
„A educa un copil înseamnă a-i lua sufletul în mâini şi a merge împreună pe cărarea cunoaşterii.
Înseamnă a-i ţine destinul în mâini cu conştiinţa că poţi determina, în mare măsură, reuşita sau eşecul în viaţă”.
În cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne, se subliniează tot mai mult
ideea parteneriatelor educaţionale, ce crează oportunităţi de cooperare, consultare, comunicare, conlucrare în vederea
atingerii unui scop comun.
Cunoașterea diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional, stabilirea de relații sincere, acordarea de
ajutor colegial între copiii celor două instituții sunt argumente ce susțin implementarea acestui proiect.
SCOP: Oferirea posibilității de a cunoaște elemente cultural-educative, turistice, etc, din spațiul românesc și
moldovenesc de către preșcolarii și cadrele didactice implicate în proiect. La fel și identificarea mândriei de neam și a
dragostei față de plaiul natal.
OBIECTIVE:
Construirea unui parteneriat care să promoveze valori comune între copiii celor două unități de învățământ;
•

Realizarea de schimburi de experiență, cunoaștere și practici în domeniul educațional;

•

Crearea și dezvoltarea de activități educative școlare și extrașcolare comune;

•

Promovarea dialogului și a comunicării online între copii și cadrele didactice celor două instituții din proiect;

RESURSE:

1. Umane:
•

Preșcolarii grupelor mixte de 3-7 ani din IET Romanița , satul Bălțați , comuna Țipala, raionul Ialoveni, Republica
Moldova ;

•

Preșcolarii Grupei Albinuțelor (3-6 ani) cu predare în limba română a Grădiniței cu Program Prelungit nr 2, Sovata,
județul Mureș, România

•

Părinți;

•

Cadre didactice;

2.

Materiale:

•

Afișe, materiale AVAP, reviste, cărți, jucării, prezentări PPT, fișe de lucru, etc.

•

Diplome, adeverințe, premii;

3.
•

Financiare:

Sponsorizări, donații;

1962

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR:
ETAPA DE PREGĂTIRE (12 -27 februarie)
•

Împreună cu preșcolarii alegem un ursuleț de pluș care va fi mascota echipei și ”reprezentant” oficial al instituției /
grupei.

•

Stabilim de comun acord numele ursulețului.

•

Explicăm copiilor că ursulețul lor va călători peste Prut și va studia la o școală din România sau Republica Moldova
timp de 3 săptămâni, după care se va întoarce acasă cu multe, multe impresii și cunoștințe noi.

•

Alegem o agendă sau un album pentru notițe care va însoți ursulețul în călătoria peste hotare.

•

Pe prima pagină a agendei sau albumului scriem o scrisoare în numele ursulețului adresată copiilor / elevilor de la
școala partener.

•

Ursulețul poate scrie orice dorește: despre preferințele sale, despre grădinița / școala din care vine, etc.

•

Expediem 2-3 fotografii cu ursulețul și agenda acestuia la academiaaise@gmail.com.
ETAPA ”SALUTUL VIRTUAL AL URSULEȚILOR” (12 – 27 februarie)

•

Când ursulețul este pregătit, stabilim o întâlnire online cu școala partener (putem utiliza Skype, Zoom, Google Meet,
Microsoft Teams, etc.) și facem cunoștință cu ursulețul partener.

•

Prezentăm ursulețul în timpul întâlnirii online.

•

Suntem atenți la prezentarea ursulețului partenerului.

•

Adresăm 5-6 întrebări ursulețului din școala partener.

•

Răspundem la întrebările primite de la ursulețul partenerilor.

•

Gata, ursuleții au făcut cunoștință și sunt gata pentru călătorie!

•

Expediem 2-3 fotografii de la întâlnirea online la academiaaise@gmail.com.
ETAPA CĂLĂTORIEI PESTE PRUT (15 februarie – 6 martie)

•

Împreună cu copiii creăm un colet care va merge în ospeție la școala partener.

•

În colet va fi inclus ursulețul, agenda sau albumul de notițe și suveniruri sau mici atenții pentru copiii de la instituția
partener.

•

Când ambii ursuleți ajung la destinație, organizăm cea de-a doua întâlnire online.

•

Ursuleții vor povesti cum au ajuns la destinație și ce cadouri au adus pentru noii lor prieteni.

•

Expediem 2-3 fotografii cu pachetul sau coletul primit de la parteneri la academiaaise@gmail.com.
ETAPA VIZITEI ȘCOLARE PESTE PRUT (8 martie -27 martie)

•

Timp de 3 săptămâni ursulețul venit de peste Prut va merge la toate activitățile împreună cu copiii din instituția
partener și va învăța tot ce învață și ei.

•

La fiecare lecție unul dintre copii (prin rotație) „ajută” ursulețul să-și noteze în agendă sau albumul din colet ce a
studiat în ziua respectivă, ce a fost nou pentru el, ce impresii a avut, cum s-a distrat, etc.

•

Un alt copil (prin rotație) fotografiază activitățile la care participă ursulețul (4-5 fotografii pe zi).

•

La final de săptămână fiecare instituție / clasă / grup de copii va expedia grupului partener fotografii cu micile
aventuri ale ursulețului pentru a-i ține informați pe parteneri (3 emialuri cu fotografiile făcute pe parcursul fiecărei
săptămâni).
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•

La final de cele 3 săptămâni de vizită peste Prut ursulețul va trebui să aibă agenda sau albumul plin de notițe,
fotografii, desene, impresii și lucruri noi învățate împreună cu copiii / elevii de la instituția partener.

•

La final de vizită instituțiile partenere vor organiza cea de-a treia întâlnire online: ursuleții „vor povesti” unul altuia ce
au învățat, cum s-au distrat, ce lucruri noi au studiat, etc.

•

Expediem 5-6 fotografii cu ursulețul și activitățile acestuia la diverse lecții la academiaaise@gmail.com.

•

Este timpul ca ursuleții să se întoarcă acasă!
ETAPA REVENIRII ACASĂ (29 martie – 3 aprilie)

•

Pregătim un alt colet pentru ursulețul vizitator.

•

Includem agenda sau albumul completat și mici cadouri pentru copii / elevii din instituția partener.

•

Când ursuleții vor ajunge la destinație, organizăm cea de-a patra întâlnire online.

•

Ursuleții vor povesti ce cadouri au adus acasă și vor interacționa cu ursulețul care a fost în vizită la ei în instituție.

•

Cel mai important, fiecare copil / elev va ajuta ursulețul să prezinte fiecare pagină din agendă sau album pentru a
relata ce anume a studiat atunci când s-a aflat peste hotare.

•

Copii își vor mulțumi unii altora pentru grija purtată ursulețului vizitator și pentru cadourile primite de peste Prut.

•

Expediem 2-3 fotografii cu ursulețul revenit acasă și agenda acestuia la academiaaise@gmail.com.
ETAPA DE REFLECȚIE ȘI RAPORTARE (5 aprilie – 22 mai)

•

Fiecare cadru didactic implicat în proiect va elabora un scurt raport al activităților organizate în cadrul proiectului.

•

Rapoartele vor fi compilate în format digital: carte digitală, poster digital, raport narativ, portofoliu, website (Google
Sites, Wix, weebly) sau un scurt filmuleț / animație.

•

Toate rapoartele vor fi expediate la adresa de email academiaaise@gmail.com și postate pe pagina proiectului.

•

Toți participanții vor primi certificate digitale.

1964

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

PROJET DIDACTIQUE

Professeur: MIHAI MONICA-GABRIELA
LIceul Tehnologic "Tiu Dumitrescu",Mihăilești, jud.Giurgiu
Objet: Langue française ( FLE)
Unité :
Sujet: Construire le sens d’un texte
Type: Leçon mixte
Méthodes: conversation, problématisation, explication, communication authentique
But: donner l'envie de s'exprimer
Compétences générales :développer les compétences de compréhension et d`expression orale et écrite;
développer la capacité d`interaction des élèves et leur capacité à s`adapter aux diverses situations de
communication; renforcer les connaissances de lexique; développer l’imagination et la créativité des élèves.
Compétences spécifiques - à la fin de la démarche, les élèves doivent être capables de : construire le sens d’un
texte; identifier les idées essentielles; les reformuler; identifier les mots clés; les champs lexicaux; repérer le
plan: identifier les connecteurs logiques ,chronologiques
Compétences communicatifs:parler de soi et des autres, décrire son caractère, décrire le caractère d’une autre
personne, parler du passé, faire la description des événements de la vie d’une personne, comprendre un récit au
passé
Supports:la chanson Belle Notre-Dame de Paris
Bibliographie: Internet
„Belle-Notre-Dame de Paris”

"Quasimodo (Garou)"

Belle
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle
Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour,
Tel un oiseau qui étend
Ses ailes pour s'envoler
Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds
J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane
À quoi me sert encore de prier Notre-Dame
Quel
Est celui qui lui jettera la première pierre
Celui-là ne mérite pas d'être sur terre
Ô Lucifer !
Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois
Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda
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"Frollo (Daniel Lavoin)"+
Belle
Est-ce le diable qui s'est incarné en elle
Pour détourner mes yeux du Dieu éternel
Qui a mis dans mon être ce désir charnel
Pour m'empêcher de regarder vers le Ciel
Elle porte en elle le péché originel
La désirer fait-il de moi un criminel
Celle
Qu'on prenait pour une fille de joie une fille de rien
Semble soudain porter la croix du genre humain
Ô Notre-Dame!
Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois
Pousser la porte du jardin d'Esmeralda
"Phoebus (Patrick Fiori)"
Belle
Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent
La demoiselle serait-elle encore pucelle ?
Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles
Sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel
Ma dulcinée laissez-moi vous êtes infidèle
Avant de vous avoir menée jusqu'à l'autel
Quel
Est l'homme qui détournerait son regard d'elle
Sous peine d'être changé en statue de sel
Ô Fleur-de-Lys,
Je ne suis pas homme de foi
J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda
"Quasimodo, Frollo, Phoebus"
J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane
À quoi me sert encore de prier Notre-Dame
Quel
Est celui qui lui jettera la première pierre
Celui-là ne mérite pas d'être sur terre
Ô Lucifer !
Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois
Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda

1966

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Nr.

Etapes de la leçon

Durée Activités instructives-éducatives

crt.

Stratégies

Evaluation

didactiques

1.

Mise en train

2 min. salut , appel

2

Verification des

~5

Devoir -

.

connaissances

min.

Des dates concernant les personnages

conversation

principaux du roman
3.

Communication du 15-20 a. On écoute la chanson sans aucune
sujet et acquisition min

consigne.

des nouvelles

b. On écoute une deuxième fois la chanson

connaissances

avec des consignes.

travail sur des fiches

On distribue le texte de la chanson.
On lit intégralement le texte de la chanson ,
plusieurs fois si besoin, en essayant de
noter les idées retenues.
Questions:
a. Quel est le problème que pose la
chanson?
b. Quels sont les trois personnages
amoureux d’Esmeralda ?
c. A qui s’adressent les trois personnages ?
d. Pourquoi n’osent-ils pas s’adresser à
Esmeralda ? En faisant appel au roman de
Victor Hugo donnez les raisons pour
lesquelles les trois hommes n’osent pas
déclarer leur amour à Esmeralda.
e. Comment les trois personnages
décrivent-ils Esmeralda ?
f. Y a-t-il des mots dans le texte de la
chanson qui appartiennent au même champ
lexical que le mot du titre? Lesquels?

4.

Fixation des

~10

En vue de répondre à des questions

conversation

connaissances

min

précises, on procède au repérage et à

travail en équipe

l’explication de certains mots :
Lucifer
Dulcinée

5.

Obtention de la

8-10

performance

min

On demande d’expliquer:

conversation

a.

<< Jetter la première pierre>>

b.

<< le pêché originel >>
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6.

Devoir écrit

5min Pensez-vous qu’on peut se marier et être

Appreciation et

heureux avec quelqu’un qui n’est pas du

conclusion

même milieu

conversation, explication les dialogues

social ou qui n’a pas la même religion, la
même race, la même langue ?

Fiche apprenant
1.A deux, complétez les blancs par les mots de la chanson………….
2.écoutez la chanson. Que pensez-vous de:
La voix des interprètes: (entourez les adjectifs )
douce, agressive, sensuelle, triste, gaie, émouvante, expressive
3.Le style:
raggae, rap, rock, chanson, afro, raï
4.Il s’agit d’une chanson romantique, d’une chanson d’amour, d’une chanson nostalgique...
5.Y a-t-il des mots dans le texte de la chanson qui appartiennent au même champ lexical que le mot du titre?
Lesquels?
Imaginez une suite à ces phrases.
Quel
Est celui qui lui jettera la première/le premier . …….
Il m’a m'empêché de regarder vers ……
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ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
Povestea unei pălării –decorarea pălăriei cu hârtie autocolantă
si diverse materiale decorative
PROIECT DIDACTIC

PROF. ÎNV. PRIMAR : SUMEDREA MENEGHIUL ELIZ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, B.P. HASDEU” NR.12 CONSTANTA

DATA: 19 Martie 2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr.12,,B.P. Hasdeu” Constanţa
CLASA: a III a E
PROF.ÎNV.PRIMAR: Sumedrea Meneghiul Eliz
ARIA CURRICULARĂ: ARTE si TEHNOGOLGII
DISCIPLINA: ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
UNITATEA TEMATICA: „În lumea sunetelor și a culorilor- Despre pasiuni...”
SUBIECTUL LECŢIEI: Povestea unei pălării –decorarea pălăriei cu hârtie autocolantă si diverse materiale
decorative
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi
COMPETENŢE SPECIFICE:
Arte vizuale şi abilităţi practice:
1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare;
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi ( hârtie, confecții textile, ceramică,
sticlă.)
2.4. Modificarea expesiei plastice inițiale prin remodelare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE:
O1 – să comunice eficient în cadul gruplui pentru realizarea/decorarea pălăriei ;
O2 – să precizeze materialele /etapele de lucru;
O3 – să analizeze lucrarea proprie şi lucrările colegilor ţinând cont de criteriile de evaluare precizate în timpul
orei;
PSIHOMOTORII:
OPM1 – să utilizeze corect materialele și instrumentele de lucru pentru o obține produsul finit;
OPM2 – să decupeze după contur;
OPM3 – să asambleze corect și estetic părțile componente ale lucrării;
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OPM4 – să îmbine în mod creativ materialele puse la dispoziţie ;

•

OA.: Stimularea interesului pentru activitatea manuală.

STRATEGII DIDACTICE:
A).METODE SI PROCEDEE: : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei
B). MIJLOACE DE INVATARE: Pălărie-model, tuburi din carton, hârtie glace, foarfece, imagini cu pălării,
lipici, decorațiuni.
C). FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe echipe.

RESURSE TEMPORALE: 45 minute
RESURSE UMANE: 30 elevi
RESURSE SPATIALE: sala de clasă
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale,
turul galeriei.

BIBLIOGRAFIE:

❖ Curriculum național- “Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi Abilităţi practice” aprobată prin
ordin al ministrului Nr. 5003/02.12.2014;
❖

www.didactic.ro

❖ Jenei Georgeta, Bârlovan Anemaria, Lăutaş Rodica-,,Sunt meşter mare! – Colaje pentru copii cu vârste
între 6 şi 10 ani”, Editura Erc Press, Bucureşti, 2006.
❖ Oprea , Creguța Lăcrămioara – Strategii didactice interactive, Ed. Didactică și Pedagogică, R.A.,
București, 2009
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Strategii didactice
Evenimente
ale lecției
1. Moment
organizatoric

2. Captarea
atenției

Timp

Ob

Conținut metodico - științific
Metode și
procedee
➢ Se va asigura spațiul și climatul
optim desfășurării activității propuse.
Pregătirea materialului didactic necesar bunei
desfăşurări a activităţii.
➢ Ora aceasta Clovnul August le
prezintă elevilor un material în care este
prezentată ”Istoria Pălăriilor”. Elevii vor
viziona prezentarea.

1 min

2min

Mijloace de
învățământ

Forme de
organizare

Evaluare
(metode și
indicatori)

Videoproiector

Conversația

frontală

observarea
sistematică

laptop
3. Anunțarea
temei și a
obiectivelor

2 min

4.Formare de
priceperi și
deprinderi

OPM1

a)Discutii
pregătitoare
b)Prezentarea
și
recunoașterea
materialelor

O3

20
min
O4

c)Explicarea și

➢ Se anunță tema ” Pălăria mea ”-obiect
decorativ din materiale reciclabile prin Conversația
decupare, colorare, asamblare a diferitelor
materiale.
➢ Reamintesc elevilor regulile ce
trebuie urmate în realizarea lucrărilor la orele
de abilități :
- mânuirea cu atenție a obiectelor
ascuțite care ne pot accidenta;
- nu se grăbește lucrul , fiecare elev
lucrează în ritmul său.
Conversaţia
➢ Prezint elevilor Pălăriile- model după
care se pot inspira în realizarea propriei
lucrări.
➢ Adresez întrebări în legătură cu
materialele cu care vor lucra:
-Ce materiale aveți pe bancă?
-Ce fel de materiale sunt acestea?
-Explic modul în care trebuie să se
1971

frontală

frontal

observarea
sistematică

observarea
comportamentului
elevilor

capacitatea de
a comunica
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demonstrarea
tehnicii de
lucru

OPM 2

OPM 3

d)Executarea
lucrării de
către elevi

5.Asigurarea
feed-back-ului

6.Aprecieri
finale

15
min

10
min

O5

realizeze lucrarea, tehnica de lucru, insistând
asupra respectării succesiunii operațiilor.
➢ Demonstrez operațiile de realizare:
- colorarea cartonului pălăriei;
- conturarea și decuparea formelor
decorative;
- lipirea elementelor decorative pe
pălărie;
- realizarea decorțiunilor.
➢ Se prezintă criteriile de apreciere a
lucrării:
-decuparea corectă după contur;
-colorarea într-un singur sens, fără depășirea
conturului;
-asamblarea corectă;
-păstrarea curată a elementelor fără măzgăleli,
tăieturi greșite.
➢ După ce toți copiii au înțeles modul
de lucru, vor începe să lucreze independent .
Voi asigura un fundal muzical.
Urmăresc executarea lucrării:
-ajut elevii ce întâmpină greutăți în decupare;
-dau indicații individuale, suplimentare.
-le voi atrage atenţia asupra poziţiei corpului.
Joc de mișcare:
➢ Elevii vor merge pe Scaunul
Autorului din fața clasei pentru a-și prezenta
pălăria pe care o va purta pe cap și starea lui
de spirit la finalul lucrării.
➢ Elevii vor trece şi vor analiza modul
de lucru al colegilor, observând dacă s-au
respectat etapele de lucru, dacă s-a lucrat
îngrijit, corect şi estetic.
1972

Demonstrația
Conversaţia

Materiale de
lucru
Foarfecă
Hârtie
lipici

frontală

capacitatea de
a asculta, cu
atenţie, un
mesaj
observarea

Expunerea
Observarea

capacitatea de
a reţine
obiectivele
propuse

Culori
Pălărie model
frontală

Conversaţia
Expunerea

capacitatea de
concentrare a
atenției

Expunerea
Joc de
mișcare
Introspecția
Conversația
Turul galeriei

Pălării
zâmbitoare

individual

interevaluarea

Pălăria

frontală

apreciere
verbală
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➢ Se fac aprecieri generale asupra
modului în care au lucrat

1973
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Proiect de activitate
Prof Siminescu Petronela

Unitatea de învătământ:Școala Primară Horga
Data: Data: 26.11.2020
Clasa Pregătitoare
Disciplina: Comunicare în limba română
Dipul lecției: Sistematizare și fixare a cunoștințelor (lecție de consolidare)
Unitatea tematică: ,,România țara mea!”
Tema lecției: Sunetul r
Forma de realizare: frontală, individuală
Propunător:Prof.înv. primar Siminescu Petronela
Competențe specifice:
Comunicare în limba română
2.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit
clar și rar;
2.2 Identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și
a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar
2.3 participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare
uzuală.
Activități integrate:
arte vizuale și abilități practice:
O1sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/
pictură/ modelaj/colaj/ film/desen animat, care reflectă un context familiar
Obiective operaționale:
o1: să recunoască sunetul ”r”din cuvintele expuse;
o2: să identifice sunetul inițial și final al cuvintelor expuse;
o3: să enumere minim cinci cuvinte care să conțină litera solicitată;
o4: să dezvolte o propoziție simplă, prin adăugarea de cuvinte
strategii didactice:
OPM1: să respecte poziția corectă în bancă, în special în timpul activității
de scriere.
OA: dezvoltarea dragostei şi respectului față de valorile poporului român

Unitatea de învătământ:Școala Primară Horga
Data: 26.11.2020
Clasa: A III A
Propunător: prof. înv.primar Siminescu Petronela
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea tematică: ,,România țara mea!”
Forma de realizare: Activitate integrată
Activităţi integrate: Limba si literatura română, arte vizuale si abilitati
practice.
Subiectul lectiei: Înmulţirea unui număr natural de două cifre cu un
număr de o cifră.
Scopul lectiei: Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi
aplicarea matematicii în contexte variate
Tipul lectiei: consolidare
Competenţe specifice:
Matematică
2.1. recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a
fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10
2.2. compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a
fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau
egal cu 10;
2.5. efectuarea de inmultiri de numere in concentrul 0-10 000 si de
împărtiri folosind tabla inmultirii ;
5.1. utilizarea terminologiei specific si a unor simboluri matematice in
rezolvarea si/sau compunerea de problem cu rationamente simple
Limba si literatura romană
3.1. extragerea unor informatii de detaliu din texte informative sau literare
3.3. formularea unei pareri despre o povestire /personajele acesteia
Arte vizuale şi abilităţi practice
1.1. recunoasterea unor mesaje communicate prin imagini in context
familiar
1974
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Obiective operaţionale:
O1: sa efectueze calcule mintale orale;
Metode şi procedee: conversația, explicația, metoda fonetică analiticoO2 :să calculeze produsul a două numere , când unul dintre factori
este formati din doua cifre;
sintetică, demonstrația, jocul didactic, explozia stelară, exercițiul
O3 : să utilizeze terminologia specifică;
Mijloace: drapelul României, calculator, caietele de comunicare,
O4: sa rezolve problemele date ;
instrument de scris, aplicații online, fișe de lucru online
O5: să rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;
Resurse umane : 6 elevi
O6: sa aplice corect algoritmul de rezolvare al unei probleme.
Resurse temporale: 20 min.sincron+ 15 min asincron
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului
Strategii didactice:
elevilor, evaluare orală, aprecieri verbale.
Metode si procedee: - conversatia, observatia, exercitiul, explicatia,
munca independentă, jocul didactic, povestirea.
Mijloace de învăţământ: planşe , fişe de lucru- Wordwall , table online
Bibliografia:
Jamboard
Adina Grigore, Cristina Ipate , Comunicare în limba română,- caietul
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
elevului, clasa pregătitoare , editura Ars Libris, Costești – jud. Argeș.
Resurse temporale: 20 min sincron + 20 min. Asincron
Programa școlară pentru clasele pregătitoare, I, II.
Resurse umane: 4 elevi
Forme si tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului
elevilor, aprecieri verbale,stimulente
Bibliografie:
Curs formare: “organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru
formarea competentelor cheie la scolarii din I-IV” - program de formare
continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din
învătământul primar;
mects -„programa pentru disciplinele: matematică si explorarea mediului,
comunicare în limba romană , aprobată prin ordin al ministrului nr.
5003/02.12.2014”, bucuresti, 2014.
lupu, c., metodica predării matematicii, manual pentru licee pedagogice
clasa a xii-a, editura paralela 45, piteşti, 1998;
Strategii didactice:
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Secvenţele
lecţiei
1. Moment
organizatoric
1 min.

2. Captarea
atenţiei
7 min.

Ob.
op.

CLASA Pregătitoare
Conţinuturi
Pregătesc climatul afectiv
necesar pentru desfăşurarea
lecţiei online.
Se stabilește desfășurarea orei
de matematică.
Încurajez elevii să apese pe
link-ul următor , unde vor
avea de construit un puzzle ,
să descopere imaginea și să o
denumească așa vor afla ce
sunet vom învăța astăzi la ora
de comunicare
https://www.jigsawplanet.c
om/?rc=play&pid=21a00c8
463ed

Strategia
didactică

Evaluar
e

conversaţia

Secvenţele
lecţiei
1.Moment
organizatoric
1 min.

Ob.
op.

Pregătesc climatul afectiv
necesar pentru desfăşurarea
lecţiei online.

3.Captarea
atenţiei
Conversația
expunerea

individual

Prezint imaginea cu un
românaș pe nume Petre care
nu a reușit să înțeleagă
înmulțirea unui număr natural
de două cifre cu un număr de o
cifră și acesta ne roagă să îl
ajutăm!
Așa că mai întăi vom juca
jocul interactiv din manual
pentru a îi demonstra lui Petre
românașul ușurința cu care noi
am învățat această lecție..
Joc interactiv
Anexa 1

2min

Aprecieri
verbale,
aplauze

asincron
5 min.

3. Anunţarea
temei şi a
obiectivelor
1 min

Ce imagine ați descoperit sub
piezele de puzzle?
ROMĂNIA
Cu ce sunet începe cuvântul
România?

5. Dirijarea
învăţării
10 min.

Activitate directă

frontal

Frontal

CLASA a III-a
Conţinuturi

Strategia
didactică
conversaţia

frontal
conversația

4.Anunţarea
temei şi a
obiectivelor
1 min.

Astăzi la matematică
Frontal
ne
vom
consolida
cunoștințele de înmultire a conversația
unui număr natural de două
cifre cu un număr de o cifră.

5.
Recapitularea
şi

Activitate independentă
Exercițiile 1, 2, 3 din
manual pagina 39

conversaţia

O1

frontal
individual
observaţia

1976

Evaluare

Capacitatea de a
aplica
cunoștin-
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exerciţiul
România începe cu sunetul ”
metoda
fonetica
r”
analitica
Desparte în silabe cuvântul sintetică
România.
Câte silabe are cuvântul ?
Cu ce sunet se termină
cuvântul România?

Scrie propoziția pe caiet
reprezentată grafic/
România este țara mea.
__________________ .
______ ____ ____ ___

Activitate semidirijată
O1
O5

Fișa de lucru din caietul
elevului pagina 45
- Denumirea
costumului naționalpărți componente
- Trasarea peste linia
punctată și colorarea
imaginilor

sistematizarea
cunoştinţelor
10 min

explicaţia
exerciţiul

O2
O3

fişe de lucru

O5

frontal
Aprecieri
verbale

Activitate directă
Se verifică corec-titudinea
efectuării exercițiilor.

observaţia
explicaţia
exerciţiul
Aprecieri
verbale

7.min

Frontal
individual

țele
dobândite
anterior

O4

Caietul elevului
Tabla online
Jamboard
frontal

Observația,
Alcătuiți o propoziție cu acest explicația
cuvânt.
exercițiul

6. Obţinerea
performanţei
5 min.

Aprecieri
verbale

6. Obţinerea
Aprecier performanţei
i verbale 7.min

observaţia
explicaţia
exerciţiul

O2
O4

fişă de lucru
wardwall
1977

Activitate independenă
Fișă de lucru –Wordwall
https://wordwall.net/ro/res
ource/7507332

individual
explicaţia
exerciţiul
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8. Încheierea
activității
1 min

corespunzătordrapelul României
Se fac aprecieri generale
şi
individuale.
Sunt
evidenţiaţi elevii care au fost
activi pe tot parcursul lecţiei.

Frontal
individual

Apreci
eri
verbale

8.Încheierea
activității
2 min

1978

Se fac aprecieri generale şi
individuale.

Frontal
individual

Aprecieri
verbale
Aprecieri
verbale
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

EDUCATOARE: COSTICĂ MAGHIŢA
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:GRĂDINIŢA P.N. HORGA
DATA:05.03.2021
GRUPA : Mijlocie
TEMA ANUALĂ: « CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM ? «
TEMA PROIECTULUI : MAMA, FIINȚA CEA MAI DRAGĂ !
SUBTEMA : « UN DAR MINUNAT PENTRU MAMA MEA ! »
TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ (ALA1+DLC+DOS+ALA2) : MAMA, FIINȚA CEA MAI DRAGĂ!
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
•

Consolidarea deprinderii de exprimare corectă din punct de vedere gramatical în propoziții;

•

Activizarea vocabularului cu cuvinte referitoare la daruri de ziua mamei;

•

Coordonarea psiho-motrică a unor segmente ale corpului în mod ritmic.

•

Cultivarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter: răbdare, stăpânire de sine, perseverenţă;

•

Stimularea potențialului creativ al preșcolarilor.

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
-Întâlnirea de dimineaţă : ,, De ce o iubesc pe mămica mea?”
-Rutine: ’’Mă comport civilizat’’
Singurel mă îngrijesc

1979
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-Tranziții ,, Bat din palme ,,
„ Trenulețul veseliei,,
Comportamente și sarcini de lucru:
-

să răspundă la salut

-

să completeze calendarul naturii completând fiecare cerinţă cu imaginile corespunzătoare

-

să participe la activităţile zilnice de autoservire, ordine şi disciplină, respectând astfel şi regulile grupei.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1)
Artă: – „Brățări pentru mama”
Comportamente și sarcini de lucru:
-

să realizeze brățări pentru mama cu materialele din coșulețe;

-

să-și aleagă singur culorile pentru realizarea brățăriilor;

-

să comunice în cadrul grupului.

Construcţii: ,,Grădina cu flori“
Comportamente și sarcini de lucru:
-să utilizeze corect instrumentele de lucru
-să îmbine piesele pentru a obține obiectele dorite
-să lucreze ingrijit, în vederea realizării unor lucrări originale;
Joc de masă–„ Bijuterii pentru mama mea”
Comportamente și sarcini de lucru:
-

să formeze perechi de cercei pentru mama

1980
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-

să aleagă din mai multe materiale cercei asemănători

-

să aghețe perechi pe bucată de polistiren

-

să descrie conţinutul tabloului realizat;

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)
COMPETENȚĂ GENERAL:
Domeniul Limbă si Comunicare: – joc didactic: ”Darul potrivit pentru mama”
-

Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare cunoscute

COMPETENȚĂ SPECIFICĂ:
Domeniul Limbă si Comunicare: – joc didactic: ”Darul potrivit pentru mama”
-

Comunicarea clară a unor idei, nevoi, acțiuni, emoții proprii

-

Respetarea regulilor de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare

-

Exersarea și extinderea progresivă a vocabularului.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

-

Să formuleze propoziții simple cu ajutorul întrebărilor și imaginilor

-

Să formuleze propoziții corecte din punct de vedere gramatical, în care să utilizeze cuvintele ce denumesc diferite daruri pentru ziua mamei;

-

Să denumească darurile din cutie și din imagini pentru mama;

-

Să desparta cuvinte în silabe si să precizeze numărul de silabe;

-

Să recunoască și să numească sunetul inițial din cuvântul pronunțat oral.
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ELEMENTE DE JOC: surpriza, bagheta magică, bătăi din palme, atingerea cubului cu degețelul și rotirea lui, aplauze

REGULILE JOCULUI:
•

Copiii descoperă obiectul din cutie sau din imagine şi formează o propoziţie utilizând acel cuvânt.

•

Pentru a se asigura o înțelegere clară a jocului, urmează explicarea jocului utilizând atât metoda explicației, cât și cea a demostrației.

•

Cu ajutorul explicației, se vor sublinia clar regulile jocului și sarcina didactică pe care o au de îndeplinit.

•

Fiecare sarcină rezolvată corect va fi recompensată cu o față zâmbitoare

COMPETENȚĂ GENERALĂ:
Domeniul om şi societate: – Buchețele de flori pentru mama - lipire
-

Activarea şi manifestarea potenţialului creativ.

COMPETENȚĂ SPECIFICĂ:
-

Manifestarea creativităţii în activităţii diverse

-

Dezvoltarea creativităţii prin activităţii artistico-plastice, muzicale şi practice, în conversaţii şi povestiri creative.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-

Să recunoască materialele de lucru;

-

Să cunoască utilitatea materialelor de lucru;

-

Să execute corect exerciţiile pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor;

-

Să utilizeze tehnici de lucru specifice activitatii practice;

-

Să respecte pozitia corecta a corpului fata de suportul de lucru pentru o buna coordonare oculo-motorie;

-

Să utilizeze corect instrumentele de lucru;

-

Să lucreze ingrijit, în vederea realizării unor lucrări originale;

-

Să aprecieze obiectiv lucrările personale şi ale colegilor ţinând cont de următoarele criterii: acurateţe, originalitate, estetică.

1982
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ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA2) Jocuri distractive
Joc de mișcare : “Micul fluturaș apare!”
Joc de atenție:

“ Ghicește ce lipsește?”

Comportamente si sarcini de învăţare:
-să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului
-să participe cu plăcere și interes la joc, alături de ceilalți copii “
-să sesizeze ce mărțișoare au fost ascunse;
-să coopereze în vederea realizării obiectivului propus;
-să execute diferite mişcari la comenzile educatoarei şi la un semnal stabilit
STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia, tehnica visului, exercițiul, explicaţia, demonstraţia, schimbă perechea, cubul, jurnalul grafic, turul galeriei.
Mijloace didactice: planșă cu imaginea mamei, un bloc din carton, un băiețel, cutia cu surprize, stickere, cercei, medalioane cu chip de copil și chip de mamă, jetoane cu imagini
reprezentând diferite daruri pentru mama, buchet de flori, cutie de bijuterii, carte, felicitare, stilou, tabla interactivă, flori din hârtie, lipici, hârtii carton, tunel.
Forma de organizare: Frontal, grupuri mici, individual.
BIBLIOGRAFIE:

1.

Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiş- « Piramida cunoaşterii- Repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar », Ed. Diamant, 2014.

2.

Curriculum pentru educația timpurie (copii de la naștere la 6 ani), București, 2018.

3.

Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Calin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filoftea Grama., ,,Ghid pentru proiecte tematice” .

4.

Liliana Ezechil, Mihaela Păiși Lăzarescu, ” Laborator preșcolar-ghid metodologic”, Ed. V&I INTEGRAL, București, 2006;
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DEMERS DIDACTIC- ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Strategii didactice
Evenimentele
Didactice

Momentul
Organizatoric

Captarea atenției și
reactualizarea
cunostințelor

Anunțarea temei și
precizarea obiectivelor

Evaluarea

Conţinutul stiințific
Metode și
Procedee

Asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării
activităţii:
Conversația
- aerisirea sălii de grupă
- aranjarea scaunelor şi a meselor
- pregătirea materialelor necesare activității
Se va face prin intermediul surprizei: prezentarea unei
băiețel care era îngrijorat că peste câteva zile va fi data
Conversația
de 8 Martie, Ziua tuturor Mamelor şi nu ştia ce dar să îi
dăruiască Mamei sale. Ştia doar că ar vrea să îi dăruiescă
Tehnica
ceva special, ceva minunat. Aşa că, ieri, supărat, s-a
visului
aşezat în pat şi a adormit.
Ați vrea să vă spun ce am visat ?
Bogdănel îî roagă să închidă ochii și să asculte visul lui.
Așezați in semicerc, Bogdănel îi rogă pe copii să îl
învețe și pe el o poezie despre mama, pentru a putea să
i-o spună de Ziua Mamei și să-i spună cât de importantă
este mama în viața lor. Copii recită poezia Mama –
„Tati azi e ziua mamei/Ce-am putea să-i dăruim? O
strângem cu drag în brațe și îi spunem –o iubim! Dar
parfum sau o gentuță?/Un cadou oricât de mic. Dacă-i
dăruim iubire nu-i mai trebuie nimic!“
Copiii sunt anunțați că astăzi se vor juca, ca să găsească Explicația
cât mai multe variante de daruri pentru mama lui Cătălin.
Apoi, o să mai avem o surpriză din partea lui Bogdănel,
adică o să realizăm un buchet de flori tot ca și dar pentru
mama.

1984

Mijloace de
învățământ

Un băiețel

Forme de
organizare

Frontal

Frontal

Frontal

Observarea
comporta
mentului
copiilor

Evaluarea orală

Observarea
comportamentul
ui copiilor
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Dirijarea învățării

Explicarea jocului:
Copii, pentru a ajunge în visul lui Bogdănel, o să trecem
prin tunelul visului, iar la ieșirea din el veți ajunge în
visul băiatului și veți primi un simbol care vă va conduce
la măsuța potrivită. După ce trece fiecare copil prin
tunelul visului, se așează fiecare la masa potrivită şi ne
vom aminti ce i-a apărut prima dată în vis băiețelului.
Copiii vor primi niște medalioane cu chip de copil și
altele cu chip de mamă. Copii, musafirul nostru este tot
nehotărât în privința darului pentru mama sa. El ne-a
adus câteva lucruri de acasă pentru a-l ajuta să aleagă un
dar minunat pentru mama sa. Ați vrea să descoperim ce a
adus? Da. Atunci o să descoperim și o să ne jucăm un
joc ca să fie mai interesant. Jocul se numește ‘’Darul
potrivit pentru mama”.
Se execută jocul de probă.
Varianta I
Voi avea o baghetă magică și voi spune așa “1,2,3, hai la
joacă dacă vrei”. Copilul care va fi atins cu bagheta
magică, va veni la cutia surpriză și cu ochii închiși va lua
un obiect din cutie. Va deschide ochii și va numi
obiectul pe care l-a ales. Apoi va spune dacă este un dar
potrivit pentru mama. De exemplu: “Buchetul de ghiocei
este un dar potrivit pentru mama.” sau “Colierul este un
dar potrivit pentru mama și este de culoare roșie.”
Vom fi atenți la respectarea regulilor jocului.
Varianta a-II-a
Copii, acum o să ne jucăm un pic altfel. Copiii care au
medalioane cu chip de copil se așează în cercul interior,
iar ceilalți care au medalioane cu chip de mamă se
așează tot în cerc față în față cu ceilalți copii.
După ce se vor așeza o să le explic cum ne jucăm. Copiii
cu medalioane de copii au în mână câteva jetoane cu
imagini, pe care le vor ține în mână cu fața înspre ei.
Copiii care au medalioane cu chip de mamă vor trage o
1985

Conversația

Tunelul
visului

Frontal
Observarea
modului de
înțelegere a
sarcinilor

Explicația

Conversația
Medalioane
cu chip de
copil și
mamă

Frontal

Aprecierea
explicatiilor și a
răspunsurilor
individuale

Exercițiul

Frontal

Buchet de
flori
Cutie de
bijuterii
Carte

Aprecieri
verbale
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Obținerea performanței

Asigurarea retenției și a
transferului

carte și vor spune ce imagine au ei pe jeton și dacă este
un dar potrivit sau nu pentru mame. De exemplu, am tras
un jeton pe care este o imagine cu o carte și spun: “În
imagine este o carte și este un dar potrivit pentru mama.”
La bătaia mea din palme copiii mame vor schimba
perechea mergând în direcția indicată de mine.
După ce au schimbat perechea cu toți copiii, o să
mergem din nou pe scăunele și le voi spune că acum ne
vom juca altfel.
Complicareaj jocului:
Copii acum o să ne jucăm tabla interactivă. ( jetoanele
vor fi aceleași ca și cele avute în mânuța lor la varianta
anterioară, pentru a analiza rezultatele).
O să avem un cub pe care dacă îl atingem în colțul drept
jos, el se va învârti și se va opri la o anumită imagine.
Copilul atins cu bagheta magică va atinge cubul și va
prezenta în propoziție imaginea și ne va spune dacă este
un dar potrivit sau nu pentru mama.
La această variantă de joc vor veni șase copii la tabla
interactivă.
Copii, tot la tabla interactivă o să ne jucăm, dar acum
vom completa un jurnal cu darul potrivit pentru mama.
Copilul atins cu bagheta va veni la tablă va lua cu
degețelul o imagine și o va așeza într-un pătrat colorat și
ne va spune dacă este un dar potrivit pentru mama.
Jurnalul va avea nouă pătrate.
După ce va fi completat jurnalul, le voi spune copiilor ca
s-au descurcat foarte bine și băiețelul Cătălin este
mulțumit că a aflat că are atâtea posibilități de daruri
pentru mama lui.
Lângă tablourile pictate va fi afișat cubul sau jurnalul
completat de ei. Îi voi ruga să mai amintim o data ce
daruri am fi putut să îi oferim mamei.
Doi- trei copii formează propoziţii cu darurile potrivite
vizualizând imaginile din jurnal sau cub.
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Felicitare
Stilou
Individual

Conversa
ția

Cub

Frontal
Individual

Conversația

Fete
zambitoare

Frontal

Aprecieri
verbale

Aprecieri
verbale
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Evaluarea activității

Aprecierea activității
Tranziție

Momentul
organizatoric

Captarea atentiei

Reactualizarea
cunostințelor

Anuntarea temei și
precizarea obiectivelor

Pentru asigurarea feedback-ului voi împărţi copiilor fişe
de lucru. Vor trebui să coloreze atâtea
Lucrarile copiilor vor fi expuse la Centrul tematic; se
face Turul galeriei pentru evaluarea lucrărilor.
La sfârșitul activității voi lăuda munca copiilor,
apreciind modul corect și îngrijit de lucru Le voi oferi
recompense.
Vom desfășura un joc cu text și cânt Gingașe pitice:
Priviți piciorușul priviți pantofiorul / Ginge pitice și
harnice-n zori!( Ref) Și spală și spală și spală-ntreaga
zi.
Și storc și storc și storc întreaga zi. Și întind și întind și
întind întreaga zi! Și calcă și calcă și calcă-ntreaga zi. Și
impătură, si împătura si împătură întreaga zi.Și dorm și
dorm și dorm întreaga zi! În urma acestuia, copiii se vor
aseza la măsuțe, unde vor desfășura activitatea practică.
Asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării
activităţii:
- aerisirea sălii de grupă
- aranjarea scaunelor şi a meselor
- pregătirea materialelor necesare activității
Se va face prin intermediul surprizei: prezentarea unui
buchet de flori realizat cu ajutorul florilor de primvara.
Se vor intui materiale găsite pe măsuțe si se vor
recunoaște elementele de primăvara, cu ajutorul cărora
se vor decora .Voi adresa câteva întrebări referitoare la
ziua mamei și la darurile pe care noi am dori să i le
oferim.
Copiii sunt anunțați că astăzi vor realiza un buchet de
flori.
Pentru aceasta vor trebui să asambleze și să lipească
elementele decorative din hîrtie colorată, pe care le-au
găsit pe măsuțe.
1987

Fișă
Frontal

Conversația

Fete
zambitoare

Frontal
Frontal

Aprecieri
verbale
Aprecieri
verbale

Conversația

Conversația

Conversația

Buchet cu
flori din
hartie
cartonată

Frontal

Observarea
comportamentul
ui copiilor

Frontal

Explicația

Frontal

Observarea
comportamentul
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ui copiilor

Dirijarea învățării
a) Prezentarea și analiza
modelului
b) Explicarea și
demonstrarea modului
de lucru
c) Desfășurarea
activității
propriu-zise

Evaluarea activității

Se vor prezenta copiilor toate materialele de lucru.
Se va prezenta si observa buchetul model și le voi
explica că trebuie lucreze cât mai corect și îngrijit.
Li se va preciza și demonstra copiilor , că mai întâi vor
trebui să lipească elementele decorative mai mari pe
borul pălăriei și apoi cu cele mici se va decora restul.
Vom efectua câteva exerciții de încălzire a mâinilor, cu
ajutorul poeziilor
“Roată, roată un inel,
Învârt cu un degețel,
Cu mânuța uite așa,
Învârtesc morișca mea.
Pim-pam, pim-pam,
Cânt pe clape la pian.
Închid pumnul, îl deschid
Frec pălmuța când mie frig, ”după care se va trece la
executarea lucrărilor.
Voi urmări executarea lucrărilor ajutând copiii care au
nevoie, dând indicații individuale și suplimentare.
Se va realiza o parada a buchetețelor de flori , pe grupe,
in functie de culorile din care au fost confectionate .

Frontal
Conversația
Explicația
Demonstrația

Observarea
modului de
lucru

Coronita
model
Frontal

Conversația
Exercițiul

Frontal

Munca
independentă

Individual
Pe grupe

Euritmie

Aprecieri
verbale

Frontal
Încheierea activității

La sfârșitul activității voi lăuda munca copiilor,
apreciind modul corect și îngrijit de lucru Le voi oferi
recompense.
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Conversația

Fete
zambitoare

Frontal

Aprecieri
verbale
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Prof.înv.preșc Popescu Corina
Grădinița cu Program Prelungit “Boboceii Micro III”
Data: 16.12.2020
Nivel: I/ grupa mică C “Albinuțele”
Tema anuală de studiu: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Tema proiectului: ,,Feeria sărbătorilor de iarnă”
Tema săptămânii: ,,Să-l colindăm pe Moș Crăciun”
Tema activității: ,,Renii lui Moș Crăciun”
Forma de realizare: activitate integrată (ADP+ALA+ADE)
Tipul activității: consolidarea și verificarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE, MIJLOACELE DE REALIZARE:
Activități de dezvoltare personală:: Întâlnirea de dimineață: „Are Moșul ajutoare?” salutul, prezența,
calendarul naturii, împărtășirea cu ceilalți, noutatea zilei ,,Renul lui Moș Crăciun”
Jocuri și activități liber-alese – etapa I:
Știință: „Cei 9 reni ai lui Moș Crăciun”;
Joc de masă-,,Renul Rudolf”- chipul renului de pe zar;
Joc de rol: „De-a bucătarii”.
Activități pe domenii experiențiale – etapa a II-a:
DLC- Povestirea educatoare- teatru de păpuși: „Aventurile lui Rudolf”
DEC-Abilități Practice,,Renul Rudolf”- lipire
Jocuri și activități liber-alese – etapa a III-a:
Joc de mișcare ,,Renii în pădure!”
Moment de literație: ,, Poveste de iarnă”
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
•

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.

•

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități).

•

Activare și manifestare a potențialului creativ.

•

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.

•

Mesaje orale în diverse situații de comunicare.

COMPORTAMENTE VIZATE:
•

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor avtivități diversificate, specifice vârstei.

•

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate.

•

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

•

Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întămpină dificultăți.

•

Manifestă creativitate în activități diverse.

•

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor
(cominicare expresivă).
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•

Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii.

SCOPUL
Familiarizarea copiilor cu conținutul povestirii „Aventurile lui Rudolf”, exersarea atenţiei voluntare, a
memoriei logice, a gândirii critice şi îmbogăţirea vocabularului activ cu expresii şi cuvinte noi.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să rețină aspecte despre reni;
O2: să alcătuiască renul pe suprafața dată prin aruncarea zarului;.
O3: să amestece compoziția și să realizeze gustarea pentru ren ;
O4: să asculte cu atenție povestirea, manifestând o atitudine corespunzătoare;
O5: să rețină și să numească cele două personaje ale poveștii;
O6: să formuleze propoziții cu privire la poveste pe baza întrebărilor educatoarei;
O7: să lipească elementele puse la dispoziție după modelul dat;
O8: să execute corect etapele de lucru;

STRATEGII DIDACTICE :
Metode si procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, observarea, problematizarea, metoda cubului, turul
galeriei, joc interactiv, jocul recreativ, aprecieri verbale.
Materiale didactice: calendarul naturii, renul Rudolf, reni, săniuță, zar, nuci, gelatină, forme de prăjituri,fulgi
de ovăz, semințe, personaje teatru de păpuși, coronițe reni, ochișori mobili, coli colorate, lipici.
Locul de desfăşurare: Platforma Google Meet
Forma de organizare: online – sincron și asincron
Forme şi tehnici de evaluare: observarea copiilor, aprecieri verbale curente, aplauze.

BIBLIOGRAFIE:
*Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru
educație timpurie;
*Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;
*Curriculum romanesc pentru educatie timpurie, 2019
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) :
Întâlnirea de dimineață: „Are Moșul ajutoare?”
Copiii vor urmări videoclipurile trimise anterior (salutul, prezența, calendarul naturii).
Activitatea zilei debutează cu ”Salutul de dimineață”. Salutul începe de la educatore:,,Bună dimineța, dragi
albinuțe! Ce mai faceți? Cum v-ați trezit în această dimineată?’’. Aceştia vor răspunde salutului adresat de
educatoare și colegilor:,,Bună dimineaţa, doamna educatoare!’’, ,,Bună dimineaţa, albinuțe!”.
Noutatea zilei: Copii, astăzi eu am lângă mine unul dintre renii lui Moș Craciun, care îi este de mare și astăzi a
venit să ne ajute și pe noi la activitățile pe care le vom desfășura.
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Renul: - Bună ziua, dragi copii! Mă bucur să fiu alături de voi astăzi, să vă cunosc. Pentru că sunt aici de ceva
timp, vă rog să îmi spuneți cum este vreamea afară.
Calendarul naturii: Se va stabili cum este vremea afară, în ce anotimp suntem, ce zi este astăzi şi în ce lună
suntem.
Momentul de înviorare: Copiii vor urmări și vor imita mișcările din cântecul ,,Gimnastica de dimineață”
Renul: - Vă mulțumesc dragi copii pentru momentele acordate, eu voi rămâne alături de voi în această zi, pentru
că vreau să ma bucur de filmulțele pe care mi le veți trimite. O să stau să le admir pe fiecare în parte, dar până
atunci, vreau să vă mai propun niste activități. Să le urmăriți cu atenție, iar la finalul zilei veți primi și o
recompensă de la mine.
Jocuri și activități liber-alese – etapa I
Activitățile pe centrele de interes se vor realiza asincron ghidate de educatoare prin filmulețe:
La centrul Științe, copiii vor viziona o prezentare a celor 9 reni ai lui Moș Crăciun; -O1
La centrul Joc de rol, copiii vor pregăti o gustare pentru renii lui Moș Crăciun. – O2
La centrul Joc de masă, vor îmbina elementele componente ale chipului renului, ajutându-se de cub, întregind
imaginea; -O3
Centrele de interes se vor realiza acasă, instrucțiunile vor fi trimise în prealabil. Se vor încărca poze sau
filmulețe pe platformă Whatsapp.
Activități pe domenii experiențiale – etapa a II-a:
Activitatea sincron va fi realizată în special pentru Activitățile pe domenii experiențiale. Mai exact:
DLC- Povestirea educatoarei- teatru de păpuși: „Aventurile lui Rudolf”-O4, O5;
DEC-Activitate practică - lipire: ,, Renul Rudolf” –O6, O7.
Materialele necesare activității au fost date părinților cu câteva zile înainte.
Captarea atenției
Le spun copiilor ca l-au cunoscut pe Rudolf in activitatile pe care le-am trimis si au aflat ca este unul dintre renii
lui Mos Craciun. Il prezint pe Rudolf, care le povesteste copiilor cat este de incantat sa ii cunoasca si sa
desfasoare impreuna cateva activitati.
Anunțarea temei și a obiectivelor
Copii sunt anunțați că în continuare vor asculta o poveste numită „Aventurile lui Rudolf” . Se repetă titlul cu 2 –
3 copii pentru fixare.
DLC – “Aventurile lui Rudolf”
Expunerea poveștii
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Înainte să încep povestirea voi introduce o machetă de teatru de păpuși ce va conţine personajele
povestirii. Voi spune povestea folosindu-mă de siluetele din machetă. Povestirea se face clar accesibil și
expresiv pentru a putea trezi și pentru asigurarea motivației învățării. Expresivitatea expunerii o voi realiza prin
modelarea vocii, schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, pauze logice, accentuării și scăderi ale
intensității vocii, repetiții, mimică și gestică. Expunerea alternează cu un dialog succint cu preșcolarii, sau
întrebării retorice, menite să le întrețină atenția și să creeze tensiune emoțională și dinamism.
Pe baza siluetelor din poveste se va urmări fixarea conținutului de idei al povestirii:
Cum se numesc personajele poveștii?
Unde a plecat renul Rudolf?
Cine era Bradalf?
Ce a înteles Rudolf de la Bradalf?
Obținerea performanței
DEC- Abilități practice – “Renul Rudolf” – lipire
Prezint copiilor modelul executat și le solicit analiza acestuia. Împreună cu copii stabilesc modul în care
elementele trebuie lipite și precizez câteva elemente de estetică a lucrării.
Intuirea materialului: Vom pregăti rola de carton de la servețele, lipiciul și elementele necesare realizării renului
(ochișori, cornițe, nas, gură, urechi).
Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru: Vom lua elementul respectiv, îi punem lipici pe o parte, apoi
lipim conform modelului prezentat.
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii:
Înainte de a începe lipirea elementelor pe lucrare, vom pregăti mânuțele de lucru. Se vor realiza mișcări ale
mâinilor și degetelor.
Executarea lucrărilor: Dragi părinți vă rog să îi ajutați, în cazul în care întâmpină dificultăți. Și eu, de asemenea,
voi urmări executarea lucrărilor și voi ajuta verbal, încurajând copiii.
Evaluarea activității: Copiii își vor arăta lucrările spre cameră.
- Renul Rudolf este mulțumit și fericit.Vă transmite îmbrățișări, iar surprizele pregătite de acesta pentru voi le veți
găsi pe geam. Cu siguranță meritați din plin și darurile, pe care Moș Crăciun vi le va aduce în data de 24
Decembrie.
Voi adresa copiilor cateva întrebări, pentru a evalua activitatea de astăzi: despre ce am vorbit noi astazi?
- Ce poveste ati ascultat?
- Care sunt personajele din poveste?
- Ce are Rudolf special?
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Jocuri și activități liber-alese – etapa a III-a:
Întâlnirea se va încheia, copiii fiind invitați să se joace ,, Renii în pădure”- joc de mişcare
Apoi vor viziona povestea: ,,Poveste de iarnă” (Moment de literație)
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ȘCOALA ONLINE. FUNDAMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA
PROFESOR ÎNV. PRIMAR:LORINȚIU ANA-MARIA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU”MAIERU,BN

DATA:03.03.2021
ŞCOALA:LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU”MAIERU,BN
CLASA: a IV-a
PROFESOR ÎNV. PRIMAR:LORINȚIU ANA-MARIA
ARIA CURRICULARĂ: Om si societate
UNITATEA TEMATICĂ: Gata de aventură
DISCIPLINA: Educatie civica (activitate integrată)
SUBIECTUL: Respectul
TIPUL LECŢIEI: dobandire de noi cunoștințe
DISCIPLINE INTEGRATE:Limba și literatura română,Arte vizuale și abilități practice
DURATA:50 de minute
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
Educatie civică
2.1.Recunoașterea unor atitudini in raport cu lucrurile,cu plantele și animalele
2.2.Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile ,cu plantele și animalele
2.3.Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale
Limba si literatura română
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare;
3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare
Arte vizuale și abilități practice
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat
OBIECTIVE GENERALE:
Formarea unei atitudini pozitive și de respect față de cei din jur
Dezvoltarea capacității de recunoaștere,apreciere și însușire a trăsăturilor pozitive de caracter
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1- să explice semnificația cuvântului„respect”;
O2- să răspundă corect la întrebările legate de textul citit;
O3 – să descrie o situație ce ilustrează respectul/lipsa de respect;
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O4 – să identifice comportamente pozitive/negative;
O5-să identifice persoanele față de care trebuie să manifeste respect.

STRATEGII DIDACTICE:
I.Metode:conversaţia euristica,exerciţiul,explicaţia,observația,brainstorming
II. Mijloace didactice:creioane,manualul,fișe de lucru,planșa cu copacul,floricele,flipchart
III. Forme de organizare: frontal, individual
IV.Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor,aprecieri verbale
V.Forme de evaluare: evaluare continuă
Resurse umane: 22 elevi
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
***Programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a, Ministerul Educaţiei Naţionale, 2014;
1.Barbu D.,Boca C.,Călinici M.,Manual Educație civică-clasa a IV-a,Editura CDPRESS,2016
2.Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010;
www.didactic.ro
SCENARIU DIDACTIC
Etapele lecției Timp Ob.
alocat op.

Conținutul instructiv – educativ

Strategii didactice
Metode si
proce
dee

1.Moment
organizato
ric

1 min

Se creează condiţiile optime pentru buna desfăşurare a lecției.

1995

Conversa
ția

Mijloa
ce didacti
ce

Forme
de
organi
zare
Frontal

Evaluare
For
me de
evalua
re

Meto
de de
evalua
re
Observa
rea com
porta
mentului
elevi
lor
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2.Reactuali
zarea
cunoștințe
lor

3
min.

3.Captarea
atenţiei

5
min.

4.Anunța
rea temei şi
a obiective
lor
5.Dirija
rea
învățării

1
min.

20
min.

Se verifică cunoștințele dobândite în lecția anterioară plecând de la
proverbul:„Nu da cinstea pe rușine.”
Se pun întrebări cu privire la lecția anterioară:
Ce înseamnă să fii cinstit?
Ce alte însușiri morale mai cunoasteti?
Se completează un rebus,iar pe diagonala AB vor descoperi cuvântul „
Respect „
ADEVĂR
CINSTE
ALTRUISM
DREPTATE
EGOISM
CONTAGIOS
BUNĂTATE
Se anunţă tema activității si obiectivele urmărite într-o manieră
accesibilă elevilor.
Se scrie pe tablă și în caiete titlul: ,,Respectul ”

Explica
tia Conver
saţia

Explica
ția

Tabla
Caietul

Frontal

Se cere elevilor să spună ce cred ei că înseamnă cuvântul „respect”,
apoi li se dă explicaţia din DEX.
Respect = atitudine sau sentiment de stimă, de considerație sau de
prețuire deosebită față de cineva sau de ceva.
Concluzionăm că: Respectul este o însușire morală (o valoare morală)
care se manifestă prin comportamente,fapte și vorbe.
Elevii notează în caiete.
Se cere elevilor să citească textul Fețele respectului din manual, de la
pagina 14.
Se poartă discuții pe baza textului citit, adresându-se întrebări de tipul:
- Prin ce talent se evidențiază Liviu?
- Ce comportament îl caracterizează pe Liviu?
- Consideri că talentul lui îi justifică acest comportament?
*Ce înseamnă să fim respectuoși?( să fim punctuali, corecți, cinstiți, să
ne ținem promisiunile, să salutăm, să vorbim decent, să prețuim
munca,să fim politicoși, amabili,să ascultăm părerile celorlalți)
Se cere elevilor să treacă la forma negativă verbele evidențiate pe
floarea de pe fișă si se concluzionează ce înseamnă lipsa de respect.
*Față de cine manifestăm respect?

brainstorm
ing

Tabla
Caietul

Frontal

În urma celor notate de ei,stabilim că respectul se manifestă față
de:propria persoană, părinți, prieteni,vecini,persoanele vârstnice,colegi,

1996

Frontal

Fisa cu
rebusul
Conver
sația

Conversați
a

Explicația

Conver
sația

Indivi
dual
Frontal

Indivi
dual

Tabla
Caietul

E.con
tinuă

Aprecie
ri verba
le

E.con
tinuă

Aprecie
rea
răspun
surilor
elevi
lor

Observa
rea siste
matică a
com
portame
ntu
lui elevi
lor

apreci
eri
verba
le

Indivi
dual
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6.
Obținerea
perfor
manței

10
min.

8. Încheie
rea
activității
.

2 min

familie, profesori, munca altei persoane, părerea altei persoane, tradiții
și obiceiuri,patrie, lucrurile din jur, mediul înconjurător.
Respectul se manifestă față de sine, față de ceilalți oameni,față de
mediul înconjurător.
Le citesc câteva proverbe.
Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!
Respectă-te pe tine însuţi.
Cine nu respectă, nu e respectat.
„Ca să fii respectat, începe prin a te respecta.” — Tudor Arghezi
Joc: Copacul respectului
Într-un coșuleț vor fi floricele pe care sunt scrise comportamente
pozitive și comportamente negative.
Copiii vor extrage floricele pe care le vor lipi astfel: pe cele bune
(arată comportamente pozitive, fapte bune) în copac și cele rele
(comportamente negative, fapte rele) jos, lângă copac.
Discuții generalizatoare:
Ce poate reprezenta copacul? (o familie, un grup de
prieteni,oamenii din jur)
Dar floricelele? (oamenii cu comportamentele lor pozitive și
negative)
Ce facem cu bilețele așezate la baza copacului? (Încercăm să
schimbăm comportamentele negative, arătăm că sunt greșite,le
răspundem cu bunătate)
- Tema pentru acasă: de citit fragmentele din schițele lui I.L. Caragiale,
Vizită și D-l Goe, de la pagina 59 din manual.
- Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au participat la
desfășurarea lecției si asupra comportamentului pe toată perioada
acesteia. Se încurajeaza elevii mai puțin activi pentru obținerea unor
rezultate mai bune.
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Exerci
țiul

Bilețele
Planșa

Conversa
ția

Frontal
floricele
copacul

Explica
ția

Pe grupe

Frontal

Frontal

Apre
cieri
verba
le
Apre
cieri
verba
le

Aprecieri verbale
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PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. primar : Burnar Maria Valerica
LICEUL TEHNOLOGIC „ LIVIU REBREANU” MAIERU
Clasa: a II- a
Aria curriculară: Arte ṣi tehnologii
Disciplina: Arte vizuale ṣi abilitӑṭi practice
Unitatea de învăţare: „ Copilăria, cea mai frumoasă varstă”
Subiectul: ”Tablouri de poveste”
Tipul lecţiei: Formare de priceperi ṣi deprinderi
Durata : 50 minute
Discipline integrate : Comunicare în limba română
Dezvoltare personală
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
Arte vizuale și abilități practice:
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
2.1 Identificarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut;
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
Dezvoltare personală
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară;
2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți.
Comunicare în limba română
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute.
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Muzică şi mişcare
2.1. Cântarea în colectiv acântecelor, asociind mişcarea sugerată de text;
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând ladiverse forme de exprimare.

Obiective generale :

1.

Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată

2.

Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse.

3.

Stimularea creativitatii

Obiective operaţionale :
O1: Să recunoască materialele şi tehnicile necesare pentru realizarea compoziţiei;
O2: Să combine materialele şi tehnicile învăţate în realizarea compoziţiei;
O3: Să respecte ordinea etapelor de lucru;
O4: Să aprecieze calitatea compoziţiilor realizate, pe baza criteriilor de evaluare date.

STRATEGII DIDACTICE:
I. Metode şi procedee: jocul didactic, expunerea, observaţia, conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, audiţia muzicală, chestionarea
II. Mijloace didactice : sablon, lipici, foarfecă, laptop, tablouri model, ace quilling, hârtie de quilling, hârtie creponată, fişe cu personaje din poveşti.
III.Forme de organizare: individuală, pe grupe

SISTEM DE EVALUARE
I. Forme de evaluare : evaluare formativă (curentă ) , evaluare sumativa
II. Metode evaluare : chestionare orala , observare sistematică , aprecieri verbale , evaluare reciprocă , turul galeriei .
III.Instrumente de evaluare : expoziţia
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Strategii didactice
Etapele lecţiei

Timp

1.
Moment
organizatoric

1 min.

2.
Captarea atenţiei

6 min.

Ob
op.

Conţinut instructiv - educativ

O1

Se vor pregãti cele necesare orei de abilităţi
practice : sablon, lipici, foarfecă, laptop,
tablouri model, ace quilling, hârtie de quilling,
hârtie creponată, fişe cu personaje din poveşti
şi vor asigura liniştea necesară bunei
desfăşurări a orei.
Astăzi, la ora de comunicare în limba
română, am
redeschis Amintirile din
copilărie ale lui Ion Creangă. După cum ştiţi
această operă cuprinde diferite povestioare,
cum ar fi : „Şcoala din Humuleşti”, „Caprele
Irinucăi”, Casa părintească”, „La cireşe”,
„Pupăza din tei”, „La scăldat”- text studiat
în ora de comunicare- dar am vorbit şi
despre poveştile marelui scriitor.
Se prezintă imagini din poveştile autorului şi
din Amintiri din copilărie.

O2

3.
Anunţarea temei şi
a obiectivelor
operaţionale

3 min.

Metode şi
procedee

Se anunţă titlu lecţiei: “Tablouri de poveste
” şi se enunţă obiectivele.
La activitatea de astăzi, aş dori să aducem o
parte din elementele importante ale operelor,
îndrăgitului Ion Creangă, prin intermediul
lucrărilor pe care le vom realiza, folosind
diferite tehnici de prelucrare a hârtiei
(decupare, lipire, mototolire, rulării hârtiei –
tehnica quilling).
Grupa 1 - Ursul păcălit de vulpe
( mototolire, lipire)
Grupa 2 – Cireşul ( decupare, lipire)

Mijloace
didactice

Conversaţia

expunerea

Evaluare
Forme de
organizare

Forme de
evaluare

Pe grupe

PPT
Evaluare
formativă
Frontal

jocul didactic

Conversatia

Tablouri
model
Frontal

Explicatia

2000

Metode de
evaluare

Chestionare
orala
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Grupa 3 –Pupăza din tei ( quilling)
Grupa 4 - Cartea de poveşti (quilling,
decupare, lipire)

4.Dirijarea
învăţării
O1

O2
O3
25
min.

O4

Se prezintă modelul, realizat de către cadrul
didactic, ce va rămâne în câmpul vizual al
elevilor pe toată durata activităţii.

Observaţia

Se prezintă materialele şi tehnicile de lucru cu
ajutorul elevilor, care sunt solicitaţi să
intuiască modul de realizare a lucrării.
Explic etapele de lucru:
1) sortarea materialelor necesare;
2) stabilirea tehnicilor;
3) decuparea componentelor, rularea
sau mototolirea hârtiei;
4) lipirea materialelor
5) adăugarea unor note originale
compoziţiei.
Elevii au pe bănci toate materialele necesare
desfăşurării activităţii. Observă planşa model.

Tablouri
model

Chesionarea
orala

Conversaţia
Pe grupe
Demonstraţia

Explicaţia
Auditia
muzicala

Elevii recunosc materialele şi tehnicile de
lucru.
Elevii lucrează pe fond muzical .

2001

sablon, lipici,
foarfecă,
laptop,
tablouri
model, ace
quilling,
hârtie de
quilling,
hârtie
creponată, fişe
cu personaje
din poveşti

Evaluare
formativă
Observarea
sistematica

Individual
Aprecieri
verbale
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5. Feedback-ul
O2
4
min
O3

O4

Solicit ca 1-2 elevi să repete etapele de lucru,
iar în final să se reia toată procedura.
Se precizează criteriile de evaluare;
1) corectitudinea execuţiei;
2) aspectul îngrijit;
3) gradul de finalizare;
4) originalitatea lucrării.
Elevii repetă etapele de lucru.

Conversaţia

Chesionarea
orala

Explicatia
Frontal
Aprecieri
verbale

Elevii iau cunoştinţă cu criteriile de evaluare.
O5

6. Asigurarea
retenţiei şi a
transferului

7. Încheierea
activităţii

10
min

1
min.

Elevii realizează o expoziţie cu lucrările lor .
Elevii vizionează expoziţia şi fac aprecieri
ţinând cont de criteriile date, apoi fac
autoevaluarea propriilor lucrări şi prezintă
sugestii de îmbunăţire a calităţii lor.
Se fac aprecieri globale şi individuale.
Se audiază cântecul Pupăza din tei
Elevii cântă.

exerciţiul

Fac aprecieri frontale şi individuale .
Felicit elevii pentru lucrările realizate.

Conversaţia

audiţia
muzicală

Lucrarile
realizate

Frontal
individual

Evaluare
formativa

Aprecieri
verbale

conversaţia
explicaţia

Explicaţia

2002

Individual

Aprecieri
verbale
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PROIECT DIDACTIC
Profesor invatamanat primar Comanescu Ileana Daniela
Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu Sageata
Clasa: a III-a
Tip învățământ (normal/special): Normal
Domeniul experienţial: Domeniul Știință (DȘ)
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Unitatea de învățare: Caracteristici ale corpurilor cu viață
Lecția: Povestea corpului omenesc
Tipul lecţiei: mixtă
Timp: 45 de minute
Grad didactic: Definitivat

Obiectivele cadru:
1.Utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sănătate
2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului
Obiective de referinţă :
✓

să identifice principalele parti ale organismului uman utilizând termeni simpli de anatomie;

✓

să recunoasca comportamentele sănătoase si de risc;

✓

să aplice corect normele igienico-sanitare;

✓

să manifeste un interes pentru aprecierea calității produselor, a proceselor, aspectelor mediului înconjurător

Obiective operaţionale:
O 1 să denumească şi să recunoască părţile corpului uman;
O2 să enumere simţurile şi organele de simţ;
O3 să enumere reguli de igienă pentru prevenirea bolilor;
O4 să-şi coordoneze activitatea pentru utilizarea corectă a jetoanelor, a fişei de lucru
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee:
conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic, demonstraţia;
b) Mijloace de învǎţǎmânt: fişe de lucru, planşe, fişe de muncă independentă, rebus.
c) Forme de organizare a activitǎţii: frontală, individuală, în grup
BIBLIOGRAFIE:
❖ *** - ,, Programa şcolară, clasa a III-a”- Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ed. Didactica Press S.R.L.,
Bucureşti, 2004 ;
❖ Călugăriţă Angelica, „ Ştiinţe ale naturii - Caietul elevului, clasa a III-a”, Bucureşti, Editura Aramis, 2010;
❖

Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu - ,,Cunoaşterea mediului, manual pentru clasa a III-a”, Bucureşti, Ed.
Aramis, 2005
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Nr.
crt.

Secvenţele
instruirii
Timp

1.

2.

3.

4.

Conţinutul informaţional şi demersul didactic
Activitatea învăţătorului

Moment
organizatoric
(1 min)

Se asigură condiţiile optime
pentru buna desfăşurare a
lecţiei.
Se pregătesc materialele
necesare.

Actualizarea
cunostintelor
însușite anterior
(1 min)

Voi cere câtorva elevi să
răspunda la următoarele
întrebări:
1. Care este rolul dinților?
2. Cum se deplasează
porumbei, pești? Dar
iepurii?

Captarea atenției
(4 min)

Prezint elevilor un rebus.
(Anexa 1)
Prin rezolvarea acestuia pe
verticală se va descoperi
titlul lecției.

Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

Anunț tema si notez titlul pe
tablă.

Activitatea elevilor
Elevii pregătesc
materialele necesare.

Elemente de strategie didactică
Metode şi
procedee
Conversaţia

Elevii răspund la
întrebările adresate

Evaluare
Material didactic

Materialele necesare
la lecţie

Forme de
organizare
Frontal
Observarea
sistematică

Aprecieri
verbale

Conversația
_________
Frontal

Explicaţia
Conversaţia

- rezolvă rebusul.

Explicaţia
Conversaţia
- notează titlul în caiete.

(1min)

2004

Rebus
Frontal

Individual

Observarea
sistematică
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5.

Dirijarea învăţării

(25 min)

Orientez elevii într-o
activitate de sistematizare a
cunoştinţelor dobândite. Le
explic şi repartizez sarcini
de lucru (ex: 1,2,3,4,5/pag
24).
Muncă în echipă:
,,METODA CUBULUI”
Fiecare echipă prin
rostogolirea cubului , va
rezolva sarcina
( exercițiul) corespunzător
feței care s-a rostogolit.
(Anexa 2 )

- ascultă cu atenţie.

Explicația

PPT

Frontal

Observarea
dirijată

- răspund.
Conversatia
- notează în caiete.
Observaţia
- rezolvă exerciţiile.

Cubul

Fișa

Observarea
sistematică

.
Invit elevii să rezolve o fișă
.
(Anexa 3)
Obtinerea
performanței
(10 min)

Exerciţiul

Elevii rezolvă fișa.

Exerciţiul

Ascultă aprecierile făcute.

Conversaţia

Pe grupe

Fișă de lucru.

Individual

Observarea
sistematică.

Frontal

Aprecieri
verbale si
calificative

6.

7.

Încheierea
activităţii
(3 min)

Voi face aprecieri generale
şi individuale asupra
modului de desfășurare a
lecției.

2005
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Anexa 1
REBUS
Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB veţi descoperi denumirea unui gaz absolut necesar vietii:

A
1
2
3
4
5

B
1. Adăposteşte creierul;
2. Intră în corp prin inspiraţie;
3. Adăposteşte organele interne;
4. Aer fără praf;
5. Au rol în respiraţie.
(capul, oxigen, torace, curat, plămâni.)
(AERUL)

A–B
Anexa 2

„…..... “este necesar vieţii;

2006
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Corpul omenesc
1.Scrie părțile componente ale corpului omenesc:

2.Scrie organele care se observă la cap:
3.Denumește fiecare organ descris mai jos:
*pompează sângele în organism____________________
*are rol în respirație_____________________
*transformă alimentele în substanțe necesare organismului____________________
*contribuie la eliminarea lichidelor care nu mai sunt necesare__________________
4.Încercuiește însușirile care îl deosebesc pe om de animale:
hrănirea comunicarea
mișcarea vorbirea gândirea
5. Uneşte organele corpului cu rolul lor:
Ochi
Urechi
Nas
Piele
Picioare
Mâini
Gură

pipăit
mâncat
auz
miros
prins
văz
mers

2007
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6. Dezleagă ghicitorile:
O pereche omul are,
Corpul nostru îl susțin.
Toată ziua-s în mișcare
Noaptea se-odihnesc puțin.

Pentru corp are un rost,
Că oferă adăpost
Pentru inimă, plămâni
Și pe coastă e stapân.

Anexa 3
Numele şi prenumele................
Data.......................................
Test de evaluare
1) Completează spatiile libere:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Corpul omului este alcătuit din...................., .......................... şi ..................
Capul pRezintă doi ochi, .................................................................................
Trunchiul este legat de ...............prin gât.Acesta apără inima,.......................
.....................................şi ..............................
Membrele corpului uman sunt legate de....................................şi fiecare se
termină cu cinci ....................
Corpul nostru este acoperit cu.....................
Pentru a supravieţui, omul are nevoie de ..........................şi ....................

2) Noteaza Adevărat sau fals in dreptul enunturilor urmatoare:
•
•
•
•
•
•

Omul are 20 de degete.
Pentru a supravieţui omul are nevoie doar de hrană.
Corpul nostru este acoperit cu piele.
Toţi oamenii au culoarea pielii albă.
Picioarele ne ajută la deplasare.
Toţi oamenii au aceeaşi culoare a ochilor.

2008
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PROIECT DIDACTIC

Învăţătoare IUHAS CECILIA-GEORGETA
Unitatea de învăţământ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CHIRIBIȘ
Clasa: a I-a
a II-a
a III-a
Aria curriculară: a I-a: Comunicare în limba română
a II-a: Matematică şi ştiinţele naturii
a III-a: Matematică

Disciplina: a I-a: CLR
a II-a: MEM
a III-a: Ştiinţe
Unitatea de învăţare:
a I-a: Lumea verde
a II-a: Din viaţa plantelor – Adunarea şi scăderea numerelor 0 - 1000
a III-a: Plantele
Subiectul: a I-a: Sunetul şi litera R
a II-a: Adunarea şi scăderea – exerciţii şi probleme
a III-a: Tulpina
Tipul lecţiei: a I-a – predare
a II-a – fixare şi consolidare
a III-a – predare

2009
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CLASA I

CLASA a II – a

CLASA a III – a

Competenţe generale

Competenţe generale

Obiective fundamentale

1.Receptarea de mesaje orale în contexte de

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare

Însuşirea cunoştinţelor cu privire la alcătuirea şi

comunicare cunoscute

2. Evidenţierea caracteristicilor ale unor obiecte

rolul părţilor componente a unei plante

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii

localizate în spaţiul înconjurător

de comunicare

3. Identificarea unor fenomene

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în

/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat

contexte de comunicare cunoscute

4. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de

reprezentarea unor date

comunicare

5. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru
măsurări şi estimări

Competenţe specifice integrate

Competenţe specifice integrate

1.Comunicare în lb.română

1. M.E.M.

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral,

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice

pe teme accesibile, rostit cu claritate

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în

scris în concentrul 0 – 1000

enunţuri rostite cu claritate

2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse

coordonate în raport cu un sistem de referinţă dat

situaţii de comunicare

folosind sintagmele învăţate

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în

diferite contexte de comunicare

relaţie cu mediul natural şi social

3.1. Citirea unor cuvinte în propoziţii scurte,

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a ± b = x în

scrise cu litere de tipar sau de mână

concentrul

4.1. Scrierea literelor de mână

imagini sau reprezentări schematice

0 – 1000, cu sprijin în obiecte,

2. Arte vizuale şi lucru manual
2. Matematică şi explorarea mediului

2010
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2.2. Recunoaşterea unor figuri geometrice

2.3. Realizarea de obiecte folosind materiale uşor de
prelucrat şi tehnic accesibile

3. Arte vizuale şi lucru manual
2.3. Realizarea de obiecte folosind materiale uşor
de prelucrat şi tehnici accesibile
4. Muzică şi mişcare
2.1. Cântarea individuală, asociind mişcarea
sugerată de text şi de ritm
Obiective operaţionale

Obiective operaţionale

Obiective operaţionale

a) cognitive

a) cognitive

a) cognitive

CLR

MEM

O1 – să observe şi să descrie diferite tipuri de

O1 – să formuleze propoziţii după ilustraţii

O1 – să efectueze adunări şi scăderi cu numere mai

tulpini

precizând numărul şi poziţia cuvintelor în

mari decât 1000, fără trecere şi cu trecere peste ordin

O2 – să precizeze rolul tulpinii

propoziţie

O2 – să rezolve exerciţii de tipul: “Află suma

O3 – să exemplifice tipurile de tulpini

O2 – să analizeze propoziţia până la sunet

/diferenţa”

O4 – să deseneze tipurile de tulpini

O3 – să asocieze sunetul cu litera de tipar

O3 – să identifice datele unei probleme

corespunzătoare
O4 – să recunoască literal sunetul în diverse
resurse
O5 – să formeze cuvinte / propoziţii care conţin
litera R
O6 – să citească în ritm propriu, corect şi
conştient cuvinte şi propoziţii
O7 – să ordoneze silabe pentru a forma un cuvânt,
cuvinte pentru a forma o propoziţie

2011
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O8 – să scrie corect litera “R”, cuvinte şi
propoziţii
AVAP
AVAP

O5 – să decupeze girafa după contur

O9 – să decupeze marioneta cu litera R
O10 – să asambleze litera R din piese de tangram

MEM
O11 – să recunoască figurile geometrice folosite
pe parcursul lecţiei
O12 – să utilizeze numerele naturale în
numerotarea cuvintelor date

MM
O13 – să cânte, asociind mişcările potrivite
cântecului
b) afective

b) afective

b) afective

OA1 – să manifeste iniţiativă, plăcere şi o

OA1 – să manifeste plăcere şi atitudine degajată

OA1 – să stabilească relaţii de colaborare în timpul

atitudine degajată în comunicarea orală; curajul

OA2 – să se mobilizeze în vederea rezolvării

lucrului în echipă

de a solicita intervenirea în actul comunicării

sarcinilor propuse

OA2 – să manifeste interes şi plăcere pentru
redactarea corectă şi îngrijită a propoziţiilor şi a
analizei acestora la oră
OA3 – să se mobilizeze în vederea rezolvării
sarcinilor propuse
c) motrice

c) motrice

2012
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OM1 – să menţină o poziţie corectă în timpul

OM1 – să menţină o poziţie corectă în timpul scrierii

OM1 – să lucreze ordonat cu materialul didactic pus

scrierii

OM2 – să lucreze corect şi îngrijit

la dispoziţie

OM2 – să acompanieze interpretarea cu mişcări
sugerate de textul cântecului
OM3 – să lucreze corect şi îngrijit
Resurse

Resurse

Resurse

Metode şi procedee:

Metode şi procedee:

Metode şi procedee:

- conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul

- conversaţia, explicaţia, jocul didactic,

- observaţia, explicaţia, conversaţia, Ştiu / Vreau să

de scriere şi citire, jocul didactic, metoda fonetică

problematizarea

ştiu / Am aflat, munca independentă

analitico-sintetică, metoda cadranelor
Mijloace de învăţământ:
fişe de lucru, planşe cu figuri geometrice, jetoane
cu silabe, siluetă cu litera R, tangram

Mijloace de învăţământ:
Mijloace de învăţământ:

Album cu diferite tipuri de tulpini, plante, planşă cu

fişe de lucru, planşe, desen cu girafa

părţile componete ale plantei

Umane: 1 elev
Umane: 3 elevi
Forme de organizare:

Umane: 1 elev

frontal, individual

Forme de organizare:
frontal, individual, în echipă

Forme de organizare:
Bibliografie:

frontal, individual

- „Metodica predării limbii române”, Silvia Nuţă,

Bibliografie:

Ed. Aramis

Bibliografie:

- Manual de Ştiinţe, E.D.P

- Programa şcolară pentru disciplina Comunicare

- “Metodica predării matematice”

- Programa şcolară pentru disciplina Ştiinţe

în limba română

- Programa şcolară pentru disciplina ”Matematică și
explorarea mediului”

2013
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- Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a

- Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a

ofertelor de învăţare pentru formarea

ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor

competenţelor cheie la şcolari mici”

cheie la şcolari mici”

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

CLASA I

CLASA a II – a

CLASA a III – a

Activitate directă

Activitate directă

Activitate directă

1.Moment organizatoric

1.Moment organizatoric

1.Moment organizatoric

Se asigură condițiile necesare bunei desfășurări a

Se asigură condițiile necesare bunei desfășurări

Se asigură condițiile necesare bunei desfășurări a

activității

a activității

activității

Activitate indirectă

Activitate indirectă

Activitate indirectă

2.Reactualizarea cunoștințelor

2. Introducere în activitate

2. Reactualizarea cunoștințelor

- fișă de lucru cu ”r” (Anexa 4)

- fișă de lucru din care reiese titlul lecției

- se prezintă planșa cu alcătuirea plantei și se pun

”Exerciții și probleme” (Anexa 3)

întrebări referitoare la lecția ”Rădăcina”
1. Din ce este alcătuită o plantă?
2. Care este rolul rădăcinii?
3. Câte tipuri de rădăcini cunosc?
4. Care este importanța rădăcinii pentru oameni și
animale?

Activitate directă

Activitate directă

Activitate indirectă

3.Captarea atenției

3. Anunțarea temei și a obiectivelor

3.Captarea atenției

- se prezintă planșă cu Albă ca Zăpada și cei 7 pitici

- se anunță tema descoperită ”Exerciții și

- se completează rebusul și pe verticală vor descoperi

- se enumeră numele celor 7 pitici

probleme” și obiectivele lecției

titlul lecției ”Tulpina”

2014
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- se descoperă Rușinosul

- se notează titlul și data

- fișă de lucru (Anexa 2)

- se alcătuiește o propoziție cu acest cuvânt, se
desparte în silabe
- se identifică sunetul ”R” în cuvântul ”Rușinosul”
4.Anunțarea temei și a obiectivelor

4. Dirijarea învățării

Activitate directă

- se anunță tema ”Sunetul și litera R”

- se rezolvă fișa de lucru (Anexa 6)

4. Anunțarea temei și a obiectivelor
- se prezintă tema: ”Tulpina” și obiectivele lecției

5. Dirijarea învățării

Activitate directă

- se specifică folosirea literei R mare de tipar

5. Obținerea performanței

(scrierea numelor, titlurilor, la începutul

- se prezintă un animal pe care îl recunosc

propozițiilor, a frazelor)

- pe spatele animalului se află un exercițiu, iar

- se prezintă planșa model și elementele din care este

rezultatul obținut este greutatea unei girafe

alcătuit: linie verticală, semioval, linie oblică

- colorează girafa

5. Dirijarea învățării
- se prezintă planșa cu
Știu

Vreau să

Am aflat

știu

- descoperă litera din diferite materiale: jetoane,
texte, alfabetar
- se citesc cuvintele din imaginile din manual și
coloanele de cuvinte

- completează primele două rubrici

- fisă de lucru – anexe

- se prezintă un album cu tipuri de tulpini de la diferite

Activitate directă

plante (subterane, aeriene și acvatice)

Obținerea performanței

- se completează ultima rubrică

- pe tablă sunt jetoane și se alcătuiesc cuvinte

- elevii completează în caiete

- așează cuvintele în ordine pentru a obține o
propoziție

Riri

are

mere
..

2015
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- decupează marioneta cu R
6. Temă de casă
- de citit lecția și de alcătuit cuvinte cu jetoane

Activitate directă

Activitate directă

6. Temă de casă

6. Obținerea performanței

- din manual 2 exerciții cu adunări și scăderi

- se realizează un exercițiu pe tablă și în caiete

7. Încheierea activității

7. Încheierea activității

7. Încheierea activității

Se fac aprecieri generale asupra activității.

Se fac aprecieri generale asupra activității.

Se fac aprecieri generale asupra activității.

2016
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PROIECT DE LECŢIE
Profesor: Jozsa Iuliana Ștefania
Şcoala Profesională Specială “Emil Gârleanu”
Data:
Clasa: a III-a
Descrierea colectivului: Colectivul clasei este format din 8 elevi, 7 băieți și 1 fată. Doi elevi sunt încadrați cu deficiență
mintală severă iar ceilalți șase cu deficiență mintală moderată, conform certificatelor de orientare școlară și profesională. Cei
doi elevi cu deficiență mintală severă realizează activitatea școlară online – asincron.
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Formarea abilităților de comunicare
Unitatea de învăţare: Comunicarea orală(verbală) şi nonverbală
Subiectul lecţiei: Pantomimă
Tipul lecţiei: Fixare/Consolidare de cunoștințe
Scopul: Consolidarea deprinderilor de comunicare nonverbală și de interpretare a limbajului nonverbal.
Timp alocat: 40 min.
Competențe generale:
•

Activizarea şi îmbogăţirea vocabularului

•

Formarea şi exersarea capacităţilor de comunicare expresivă, ca mijloc de interrelaționare

Competențe specifice:
II.3.Să-şi valorifice achiziţiile din vocabularul propriu în comunicarea cotidiană
III.2.Să exerseze modalităţi de comunicare expresivă în diverse situaţii, utilizând variate
moduri de exprimare (verbală, nonverbală, muzicală, plastică)
Competențe derivate
Cognitive:
01. Să identifice imagini/ elemente indicate de către profesor (Obiectivul este realizat la nivel minim dacă vor numi corect
70% din imaginile indicate).

02. Să identifice elemente particulare ale animalelor/obiectelor prezentate în imagini; (Obiectivul este realizat la nivel
minim dacă vor identifica particularitățile în 70 % din cazuri).

03. Să comunice nonverbal (mimă) trăsăuri ale obiectelor / animalelor către colegi (Obiectivul este realizat la nivel minim
dacă vor putea mima cu acuratețe în 50% din cazuri)

04. Să interpreteze corect limbajul nonverbal al colegilor de clasă (Obiectivul este realizat la nivel minim dacă vor identifica
50% din interpretările mimice)
Psihomotorii:
05. Să aibă postura corectă în șezut, pe scaun, în bancă (Obiectivul este atins dacă fiecare elev își păstreză poziția corectă
în bancă în cel puțin 50% din timp).

2017
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06. Să folosească întregul corp în procesul de mimare (Obiectivul este realizat dacă elevii folosesc în mod adecvat întregul
corp în 60% din timp).
Afective:
07. Să participe cu interes la activitate (Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii se implică activ în 50% dintre
sarcini).
Strategii didactice:
•

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exercițiul

•

Mijloace de învăţământ: Jocul de mimă”Ți-e scris în frunte” (cartonașe, clepsidră)

•

Forme de organizare: frontal, individual

•

Evaluare: observarea sistematică, analiza răspunsurilor, aprecieri verbale

2018
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Desfăşurarea activităţii
Momentele
activității

Timp

Ob.
Operaț

1. Moment
organizatoric

1 min

2. Actualizarea
cunoștințelor
anterioare

5 min

05
O7

3. Captarea
atenției

5 min

O1
O7

4. Anunțarea temei
și a obiectivelor
lecției

1 min

O5
O7

5. Desfășurarea
activității de
sistematizare

23min

O1
O2
O3
O4
O6
O7
O8

6. Evaluare

5 min

O5
O7

Demersul instructiv-educativ
Asigur condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a
lecţiei, pregătesc materialele necesare începerii
activității iar elevii iau poziția corectă în bănci.
Reamintesc elevilor importanța comunicării verbale și
nonverbale apoi exemplific situații în care nu ne putem
exprima oral (pe stradă când suntem la mare distanță
unii de alții, în bibliotecă, când poate ne întâlnim cu o
persoană care vorbește altă limbă).
Voi atrage atenția elevilor bătând din palme și apoi voi
da o serie de indicații precum Aprinde/stinge lumina,
Deschide ușa, Vino la mine folosindu-mă doar de
gesturi.
Anunț tema și obiectivele, într-o manieră accesibilă, pe
înțelesul elevilor. Anunț elevii că astăzi la Formarea
abilităților de comunicare vom juca mimă pentru a
exersa abilitățile de comunicare/exprimare nonverbal.
Explic elevilor regulile jocului:
Fiecare elev va ieși în fața clasei, v-a lua un cartonaș de
pe catedră și va reprezenta colegilor
obiectul/fructul/animalul de pe cartonaș mimând.
Fiecare elev are la dispoziție un minut, timpul fiind
măsurat cu ajutorul unei clepsidre)
Nu au voie să vorbească sau să folosească onomatopee.
Fiecare copil care reușește să se facă înțeles dar și cel
care înțelege ce s-a mimat primește un jeton. La 3
jetoane va primi o recompensă.
Fac aprecieri referitoare la comportamentul copiilor şi la
modul în care aceştia au participat la activitate.
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Metode și
procedee

Strategii didactice
Mijloace de
învățare
-

Forme de
organizare
Frontal
Individual

Evaluare
Observarea
sistematică

Conversația
Explicaţia
Demonstrația

-

Frontal

Comunicarea
nonverbală

-

Frontal

Aprecieri verbale
Observarea
sistematică

Conversația

-

Frontal

Observarea
sistematică

Frontal
Individual

Observarea
sistematică

Conversația
Explicația
Demonstrația
Exercițiul

Conversația

Cartonașele
jocului ”Ți-e scris
în frunte”
Clepsidra
jetoanele

Stimulente

Aprecieri verbale

Frontal

Aprecieri
individuale și
colective
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Proiect didactic
PROFESOR: Lupașcu Ionela
Școala Gimnazială Plopu Dărmănești
CLASA: a VI-a A
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Istorie
SUBIECTUL: PREȘEDINȚII S.U.A. ȘI CONFLICTELE INTERNAȚIONALE
TIPUL LECŢIEI: însușire de noi cunoștințe
TIMP: 50 min.
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de clasa
COMPTENȚE GENERALE:
Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor despre timp şi spaţiu.
Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice
Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale.
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în prezentarea faptelor şi proceselor istorice
1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice din perspectivă temporală şi spaţială
2.1. Folosirea surselor istorice în vederea descoperirii elementelor de continuitate şi schimbare în procesele istorice
2.2. Explorarea surselor istorice prin utilizarea instrumentelor specifice gândirii critice
3.1. Determinarea relaţiilor dintre personalităţile şi grupurile umane în desfăşurarea faptelor istorice
3.2. Prezentarea unor elemente de continuitate şi schimbare în evoluţia sistemului de valori
Competenţe derivate:
C1- să definească termenii istorici - regim democratic, regim autoritar, O.N.U., N.A.T.O., Războiul din Golf, Primavara arabă, criză politică, arme de distrugere în masă,
terorism.
C2 - să cunoască principiul integrității teritoriale.
C3 - să identifice transformările produse în societate și economie.
C4 - să cunoască drepturile și libertățile cetățeanului.
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Strategia didactică:
Metode:
a) metode şi procedee: - expunerea sistematică, explicaţia, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, lucrul cu documentul istoric,"Cine sunt eu?", exerciții.
b) mijloace didactice: - mape de lucru (documente, fişe de lucru, imagini).
- harta, atlas
- laptop, video proiector, telefon, imprimantă.
c) forme de activitate: - frontală, individuală.
Bibliografie:
Mihai Manea, Adrian Pascu, Atlas școlar de istorie universală, Ed. Corint,
L. Căpiţă, C. Căpiţă,Tendinţe în didactica istoriei, Piteşti, 2005;
M. Manolescu, Evaluarea şcolară, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2006.
Scenariul didactic
Elemente de strategie didactică

Com
Etapele lecţiei

Conţinuturi

pete
nțe

Procedurale

Activitatea cadrului didactic

Materiale

Forme

de

organizare

Activitatea elevului

Evaluare
Forme
Instrumente

1.Moment organizatoric
2. Captarea atenției

C1

Brainstorming
C3

Notez absenţele.

Elevii îşi pregătesc caietele si alte

Pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei.

materiale de lucru.

Solicit elevilor să răspundă la următoarea întrebare:

Conversația

Caiet

Frontal

Observarea
sistematică

Răspund la întrebare.

Conversația

Laptop

Frontal

Evaluare

1.Care este primul lucru la care vă gândiți atunci când

Notăm răspunsurile și întocmim

euristică

Video

Individual

predictivă

auziți: AMERICANI/ S.U.A. ?

o planșă. Căutăm pe Google

Conversația

proiector

Solicit elevilor jocul ,, Cine sunt eu? ”, vor descoperi

căteva imagini reprezentative din

Jocul

dirijată

după o imagine, numele președintelui american. Elevii

răspunsurile date.

didactic

Aprecieri

vor trebui să recunoască personalitatea istorică.

Elevii

descriu/răspund

la

întrebările despre personalitățile
istorice.
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3. Anunțarea lecției noi:

Scopul lecției este de îmbogățire a cunoştintelor despre

PREȘEDINȚII S.U.A.

președinții S.U.A.și conflictele internaționale.

ȘI

Voi prezenta obiectivele lecției.

CONFLICTELE

Elevii receptează mesajul.

Conversația

INTERNAȚIONALE
4.Desfășurarea

lecției:

C1

Solicit elevilor să urmeze sarcinile de lucru, după cum

Fișe

de

Frontal

Observarea

PREȘEDINȚII S.U.A.

urmează:

Elevii aleg un bilețel cu numele

Conversația

lucru

sistematica

ȘI

1.să caute imaginea președintelui și câteva informații

unui președinte și cu sarcina de

Explicația

Laptop

Evaluare

despre activitatea sa.

lucru.

Telefon

predictivă

2.să caute informații despre Războiul din Golf – 1991;

Elevii realizează sarcinile de

Imprima

Războiul din Afganistan – 2001; Războiul din Irak –

lucru(Anexele 1,2,3,4)

nta

Elevii caută și selectează cele mai

Flipchart

CONFLICTELE

INTERNAȚIONALE

2003; Primavara arabă – 2010-2011; Politica externă a
S.U.A. în perioada Trump.
5.Dirijarea învățării

Adunarea materialelor și realizarea unui colaj pentru
fiecare președinte: Bill Clinton; George W. Bush,

importante materiale.

Frontal

Observarea

Individual

Evaluare
predictivă

Barack Obama, Donald Trump
C1

Solicit elevilor să aleagă câte un reprezentant care să

Elevii numiți citesc materialele.

6. Asigurarea retenției și

C2

citească cele 4 filpcharturi.

Elevii

a transferului

C3

După fiecare prezentare se insistă pe aprecierea

informațiile

C4

implicării S.U.A. în menținerea păcii și apărarea

Elevii își însușesc principiile care

democrației în lume.

coordonează politica mondială.

Sub impresia realizată de cele patru prezentări, elevii

Elevii

primesc o imagine a președinților pe care trebuie să o

primite.

Feedback

își

desenează

Expunerea

Frontal

completează

Evaluare finală

Individual

Conversația

imaginile

transforme într-o caricatură.
7. Evaluarea

Fac aprecieri verbale şi notez elevii în funcţie

Elevii sunt atenţi la aprecierile

Conversația

de activitatea desfăşurată.

făcute de profesor.

Explicația
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Aprecieri

Individual

nerale.

ge-
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STUDIU CVASIEXPERIMENTAL PRIVIND MODALITĂȚILE DE VALORIFICARE A JOCULUIDIDACTIC ÎN PROCESUL DE SOCIALIZARE A
PREȘCOLARILOR
AMĂRIUȚEI FLORENTINA
GRADINIȚA P..P. NR. 39 GALAȚI
III.1. Ipoteza și obiectivele cercetării
Omul trăiește pe pământ cu scopul de a relaționa, de a interacționa și de a socializa cu cei din jurul său, motiv pentru care scopul educației este acela de a forma
oamenii conform cerințelor sociale. Socializarea este un proces complex, continuu, care permite adaptarea și integrarea socială a individului, determinându-l pe acesta să
participe activ în viața socială.

Socializarea debutează încă de la nașterea ființei umane, prinde contur în perioada copilăriei, odată cu intrarea copilului în mediul

educațional și continuă de-a lungul vieții. Mediul educațional oferă posibilitatea copiilor de a cunoaște persoane noi, de a interacționa, de a-și face prieteni, de a se raporta la
ceilalți, astfel se pun bazele în formarea unei persoane sociabile.
Pe parcursul lucrării mi-am propus să evidențiez importanța jocului didactic în vederea optimizării capacității de socializare a preșcolarilor. Astfel, scopul cercetării
mele este valorificarea jocului didactic în dezvoltarea procesului de socialiare a preșcolarului. Drept urmare am stabilit următoarea ipoteză: dacă în cadrul activităților din
învățământul preșcolar se utilizează jocul didactic, atunci gradul de socializare al preșcolarului va crește.

Pentru verificarea acestei ipoteze mi-am propus

următoarele obiective ale cercetării:
O1- Măsurarea nivelului inițial de socializare a preșcolarilor;
O2-Aplicarea unui program formativ ce valorifică jocurile didactice în cadrul activităților din învățământul preșcolar, care urmăresc socializarea preșcolarilor;
O3- Stabilirea relației dintre jocul didactic și gradul de socializare al elevilor;
O4-Identificarea celor mai eficiente jocuri didactice și activități care favorizează dezvoltarea socializării la preșcolari.
Pentru operaționalizarea acestor obiective, am realizat o cercetare empirică, de tip cvasiexperimental, cu rol formativ-ameliorativ. Pentru aceasta am decis să aplic o
serie de jocuri didactice cu scopul de a ameliora nivelul de socializare al preșcolarilor prin creșterea coeziunii grupului, dar și îmbunătățirea relațiilor interpersonale dintre
elevi. Cercetarea are un caracter cvasiexperimental deoarece am avut în vedere un singur eșantion de subiecți.

III.2.Metodologie
III. 2.1. Eșantion
Cercetarea s-a desfășurat în anul școlar 2017-2018, la grupa mijlocie, din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 64 ,,Ileana Cosânzeana”, pe un eșantion de 17
subiecți, 9 băieți și 8 fete, fiind o grupă echilibrată din acest punct de vedere. Media vârstei copiilor este cuprinsă între 4 și 5 ani.
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Preșcolarii provin din grupe și grădinițe diferite, motiv pentru care există stări de simpatie și antipatie, copii acceptați dar și marginalizați, fapt evidențiat prin
comportamente aparent vizibile (nu vreau să stau lângă... ; nu vreau să ma joc cu nimeni; nu îmi place să lucrez cu...)
Copiii sunt bine dezvoltați psiho-intelectual în raport cu vârsta biologică, provin din familii cu un nivel de instruire mediu și superior, care se implică în sprijinirea
actului educațional.

III. 2. 2. Metode de cercetare
Etimologia cuvântului ”metodă” provine din limba greacă care înseamnă cale spre (odos=cale; metha=spre). Metoda este definită ca ”o cale de cunoaștere” care
produce informații, strategii, principii și este necesară pentru dobândirea cunoștințelor și capacităților proiectate la nivelul procesului de învățământ, prin valorificarea
principiilor specifice de realizare a activității didactice (Cristea, S., 1998).
a)

Experimentul reprezintă ”o observație provocată și controlată care are la bază producerea sau schimbarea deliberată a fenomenelor educaționale în vederea

studierii lor aprofundate în condiții favorabile și a identificării, observării și evaluării factorilor care le influențează sau le determină” (Bocoș, M., 2003, p.84).
Această metodă mi-a permis crearea unor noi situații, cu scopul de a aduce modificări în desfășurarea procesului instructiv educativ și de a urmări eficiența pe care
acestea au avut-o conform ipotezei de la care am plecat: dacă în cadrul activităților din învățământul preșcolar se utilizează jocul didactic, atunci gradul de socializare al
preșcolarului va crește.
b) Ancheta pe bază de chestionar reprezintă metoda prin care un cercetător are posibilitatea de a-și formula o serie de întrebări cu scopul de a investiga și de a
obține informații cu privire la comportamentul sau personalitatea unui subiect sau a unui grup (Bocoș, M., 2003, p.96).
Prin intermediul acestei metode sunt sondate de obicei opiniile, atitudinile, dorințele, aspirațiile, interesele vocaționale ale copiilor. Se practică în momentele de
schimbare, de angajare în noi tipuri de activități sau de alegere a drumului în viață (Golu, P., Zlate, M., Verza, E., 1998, p.17).
Prin utilizarea acestei metode, am obținut informații referitoare la specificul grupei și la relațiile interpersonale care există între preșcolari.
c) Metoda observației are în vedere ”urmărirea intenționată și înregistrarea exactă, sistematică a diferitelor manifestări comportamentale ale individului sau ale
grupului ca și a contextului situațional al comportamentului” (Zlate, M., 2000, p 118).
Observația ”constă în urmărirea sistematică a manifestărilor psihocomportamentale ale copilului în condițiile activităților lui naturale de joc, învățare școlară și extrașcolară”
(Golu, P., Zlate, M., Verza, E., 1998, p.13).
Am folosit această metodă pentru a obține și consemna într-un mod spontan date suplimentare privind aspect diverse ale fenomenului investigat, modul de
manifestare al preșcolarilor în cadrul activităților desfășurate, maniera în care aceștia relaționează cu ceilalți.
Pe parcursul desfășurării jocurilor didactice, prin intermediul observării sistematice, am urmărit preșcolarii din grupa mijlocie în condiții create intenționat, dar și în
cele obișnuite.
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Rezultatele obținute în urma observării au fost înregistrate în fișe de observație. Pe baza acestor informații am realizat statistici și interpretări care au contribuit la
demonstrarea faptului că prin utilizarea jocurilor didactice s-au obținut schimbări pozitive în cadrul grupului. Jocul a contribuit la crearea unei atmosfere naturale, plăcute,
relaxante, care a oferit ocazia preșcolarilor de a se manifesta liber, de a interacționa, de a colabora și lucra împreună.
III. 2.3. Măsurarea
III. 2. 3. 1. Variabile
În cercetare am utilizat următoarele variabile:
a)

variabila independentă:
•

programul formativ “Ne jucăm, socializăm și prietenii legăm!“, bazat pe jocul didactic

b) variabila dependentă:
•

capacitatea de socializare a preșcolarilor

III. 2. 3. 2. Instrumente
În realizarea cercetării am utilizat următoarele instrumente:
1. Chestionarul sociometric inițial a fost utilizat ca principal instrument pentru obținerea informațiilor referitoare la măsurarea relațiilor de atragere sau respingere
făcute de preșcolari.
Chestionarul sociometric inițial a fost conceput pe baza a patru contexte diferite de socializare, cuprinde opt itemi cu câte trei variante de răspuns fiecare. Conținutul
fiecărui item a fost formulat clar, pe înțelesul copiilor, astfel încât să nu întâmpine dificultăți în formularea răspunsurilor sau să reflecte relațiile interpersonale care sunt
stabilite la nivelul colectivului de elevi.
La aplicarea chestionarului sociometric, copiii care manifestau un comportament izolat au ezitat să răspundă la primul item argumentând ca nu le place să se joace
cu nimeni la grădiniță.
2. Matricea sociometrică reprezintă ”un tabel cu dublă intrare, în care sunt trecuți subiecții la care s-a aplicat testul, în ordine alfabetică, precum și opțiunile făcute
de aceștia. În dreptul fiecărui subiect alegător (de pe linie orizontală), în careul corespunzător subiectului ales (de pe verticală) se notează cu ”+” sau cu ”- ” numărul de
puncte corespunzător locului ocupat de acesta în topul preferințelor pozitive sau negative emise de subiect” (Holban, I., 1978, p. 178).
În funcție de numărul alegerilor făcute am notat astfel: +3/-3 prima alegere, +2/-2 a doua alegere și +1/-1 a treia alegere. În matrice atracțiile sunt notate cu (+), iar
respingerile cu (-).
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Matricea sociometrică facilitează descoperirea și ordonarea datelor oferite de testul sociometric și în același timp asigură condițiile de prelucrare a acestora. Pe baza
datelor rezultate din testul sociometric și integrarea acestora în matricea sociometrică am calculat indicele statusului sociometric preferențial care indică locul fiecărei
persoane și se calculează după următoarea formulă:
Issp = n /(N-1), unde
n= numărul alegerilor primite de persoana respectivă;
N = numărul membrilor grupului;
3.Sociograma este o hartă sociometrică care reprezintă grafic configurația relațiilor interpersonale existente între membii unui grup (Alecu, S., 2005, p. 97).
”În sociograma colectivă liberă amplasarea subiecților este aleatorie, sau, dacă sociograma se construiește sub forma unor cercuri concentrice, în cercul din mijloc
este figurat elevul cel mai popular, apoi în cercurile următoare elevii sunt amplasați în ordinea descrescătoare a statutelor (popular, acceptat, izolat, respins)” (Golu, P., Zlate,
M., Verza, E., 1998, p.22).
4.Fișele de observație au fost elaborate cu scopul de a identificafrecvența cu care se manifestă anumite comportamente ale preșcolarilor în cadrul activităților.
Principalii indicatori comportamentali care au fost vizați sunt:
I1: Angajarea voluntară și spontană în activitate;
I2: Spiritul de echipă și de cooperare;
I3: Atenția acordată nevoilor celorlalți;
I4: Utilizarea formulelor de politețe;
I5: Solicitarea ajutorului în rezolvarea anumitor sarcini;
I6: Oferirea ajutorului voluntar în rezolvarea anumitor sarcini.

III.3.Procedura
În decursul anului școlar 2017-2018 am desfășurat o activitate de cercetare de tip cvasiexperimental cu rol formativ-ameliorativ al relațiilor interpersonale în
colectivul de preșcolari. Cercetarea a vizat trei etape fundamentale:
a) Etapa inițială (pretest)
S-a realizat în luna decembrie 2017 prin aplicarea unui chestionar sociometric înainte de începerea programului formativ propus pentru anul școlar 2017-2018,
având drept scop stabilirea tipologiei relațiilor dintre preșcolari.
b) Etapa formativă (cvasiexperiențială)
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Această etapă s-a realizat în perioada ianuarie 2018 – mai 2018. În această etapă a avut loc implementarea programului de jocuri didactice pe care mi l-am propus:
“Ne jucăm, socializăm și prietenii legăm!“. În această perioadă am completat și fișele de observații care au vizat comportamentele elevilor care stau la baza climatului afectiv
al grupei.
c)

Etapa finală (posttest)

S-a desfășurat în luna mai 2018, după încheierea programului de jocuri didactice. În această etapă s-a aplicat un chestionar sociometric identic în ceea ce privește
structura celui de la testarea inițială, dar modificat din punct de vedere al conținutului.
III.4.Analiza și interpretarea datelor
La începutul cercetării am pornit de la ipoteza conform căreia dacă în cadrul activităților din învățământul preșcolar se utilizează jocul didactic, atunci gradul de
socializare al preșcolarului va crește. În continuare voi prezenta demersul investigativ, precum și rezultatele obținute în fiecare etapă a cercetării.
ETAPA INIȚIALĂ (PRETEST)
În această etapă am aplicat întregului eșantion de subiecți un chestionar sociometric pentru a stabili nivelul inițial al tipurilor de relații interpersonale.
CHESTIONAR SOCIOMETRIC A
Grădinița …………………………………...
Grupa ……………………………………….
Numele și prenumele……………………….
Vârsta……………………………………….

1.

Numește 3 colegi cu care vrei să te joci.

a)…………………………………….
b)…………………………………….
c)…………………………………….

2.

Numește 3 colegi cu care nu vrei să te joci.
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a)…………………………………..
b)…………………………………
c)………………………………….

3.

Numește 3 colegi cu care vrei să colorezi.

a)……………………………………
b)……………………………………
c)……………………………………

4.

Numește 3 colegi cu care nu ai vrea sa colorezi.

a)……………………………………
b)……………………………………
c)……………………………………

5.

Alege 3 colegi cu care vrei să lucrezi la Centrul construcții.

a)............................................
b).............................................
c)..............................................

6.

Numește 3 colegi cu care nu vrei să lucrezi la Centrul construcții.

a)............................................
b).............................................
c)..............................................
/ewqr
7.

Alege 3 colegi alături de care vrei să participi la jocul de rol.

a)............................................
b).............................................
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c)..............................................

8.

Numește 3 colegi cu care nu vrei să participi la jocul de rol.

a)............................................
b).............................................
c)..............................................
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PROIECT DE LECȚIE LA CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Prof. Costina Carmen
Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu”,
Vulcan, jud. Hunedoara
Tema: ,,Stereotipuri, prejudecăți și discriminare ”
Modulul: Comunicare și abilități sociale
Clasa: a VIII-a
Competența generală: Dezvoltarea abilităților de interrelaționare în contexte variate: înțelegerea termenelor de ,,stereotip” și ,,prejudecată” și a mecanismele psihologice
care dau naștere acestora.
Competențe specifice:
-

să analizeze influența stereotipului și a prejudecăților asupra comunicării interpersonale;

-

să conștientizeze că limbajul folosit față de un anumit grup de persoane poate conduce la discriminarea, izolarea membrilor acelui grup;

-

să conștientizeze că stereotipurile și prejudecățile pot duce la violență.

Metode folosite: brainstorming, dezbatere, lucrul în echipe/ perechi.
Resurse utilizate pentru a susține activitatea: (suport audio-video, coli, markere, fișe de lucru).
Resurse de timp: 2 ore de curs
Extinderi/ deschideri spre alte discipline: Educație socială, Istorie.
Încă din primul moment al orei, copiii sunt împărțiți pe grupe de câte patru elevi. Fiecare grupă a primit deja câte o coală la începutul orei. Profesorul scrie pe tablă
următoarele cuvinte într-un cerc: ,,Copiii din provincie” și îi roagă pe elevi să își noteze, în jurul acelui cerc, tot ce cred ei despre copiii din provincie, modul în care îi văd ei
pe aceștia și să-și pregătească un argument pentru fiecare afirmație. După câteva minute de lucru, elevii sunt invitați să vină în fața clasei cu foile și să-și prezinte schema.
Prezentarea va fi susținută cu argumente. Interacțiunea are loc între elev-elev în cadrul grupului, între grupuri și între profesor-elevi. Profesorul diriginte îi anunță pe copii că
următoarea activitate se va desfășura în interiorul fiecărui grup, apoi fiecare grup își va alege un reprezentant și vor confrunta răspunsurile date de grupurile lor, iar în final, va
avea loc o discuție profesor- elevi despre stereotipurile pe care, uneori fără să vrem, le aplicăm persoanelor din jurul nostru.
Profesorul comunică grupurilor cele două situații concrete, pe care ei urmează să le dezbată în grup:
1) Doi bătrâni, seara, se plimbau prin parc. La un moment dat, zăresc doi copii neajutorați, murdari discutând în liniște pe o bancă. Din depărtare se văd două siluete de
bărbați atletici, purtând gehaine de culoare închisă. De cine se vor teme bătrânii, de copii sau de bărbații în negru? De ce?
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2) Cazul următor: bărbații sunt mai numeroși în aparițiile TV decât femeile, disproporția fiind dată de emisiunile de talk-show, în care accentul este pus pe viața profesională
și în care femeile apar foarte rar (12% apariții femei, 88% apariții bărbați). Elevii vor avea câte 5 minute pentru fiecare pas al acestei activități: dezbatere în grup, confruntare
de idei între grupuri, discuție profesor-elevi.
Tema de observație (5 minute): profesorul va comunica elevilor că, până la următoarea întâlnire, aceștia au o temă care constă în observarea, zilnică, a stereotipurilor pe care
le folosim în relațiile cu ceilalți.
A DOUA ORĂ - Fixarea cunoștințelor. Se vizionează filmul documentar de pe youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=qP5Iel-IKe0
Definirea termenilor (15 minute).
Interacțiune: profesor-elevi, lucru individual.
Profesorul reamintește elevilor tema de discuție, se verifică și se comentează pe marginea temei pentru acasă. Împreună cu profesorul, elevii încearcă să găsească
cea mai potrivită definiție pentru cuvântul ,,stereotip”, pe înțelesul lor. Elevilor li se explică și etimologia cuvântului. De asemenea, se va aduce în discuție și termenul de
,,prejudecată”. Anexa 1. În continuare, se completează Fișa de lucru 1 și se discută răspunsurile elevilor.
Interacțiune: lucru în perechi, profesor-elevi
Profesorul întreabă ce categorii de stereotipuri cred ei că au fost puse în discuție în Fișa de lucru 1 (tinerii, fetele, băieții, femeile, bărbații, etc, deci grupuri).
Profesorul distribuie Fișa de lucru 2, informându-i pe elevi că în această fișă vor descoperi încă o categorie supusă stereotipului. În continuare, copiii vor adăuga exemple de
stereotipuri legate de popoare (dacă știu acest lucru).
Dezbatere (10 minute). Interacțiune: profesor-elevi. Fișa de lucru 1 – lucru individual.
Stereotipii în legătură cu anumite categorii de personae.
Completează următoarele propoziții cu ceea ce crezi tu că se spune în general despre aceste categorii de oameni:
1. Toți atleții sunt…………………………………………….
2. Toți politicienii sunt……………………………………….
3. X e un mare bețiv. Cu siguranță e........................................
4. Adolescenții sunt..................................................................
5. E blondă, deci.......................................................................
6. E italian, deci........................................................................
7. Femeile sunt.........................................................................
8. Bărbații sunt.........................................................................
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9. Băieții sunt...........................................................................
10. Fetele sunt...........................................................................
11. Bogații mereu......................................................................
12. Profesorii întotdeauna.........................................................
13. Bătrânii mereu.....................................................................
14. Părinții mereu......................................................................
15. Vegetarienii.........................................................................
16. Băieții cu părul lung ............................................................
17. Băieții cu cercel...................................................................
18. Elevii care poartă lanț la gât................................................
19. Cei care au părul verde ........................................................
20. Cei care se îmbracă doar în negru........................................
Fișa de lucru 2 – lucru în perechi. Stereotipii legate de popoare. Citește cu atenție seturile de stereotipii de mai jos și încearcă să le potrivești cu popoarele cărora crezi că le
sunt atribuite.
1. africanii; 2. indienii; 3. australienii 4. englezii; 5. francezii; 6. scoțienii; 7. irlandezii
A. Murdari, nebărbieriți. Sunt foarte buni bucătari. Mănâncă croissante și baghete. Poartă berete pe cap. Repetă mereu ‘mais oui’, ‘mon cheri’.
B. Sunt foarte mari băutori. Le plac la nebunie cartofii.
C. Nu sunt sofisticați. Sunt obsedați de canguri, bumeranguri și surfing. Se luptă cu crocodilii.
D. Cântă la cimpoi. Poartă fuste. Au barba roșie. Sunt fataliști. Nu le plac englezii.
E. Foarte politicoși. Slabi la sporturi. Huligani la fotbal. Beau bere caldă. Le place mult ceaiul.
F. Sunt guru. Domesticesc șerpi. Se închină la vaci. Mănâncă condimentat. Sunt fachiri. Meditează.
G. Dorm în colibe. Au mereu sulițe asupra lor. Sunt canibali. Au buzele găurite.
Fișa de lucru 3 – lucru în echipă. CE DĂ NAȘTERE PREJUDECĂȚILOR?
1. Elevii au un timp de lucru de 2 minute în care își notează ce consideră că ar putea da naștere prejudecăților. Cum apar acestea?
2. Elevilor li se solicit să citească cu atenție părerile de mai jos și să le discute cu colegii de echipă. Apoi, își vor împărtăși părerile clasei și colegilor.
A) Stereotipurile au la bază un adevăr.
B) Stereotipurile sunt, de obicei, negative, dar…
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C) Capacitatea noastră de a înțelege lumea este limitată, iar faptul că folosim tipare pe care le aplicăm oamenilor ne ajută să clasificăm lucrurile din jurul nostru, deci să
înțelegem, chiar și parțial, lumea.
D) Aceste tipare ne ajută să menținem o anumită ordine în lume.
E) Stereotipurile sunt dinamice și se schimbă odată cu lumea din jurul nostru, într-o interacțiune continuă. Prejudecățile apar pentru că:
1: nu ai o educație bună primită în familie;
2: te ‚iei după‘ prieteni;
3: vrei să ‚te dai mare‘;
4: din cauza faptului că nu înțelegi unele lucruri corect despre un grup/ persoană îți formezi o părere greșită, ceea ce dă naștere prejudecății;
5: prejudecata și discriminarea sunt forme ale intoleranței.
Această activitate se desfășoară sub forma unor dezbateri libere, elevii aducând exemple din viața lor, din ceea ce au auzit sau poate chiar li s-a întâmplat. Se
discută din nou diferența între stereotip și prejudecată: exista o diferență reală? Sunt sinonime?
Lucru în echipă, dezbatere (10 minute). Interacțiune: lucru în echipă.
Activitățile din Fișa de lucru 3 se lucrează în grup. Mai întâi elevii cad de acord în cadrul grupului asupra motivelor apariției prejudecăților, iar apoi discută
afirmațiile de la punctul 2. În final, au loc discuții comune, la nivel de clasă.
Feedback și evaluare (5 minute). Interacțiune: profesor-elevi. Elevii și profesorul prezintă ultimele concluzii și realizează faptul că este destul de greu să nu-ți
împarți semenii în categorii. Chiar și involuntar, acest lucru poate dăuna dezvoltării personalității unui adolescent mai sensibil, iar cel care aplică stereotipuri
poate fi etichetat drept intolerant. Trebuie să facem eforturi, să dăm credit oamenilor pentru ceea ce fac și demonstrează că sunt, și să nu îi “desființăm” doar
pentru că aparțin unui grup.
Anexa 1 – dezbatere la nivel de clasă. CE ESTE UN STEREOTIP/ CLIȘEU?
-

Etimologie: “stereos” = solid, ferm, “typos” = imprimare (termen din tipografie, folosit prima dată în 1798 de Firmin Didot); aceasta era o copie a textului pe
o tablă care se folosea la tipărire în locul originalului.

-

Generalizarea părerii despre un grup, plecând de la o persoană.

-

Când judeci pe cineva fără să cunoști.

-

O părere comună despre un anume grup social: de ex: “cerșetorii”=oameni leneși, care prefer să stea și să ceară, decât să muncească. De fapt, sunt doar câțiva
dintre ei sunt astfel, însă eticheta se extinde asupra tuturor.

-

Stereotipul duce la prejudecată și la o falsă părere despre întreg grupul.
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-

Oamenii nu cunosc amănunte despre un alt grup de oameni, nu-i cunosc în detaliu și personal, și atunci fac aprecieri greșite asupra lor, îi ,,bagă în aceeași
oală,, pe toți.

-

Stereotipul este adânc înrădăcinat în cultura unui popor.

-

Stereotipul = o imagine generalizată despre un grup de persoane, care nu ia în seamă indivizii separate.

-

Prejudecata = o părere nefavorabilă despre un grup, bazată pe un stereotip.

-

Stereotipurile îi pot face pe cei care le emit să trăiască conduși de ura față de acel grup/persoană, iar pe cei care le sunt victime să trăiască cu o frică
permanent.

-

Când judecăm pe cineva bazându-ne pe stereotipuri și în consecință îi tratăm diferit, de fapt îi discriminăm.

Bibliografie:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_ro.pdf
https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-3/part-1/unit-1/lesson-3/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stereotip
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20Va/Educatie%20sociala/CORVIN/cap07/p66.html
https://www.living-democracy.ro/textbooks/volume-6/chapter-4/exercise-5/
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Lesson Project
Teacher Butnaru Sorina
Scoala Gimnaziala ,,Dr. Alexandru Safran'', Bacau
Level: L1
Lesson topic: Errol, a police officer/ Public perception of the police/ TV violence/ Crime and criminals
Type of lesson: Mixed
Input: vocabulary describing crimes and criminals; verbs followed by preposition
Skills: speaking, listening, reading, writing
Methods and approaches:
A. Main: Communicative Approach
B. Elements of: The Audio-Visual Approach, The Direct Method
Techniques: - conversation
- listening comprehension
- reading comprehension
- vocabulary exercises
- grammar exercises
- role-play
Interaction: T – Ss; Ss – T; IW; PW; GW
Objectives:
a.

COGNITIVE:

-

to talk about types of crimes and criminals

-

to familiarize the students with words linked to the topic

-

to read a text for extracting specific information
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-

to develop their listening understanding

b.

AFFECTIVE:

- to create a warm atmosphere and make students feel at ease when speaking and writing
- to be encouraged to express their opinions

Teaching Aids:
1.

Textbook: New Blueprint, Longman

2. Books: a. Harmer, Jeremy (1991): The Practice of English Language Teaching, Longman, UK
b. McCarthy, Michael, O’Dell, Felicity (2008): English Vocabulary in Use, Cambridge
3. Worksheets, blackboard
4. OPH, CD player

Time: 50 minutes
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STAGE / TIME

Teacher’s activities

Students ‘activities

Skills

Strategies

1. Warm-up

- invites the Ss to
watch a short movie
about children and
teenage violence

- watch the movie

Listening

Techniques
Conversation

3’

-asks the Ss to share
their opinion about the
movie

3. Goal setting
1’

7. Introduction of
the new material
25’

-based on the movie
and on their life
experience, T asks the
Ss to try to define the
causes of teenage
violence and crime
- announces that they
are going to talk about
types of crime and
criminals and also
about public
perception of the
police and TV violence
- asks the Ss to read
orally the definition
of each crime and
criminal (Worksheet 1)
-asks the Ss a set of
questions regarding
their previous life
experience:
1.Have you ever been
the victim of a crime?
2.Have you ever
witnessed a crime?
3.Have you ever
committed a crime?
4. Would you turn a
family member?

Aim
Materials
OHP

Interaction
T-Ss
- to arouse the
students’ interest

-express their opinions

Speaking

Conversation

OHP

T-Ss

-express their opinions

Speaking

Conversation

OHP

T-Ss

-to encourage Ss to
express their views

Speaking

Conversation

OHP

T-Ss

- to prepare the
students for the
lesson

Reading
Speaking

Conversation

Worksheet 1

T-Ss

-to make clear the
meaning of the
new information

Speaking

Conversation

T-Ss

-to encourage to
express their
opinions

- listen to the T

- read the new information

-answer the questions
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5. What would you do
if you needed to pay
for something but
didn’t have enough
cash?
- asks the Ss to read
the types of crime and
criminals and to
organize them into
three groups: crimes,
people and places
(Worksheet2,
Exercise 81.1)
-invites Ss to read
loudly their answers
- asks the Ss to read
and complete with the
appropriate word
concerning crimes
(Worksheet2, Exercise
81.2)
-divides the Ss into
groups of two and asks
them to read their
answers (one being A
and one being B)

- to read and organize the
words into three groups:
crimes, people and places

Reading
Writing

-to check the
understanding of
the words

Associating

Worksheet 2

IW

Conversation

Worksheet 2

T-Ss

Completion

Worksheet 2

IW

Worksheet 2

T-Ss

-Ss read their answers
orally
- read and respond in
writing to the questions or
statements confirming the
crime in each one

Reading
Speaking
Reading
Writing

-to check the
answers
- to check the
understanding of
crime and
criminals’ types

-they read their answers
orally taking turns
Reading
Speaking

- asks the Ss to answer
a number of questions
regarding the new
topic (Worksheet2,
Exercise 81.3)

- Ss answer the questions
with Yes or No and they
add up their scores

- asks the Ss to read
their answers and their
scores

-Ss read loudly the
answers to the questions

Role-play

-to check the
pronunciation of
the new words

-to reinforce their
new knowledge
Reading
Writing

Completion
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-asks Ss to complete
the sentences in
exercise 1/ Unit 45/
Reading

Reading

Question-answer

Worksheet 3

Writing

Completion

Worksheet 5

Speaking

Conversation

Worksheet 3

-to thoroughly
understand the
meaning of the
new words
referring to their
own lives

T-Ss

-complete the sentences
with the correct
preposition
IW

- divides the Ss into
groups of two and asks
them to decide what
punishment people of
different ages should
get for various crimes
(Worksheet3, Activity
1)

-asks the Ss to express
their opinion

-asks the Ss to listen
to a part of radio talk
show about teenage
crime (Worksheet3,
Activity 2)

- they use the new words
in conversation

T-Ss
- to get used to the
new words and
introduce them in
possible real
situations

-make public their
opinions about the
different punishments
Speaking

Conversation

Worksheet 3

T-Ss

Listening

Getting for the gist

CD player
Worksheet 3

IW

-listen carefully to the talk
show

-expose the solutions
-asks the Ss to identify
the solution people are
using in US for
teenage crime

-to enrich their
vocabulary on the
topic with verbs
followed by
preposition

Conversation
Speaking

Worksheet 3
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-read the dialogue
-asks the Ss to read a
part of the transcript
about boot
camps(Worksheet3,
Activity 3)
-asks the Ss to listen
to the dialogue and to
fill in the gaps with the
suitable words
-asks the Ss to listen
to a number of
sentences and tick the
one they hear
(Worksheet3, Activity
4)

-divides the Ss into
groups of two asks
them to read the
information about boot
camps and to see if the
statements are true or
false (Worksheet3,
Activity 5)
- invites the Ss to work
in pairs and discuss
about the efficiency of
boot camps in
Romania(Worksheet3,
Activity 6)
-asks the Ss to identify
some causes regarding
teenage crime

Conversation
Reading

Worksheet 3

IW

-while listening, Ss fill
in the gaps

- to read a text for
extracting specific
information

Fill-in exercise
Listening
Writing
-listen to the sentences and
tick on their worksheets
the one they hear

-to check Ss’
listening
comprehension

Worksheet 3

IW
-to reinforce their
listening
comprehension

Reading
Writing

Listening
comprehension

Worksheet 3

Reading
Writing

Conversation

Worksheet 3

-express their opinions
regarding boot camps in
their country

Speaking

Conversation

Worksheet 3

PW
T-Ss

-to develop their
speaking skill on a
specific topic

-try to figure out possible
factors that contribute to
teenage crime

Speaking

Conversation

Worksheet 3

T-Ss

-to improve their
writing and
speaking skills on
the topic

- read the sentences an
complete the task

2040

IW

PW

- to check
students’
knowledge
concerning the
new topic

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

-divides Ss into groups
and asks them to read
some statistics

-invites Ss to talk
about the citizen’s
protection and
especially about the
police as an institution
-brings some issues
into discussion:
1) Do you know any
police officers
personally?
2) What are they like
when they are on duty?
3) Do you think the
police treat all sections
of the society in the
same way?
4) Should police be
present at political
demonstrations and
events like football
matches? Should they
be armed?
-asks the Ss to make a
list of 5 advantages
and 5 disadvantages of
being a police officer

-read the statistics and
answer in writing to a set
of questions as a group
(one being the secretary
and one being the
spokesperson) and then to
share their opinions

Speaking
Writing

Conversation

Speaking

Conversation

Worksheet 4

PW
Role-play

-Ss share their opinion
about this topic
T-Ss

- write down on their
notebooks
IW

-invites Ss to make a
list of least 5 features

-to encourage their
speaking and to
get the students
actively engaged

Writing

Conversation
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of police officer as he/
she is nowadays/ 5 of
the ideal police officer

-to compare
different situations
using the new
vocabulary

-give the two examples

Writing

10. Homework
setting

- asks the Ss to fill in
all blanks regarding the
portrait of a thief

Conversation

IW

- fill in the blanks
Writing

Fill-in exercise

1’

Referinte
https://www.youtube.com/watch?v=jOrGsB4qG_w&ab_channel=napcan
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PROIECT DE ACTIVITATE
Profesor ing. Miruna-Ștefania OANCEA
DISCIPLINA: Microbiologia și igiena în industria alimentară
CLASA: a X-a
DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ: Industrie alimentară
CALIFICAREA: Brutar- patiser- preparator produse făinoase
TEMA: Acțiunea factorilor externi asupra microorganismelor
LECȚIA: Influența factorilor fizici asupra microorganismelor: temperatura
TIPUL LECȚIEI: comunicare de noi cunoștințe
TIMPUL ACORDAT: 50 min.
COMPETENȚE SPECIFICE: identificarea acțiunii factorului fizic: temperatura, asupra microorganismelor;
COMPETENȚE DERIVATE:
CD1- explicarea noțiunilor de ”microbiostatic” și ”microbicid”;
CD2- definirea zonelor de temperatură;
CD3- clasificarea microorganismelor în funcție de temperatura optimă;
CD4- identificarea implicațiilor temperaturii asupra microorganismelor, din industria alimentară.
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE:
-conversația euristică
-explicația
-expunerea
-descoperirea dirijată
-metoda Loci
-metoda Brainstorming
Evaluare orală a activității elevilor
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MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE:
-laptop
-planșe/ prezentare PowerPoint
-tablă
-fișe de lucru
-portofoliul
-platforma Adservio (aplicațiile interactive Zoom/Webex)
FORME DE ORGANIZARE: frontală- pe grupe- individuală

BIBLIOGRAFIE:
- Crocnan E., Daniel O., ”Microbiologia resurselor naturale- liceul tehnologic, profilul: resurse naturale și protecția
mediului”,clasa a X-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2010;
- Capotă V., Coza A., Brumar C., ”Industrie alimentară”, clasa a IX-a, Editura CD Press, București, 2009;
- Ion R., Falbock R., ”Microbiologie și chimie alimentară”, clasele X- XI, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1991;
- Georgescu A.C., ”Igienă și microbiologie”, clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977;
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE
Nr.
crt.

Competențe

Etape/
Timp

Activități de învățare
Conținuturi
Profesor

1.

2.

3.

Moment organizatoric
5 min.

Anunțarea temei și a
competențelor.
Captarea atenției.
10 min.

Prezentarea
conținutului
dirijarea învățării
20 min.

CS

CD1
și

CD2

Mijloace de
învățământ

Strategie
didactică

Evaluare

Platforma
Adservio

Activitate
frontală

Observarea
elevilor

Elevi

Face prezența elevilor.
Pregătește materialele pentru lecție și asigură
condițiile necesare desfășurării optime a orei.
Elevilor, li s-a transmis prin intermediul
platformei Adservio, care sunt materialele
necesare desfășurării orei.

Răspund la salutul profesorului.

Se pregătesc pentru lecție.

Aplicațiile
Zoom/Webex

Dialogul

Prezintă clar titlul lecției și precizează
competențele care trebuie realizate.
Proiectează,
utilizând
prezentarea
PowerPoint, titlul lecției și conținuturile.
Roagă elevii să pregătească fișele de
documentare și fișele de lucru.
Pentru a capta atenția, folosește metoda Loci
(mnemotehnică) : roagă elevii să își
imagineze spațiul unei bucătării, în care se
găsesc: un frigider ce are congelator, o masă,
un aragaz ce are cuptor și termometru care
indică temperatura de 40˚C. Pentru a asocia
imaginea creată pe cale auditivă cu cea
vizuală, profesorul proiectează pe ecran un
desen cu elementele enumerate. Desemnează
un elev să le prezinte iar mai apoi roagă
colectivul clasei să rețină imaginea până la
sfârșitul orei.
Prezintă, folosind aplicația PowerPoint,
importanța temperaturii asupra dezvoltării
microorganismelor. Invită elevii să noteze
ideile principale, iar profesorul le așază și pe
tablă, pentru o mai bună fixare.
Explică elevilor termenii: ”microbicid” și
”microbiostatic” și realizează o schemă de
clasificare a microorganismelor, în funcție de

Își notează tema pe caiet.

Platforma
Adservio

Activitate
frontală

Aplicațiile
Zoom/Webex

Expunere
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Deschid fișele de documentare și fișele
de lucru.
Răspund întrebărilor adresate.

Fișe de lucru

Observarea
elevilor

Conversația
euristică

Fișe de
documentare
Prezentare
PowerPoint

Privesc programul realizat pe calculator
și ascultă explicațiile profesorului cu
privire la rularea acestuia. Participă la
realizarea schemei la tablă.

Platforma
Adservio

Activitate
individuală

Aplicațiile
Zoom/Webex

Observarea
dirijată

Fișe de lucru

Activitate
frontală

Evaluare orală
prin observarea
participării
elevilor la
discuție
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CD3

CD4
CD1,CD2

4.

Asigurarea feed-backului
și
obținerea
performanțelor
10 min.
CD2

5.

Realizarea
transferului
5 min.

valoarea temperaturii optime la care se
dezvoltă acestea.
Generează o discuție, împreună cu elevii,
asupra importanței practice a cunoașterii
temeraturii,
asupra
dezvoltării
microorganismelor.
Solicită elevilor să comenteze și să noteze pe
caiet ideile principale, pe care și profesorul le
scrie pe tablă.
Împarte clasa în două grupe pentru a realiza o
scurtă trecere în revistă a informațiilor. Prima
grupă prezintă principalele concepte de
”microbicid” și microbiostatic” (influențele
pozitive și negative ale temperaturii, asupra
dezvoltării microorganismelor), iar cea de-a
doua grupă va vorbi despre clasificarea
microorganismelor, în funcție de valoarea
temperaturii optime la care se dezvoltă
acestea.

Formulează observații și concluzii generale.
Notează elevii care au fost mai activi.
Colectează idei și păreri ale elevilor.
Formulează tema: Importanța practică (în
industria
alimentară)
a
cunoașterii
temperaturii optime de dezvoltare a
microorganismelor
Indică elevilor că tema se realizează în grupe
de căte doi. Un elev din grupă va prezenta
textul în fața clasei, iar celălalt va proiecta
colegilor prezentarea PowerPoint realizată.
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Elevii
urmăresc
explicațiile
profesorului, răspund la întrebări și
notează pe caiet ideile principale.

Fișe de
documentare

Explicația

Aprecierea
verbală a
participării cu
răspunsuri la
întrebări

Evaluare orală
prin aprecierea
participării
elevilor la
discuții

Prezentare
PowerPoint
Răspund la întrebările profesorului, iar
mai apoi notează pe caiete.
Elevii din fiecare grupă își aleg câte un
leader care va completa pe tablă
informațiile, ajutat de colegii săi.
(profesorul va completa informațiile pe
tablă, cu răspunsurile elevilor)

Tablă
Platforma
Adservio

Activitate pe
grupe

Aplicațiile
Zoom/Webex

Modelare

Elevii răspund cerinței profesorului.

Fișe de lucru

Activitate
individuală

Elevii participă activ la realizarea
schemelor de lucru.

Fișe de
documentare

Conversația
euristică

Prezentare
PowerPoint

Activitate
frontală

Evaluare orală
prin aprecierea
participării
elevilor la
discuții

Sunt atenți la concluzii.
Își manifestă acordul sau dezacordul
asupra aprecierilor formulate și a
notelor acordate.
Receptează critic notarea.
Notează tema și cer explicații privind
realizarea ei.

Platforma
Adservio
Aplicațiile
Zoom/Webex

Activitate
frontală

Evaluarea orală
prin observarea
participării
elevilor

Dialogul
Observarea
elevilor
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PROIECT DIDACTIC
PROFESOR Murătoreanu Maria – Mădălina
Școala Gimnazială Tătărani
CLASA: a IV-a
OBIECTUL: Educaţie fizică
EFECTIV: 20 elevi (fete şi băieţi)
DURATA: 50’
LOC DE DESFĂŞURARE: terenul de sport
TEME: Jocuri dinamice si pregătitoare specifice jocului de minihandbal
1. Prinderea și pasarea mingii de pe loc
3. Forţa explozivă (detenta)
TIPUL LECŢIEI: MIXT (consolidare/educare)
SCOPUL LECŢIEI: consolidarea pasei azvârlite prin trimiterea precisă către coechipier; educarea forţei explozive prin creşterea vitezei de execuţie prin angrenarea unui
număr cât mai mare de grupe musculare simultan
COMPETENŢE SPECIFICE:

2.5. Manifestarea unor indici corespunzători ai calităților motrice combinate
2.6. Aplicarea deprinderilor motrice sportive în condiții regulamentare

COMPETENȚE DERIVATE
1. PSIHO-MOTORII:

- executarea biciuirii braţului în momentul aruncării

- executarea exercițiilor de dezvoltare a forței în ritm propriu;
- colaborarea și încurajarea colegilor în realizarea activității

2. AFECTIVE:

- integrarea și acționarea într-un grup constituit spontan;
- recunoașterea greșelilor și corectarea lor;

3. COGNITIVE:

- reținerea exerciţiilor de forță și folosirea lor în activitatea independentă
STRATEGIA DIDACTICĂ
1. Metode și procedee metodice: explicaţia, demonstrația, conversația, aprecierea verbală, evaluarea formativă, exersarea mai multor deprinderi şi/sau priceperi motrice,
exersarea complexului de dezvoltare fizică armonioasă, exersarea actelor și acţiunilor motrice în condiţii relativ constante.
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2. Mijloace didactice: exerciții de front și formaţii, exerciții pentru captarea atenției, exerciții din școala alergării și săriturii, exerciţii de dezvoltare fizică armonioasă, sisteme
de acţionare specifice forţei explozive, sisteme de acţionare specifice.
3. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
BIBLIOGRAFIE:
Cârstea Gh. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti;
Programa școlară pentru disciplina Educație fizică si sport, clasele III-IV
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Verigi și durată

Organizarea colectivului
de elevi
(3’)

Conţinut

Indicații metodice, formaţii de lucru,

are

evaluare

- alinierea;

20’’

- în linie pe un rând

- salutul;

10’’

- Conştientizarea elevilor pentru o ţinută

- controlul echipamentului şi verificarea stării de sănătate;

20’’

adecvată şi curată, captarea atenției privind

- anunţarea temelor şi a obiectivelor;

30’’

sarcinile de îndeplinit.

- ,,Zboară, Zboară’’ profesorul va rosti diferite nume de zburătoare. Elevii vor imita prin
mişcări de braţe, zborul acestora. În cazul in care un elev ,,zboară’’ şi la rostirea unui nume de

Pregătirea organismului

Doz

3x

- Ridicarea stării emoționale.

animal va fi pus sa imite animalul respectiv

- explicaţia, demonstraţia

Joc de atenție sau ,,atenție la semnale”

- În șir câte unul

Alergare ușoară si la un semnal sonor elevii vor executa ghemuire, la doua semnale elevii

- Stimularea marilor funcțiuni, educarea

executa bătaie din palme si din picioare pe loc.

4x

percepțiilor temporale și spațiale, creșterea

pentru efort

Alergare şi variante de alergare: mers; alergare cu genunchii sus; mers; alergare cu

interesului, a excitabilității optime a sist.

(5’)

pendularea gambei la spate; mers; pas săltat; mers; alergare cu pas adăugat; mers cu respirație

nervos central.
- coloană câte unul

Influențarea selectiva a
aparatului locomotor
(7minute)

Exerciții pentru cap și gât Exercițiul 1 P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șold:
T1-2 / T5-6 îndoirea capului înainte cu arcuire;
T3-4 / T7-8 extensia capului cu arcuire;
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Așezați de voie
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Exercițiul 2 P.I. Stând depărtat, cu mâinile pe șold:

- Educarea atitudinii corporale, corectarea

T1-4 rotirea capului spre stânga prin față;

2x8t

deficiențelor atitudinale și cele segmentare,

T5-8 rotirea capului spre dreapta prin față;

tonicitate și troficitate și suplețe musculară,

Exercițiul 3 P.I. Stând depărtat cu braţele lateral:

mobilitate articulară, educarea respirației.

T1-2/T5-6 îndoirea brațelor la piept cu arcuire;

2x8t

T3-4 /T7-8 ducerea brațelor lateral cu extensie și arcuire;
Exercițiul 4 P.I. Stând depărtat cu braţele pe lângă corp:
T1-4 rotirea simultană a brațelor spre înainte;

2x8t

T5-8 rotirea simultană a brațelor spre înapoi.

Observare sistematică

Exercițiul nr.5 P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șold:

Apreciere verbală

T1-2 /T5-6 îndoirea trunchiului lateral stânga cu arcuire;

2x8 t

T3-4/ T7-8 îndoirea trunchiului lateral dreapta cu arcuire;
Exercițiul 6 P.I. Stând depărtat cu braţele sus:
T1-2 / T5-6 extensia trunchiului cu arcuirea brațelor;

2x8t

- Prevenirea accidentelor şi pregătirea

T3-4/ T7-8 aplecarea trunchiului înainte cu atingerea solului cu palmele;

organismului pentru desfășurarea diferitelor

Exercițiul 7 P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șold:

acțiuni și activități motrice complexe.

T1-2 / T5-6 răsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire;
T3-4 / T7-8 răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire;

2X8t

Exercițiul 8 P.I. Stând cu mâinile la ceafa:

Observare sistematică
Apreciere verbală

Genuflexiuni-8 fete și 10 băieți.
P.I.9. Stând depărtat:

10 x

Sărituri ca mingea pe loc depărtat-apropiat;
Jocuri dinamice si

Atinge mingea. Colectivul este împărțit în 4 grupe a câte 8 elevi, care formează câte un cerc.

pregătitoare specifice

În centru este plasat un jucător. Elevii de pe circumferința cercului pasează mingea între ei, în

- Explicaţia, demonstrația

jocului de minihandbal

timp ce elevul aflat în interior încearcă sa atingă mingea. În cazul prinderii sau atingerii mingii,

- Observare sistematică

pasa azvârlită cu o mana

prinzătorul schimba locul cu cel care a pasat. Pentru dinamizarea jocului se pot plasa în

de deasupra umărului

10’

- Apreciere verbală
- Evaluare formativă
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de pe loc
(20’)

interiorul cercului doi sau trei elevi si se poate trasa prinzătorilor sarcina de a-i ataca pe cei care
pasează.
Huștiuliuc. Pe terenul de sport doua echipe egale ca număr se dispun pe jumătatea lor de teren.
În centru se aşează o minge. La semnal, căpitanul aşezat în spatele liniei de fund aleargă pentru
a intra în posesia mingii, după care prin pase, vor căuta sa treacă cu mingea de linia de fund
adversa pentru a pune mingea jos. Echipa în apărare va încerca sa-i împiedice si pentru a intra
în posesia mingii. Se poate folosi un cerc în loc de poarta, pe care trebuie sa fie pusa mingea.
10’

„IEZIŞORII SĂLTĂREŢI” Elevii se împart pe mai multe grupe, aşezându-se în şiruri.

- Observare sistematică

Primul din fiecare şir are un baston. La semnal, acesta aleargă spre ultimul trecând bastonul pe

- Apreciere verbală

sub picioarele tuturor copiilor din grupă. Aceştia sar ridicând genunchii cât mai sus. Când
Calitatea motrica
Forța exploziva
(detenta)
(10’)

ajunge la ultimul copil, transmite bastonul din mână în mână până la primul şi acesta reia

3x

- Bastonul să fie trecut pe sub picioarele

exerciţiul. Grupa care termină mai repede câştigă întrecerea.

copiilor la o înălţime cât mai joasă, astfel încât

„LANŢUL DE SĂRITURI” elevii, împărţiţi în grupe, se aşează înapoia unei linii trasate pe

să se evite accidentările.

sol. Primii din fiecare grupă execută concomitent câte o săritură în lungime de pe loc, marcând
cu creta, la călcâie lungimea săriturii; următorii vin şi încep săritura de la cest semn ş.a.m.d.,
până sar toţi membrii grupei. Întrecerea va fi câştigată de echipa care a parcurs prin aceste
sărituri cea mai mare distanţă.

3x
Revenirea organismului
după efort
(3’)

- mers cu mişcări de relaxarea membrelor inferioare şi superioare;

1L

- alergare uşoară;

- în coloană câte unul
- Testarea capacităţii de revenire a elevilor și

- mers cu exerciţii de respiraţie;

1T
1T
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Aprecieri si recomandări
(2’)

- aprecieri asupra desfăşurării orei;

20”

- în linie pe un rând

- evidenţieri pozitive şi deficienţe;

10”

- Conversația

- feed-back-ul îndeplinirii competențelor.

1’

- recomandări pentru elevii

20”

- alinierea, salutul şi părăsirea terenului de sport în mod disciplinat.

-

Formarea

capacității

de

apreciere,

autoapreciere și de practicare a exercițiului
10”
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- Evaluare formativă

fizic.
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Projet didactique
Professeur Ştefan Gabriela Beatrice
Şcoala Gimnazială Nr.3, Doiceşti
Date: Le 25 Février 2020
Classe: la VII-e (L2)
Manuel : Limba modernă 2, Franceză, clasa a VII-a, ed. Booklet, autori: Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu
Niveau: A1+
Contenu : ” Accro ả mon portable ”
Sujet : " La technologie de la communication”
Objet d'étude: Langue française
Type de leçon: systématisation des connaissances ( renforcement du lexique et du contenu de la leçon )
Compétences générales :
- développer la compétence de compréhension orale;
- développer la compétence de compréhension écrite ;
- développer la compétence dʼexpression orale.
Compétences spécifiques :
1.1 Lʼidentification des détails des messages simples, clairement émis, dans des contextes connus;
1.3 La manifestation de lʼintérȇt pour découvrir des aspects culturels spécifiques;
3.1 La compréhension des détails dʼun texte simple qui contient des informations usuelles.
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Objectifs dʼapprentissage :
•
•
•

Identifier au moins 6 formes verbales correctes des verbes ʺȇtreʺ et ʺavoirʺ au futur simple;
Reconnaître au moins 3 formes verbales correctes du verbe ʺpouvoirʺ au présent;
Employer correctement les formes verbales convenables et les mots du texte lu ,dans des exercices aux itéms ả compléter;

•

Associer le pronom sujet au reste de la phrase;

•
ou écrit.

Choisir la bonne solution ( la variante correcte ) dans des exercices visant la compréhension globale et détaillée dʼun message oral

Stratégies didactiques:
Méthodes et procédés: la lecture individuelle, la conversation dirigée, l´éxplication, lʼobservation directe, lʼexercice, le jeu didactique,
le questionnaire.
Moyens d’enseignement: le manuel scolaire, la variante numérique du manuel, , les cahiers des élèves, les fiches de travail différencié
( itém à compléter, à découvrir, à identifier, à remplacer , exercices de type Vrai/Faux ), le tableau-noir, des images,le flip –chart, lʼordinateur,
le jeu didactique, le vidéo projecteur, le questionnaire.
Formes d’activité: frontale, collective ,individuelle, groupes.
Évaluation: formative, continue.
Sources: Le manuel- ʺ Limba modernă 2, Franceză, clasa a VII-aʺ , ed. Booklet, autori: Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu ;
Le cahier de travail-L.M.2, Franceză, clasa a VII-a, ed. Booklet, autori: Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu;
Quiz: ʺAdo: jamais sans mon portableʺ- Fedarenka Ludmila-francparler-oif.org.

Durée: 50 minutes
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Scénario didactique
Phase
1.

Déroulement
La mise en
train de la classe

Rȏle du professeur
Le professeur salue les élèves et

Lʼactivité des élèves

Méthodes et

Formes

procédés

dʼorganisation

La conversation

collective

Temps

Les élèves répondent aux demandes

enregistre les absents et crée une atmosphère

et présentent la date et les absents. Les

propice pour le déroulement de la classe.

élèves reçoivent de petites cartes

-Conversation situationnelle;

contenant des propositions ả compléter

Le professeur propose aux élèves un petit jeu ả

avec les formes correctes du futur

lʼaide des cartes ả tâches sur le futur simple des

simple des verbes ʺȇtreʺ et ʺ avoirʺ. Ils

verbes ʺȇtreʺ et ʺ avoirʺ), afin dʼéveiller

accomplissent leur tâche et forment les

lʼattention („ briser la glace”) et pour diviser la

2 groupes.

4ʼ

classe en 2 groupes-„ Être ” et „ Avoir”.
2

3.

La vérification

Le professeur demande les élèves quel a été

Les élèves lisent leur devoir ( et

des

leur devoir et il corrige les fautes de

connaissances

prononciation et dʼortographe, s’il est

Lʼexercice

acquises pendant la

nécessaire.On vérifie les fiches de travail

L’explication

classe précédente

différencié (Annexe 1, Annexe 2 et Annexe 3 ).

Lʼéveil de
lʼattention

Afin dʼéveiller la curiosité des apprenants, le

remplissent les grilles du flip-chart).

La

Les élèves écrivent au tableau – noir (

conversation

Lʼapprentissage

professeur propose une devinette sur le thème

ou sur de petites feuilles de papier

par la découverte

de la leçon .Il précise que , dans le vidéo dont

quʼils collent au tableau-noir) quelques

La conversation

ils viennent de visioner, il sʼsgit dʼun objet de

mots connus, au sujet de la

Lʼexemple

leur quotidien, quʼon utilise pour prendre des

téléphonie:message, sms, application,

photos, visioner des vidéos, trouver des

envoyer un message, se conecter ả

informations. Le professeur note au centre du

lʼInternet, communiquer etc.

tableau-noir le mot „ téléphone portable” qui
représente le point de départ du jeu didactique
„ boule en extension”. Le professeur demande
aux élèves, en faisant un remue- méninges, de
dire quels sont les mots qui leur viennent ả
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lʼesprit quand ils pensent au mot „téléphone
portable”.
4.

Présentation des

Le professeur engage les élèves dans une

Les élèves écrivent dans leurs cahiers

objectifs/compé

courte conversation autour des téléphones

le titre de la leçon et répondent aux

ténces

portables pour les inciter à parler de leurs

questions en groupe. Puis, ils regardent

pratiques: „ Est-ce que vous avez un téléphone

le vidéo et travaillent les exercices.

La conversation

frontale

6ʼ

individuelle

portable?”, „Quʼest –ce que vous pouvez faire
avec un portable?” ; „ Est-ce que cʼest un objet
important pour vous?” . Le professeur
communique aux élèves le titre de la leçon – „
La technologie de la communication” et
présente les objectifs. Ensuite, le professeur
propose aux élèves dʼobserver les 3 images de
lʼexercice 1, pg.68 et de les décrire brièvement.
Le prof. propose le visionnage du vidéo au
moins 2 fois et de résoudre les exercices 2 et 3
, pg. 68 ( choisir la variante qui correspond au
message écouté et répondre par vrai ou faux).
5.

La communication

Le professeur partage aux 2 groupes des

de nouvelles

fiches contenant 2 documents au thème de

connaissances

lʼInternet et des réseaux sociaux et des

Les élèves travaillent les exercices en
équipes et présentent leur travail.

exercices aux itéms ả cocher la bonne
réponse.( Annexe 4 et Annexe 5) , le
professeur propose aux élèves, divisés en 2
groupes , de résoudre un questionnaire PPT, à
lʼaide de lʼordinateur.
( Annexe 6) Chaque groupe va répondre à 6
questions et les élèves qui se débrouillent plus
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lentement recevront une fiche de travail
différencié ( Annexe 5).
6.

La fixation des
connaissances
acquises

Pour la meilleure assimilation du vocabulaire

Les élèves lisent la leçon ả haute

et afin de former des compétences de

voix la première fois , ensuite la

communication, le professeur propose aux

reprennent silencieusement, pour

élèves de lire la leçon par rôles, ả haute voix.

chercher les infos dont ils ont besoin

Le lecture

groupes
binômes

10ʼ

La conversation

frontale

6ʼ

Lʼexercice

groupes

La conversation

groupes

Lʼexercice

individuelle

5ʼ

collective

1ʼ

pour résoudre les exercices.
7.

La mise en oeuvre
de la performance

Le professeur propose aux élèves de
rèsoudre, ả lʼaide du manuel numérique, les

Les élèves travaillent par groupes
et accomplissent leurs tâches.

exercices 1, pg.74 , 1 et 3 pg. 75, afin de
favoriser la compréhension détaillée du
document érit. Il corrige les fautes
éventuelles.Chaque fois , le professeur va
intervenir pour clarifier les problèmes
survenus.
8.

Le feed-back

Le professeur propose aux élèves de

Les élèves acomplissent leur tâche

résoudre individuellement un quiz sur le

et le „résultat” sera lu par le

portable- „ Ado-jamais sans mon portable” (

représentant dʼune équipe.

Annexe 6).
9.

Lʼévaluation
finale

Le professeur apprécie le travail des élèves
par des rémarques et des notes. Tous les élèves

Les élèves écoutent les remarques

La conversation

faites par le professeur.

reçoivent des recompenses .
10.

Lʼindication du
devoir

Le professeur présente les consignes du

individuelle
Les élèves notent leur devoir.

devoir exercice 2, pg 75, pour ceux qui veulent

La conversation

travailler de plus- ex 4 / pg 75. Les élèves qui
ne maîtrisent pas très bien le vocabulaire de la
leçon vont travailler sur les mots inconnus.
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LESSON PLAN
Teacher Belu Rodica-Anca
School Şcoala Gimnazială Giurgița, județul Dolj
Date: January,16 th , 2020
Form: III A
Level: beginners
Subject: “Come out!”
Textbook: Fairyland, Express Publishing

-

Teaching aims: - to introduce pieces of furniture;
to introduce the adverbs of place;

-

to create involvement in a task;

-

to foster cooperation.

-

Learning aims: - to consolidate the new taught vocabulary;
to use the new taught vocabulary;

-

to take the initiative;

-

to infer meaning of new words;
Assumptions: the students already know about some pieces of furniture and some adverbs
of place.
Anticipated problems: some students might be sidetracked by other dominant students.
Skills: reading, speaking, listening, writing.
Interaction: teacher – students
student – student
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Time available: 50 minutes
Aids: textbooks, sheets of paper, blackboard, chalk, multimedia devices.
PROCEDURE
STAGES/
TIMING
Warm up
5 minutes

Presentation
15 minutes

TEACHER’S ACTIVITY

STUDENTS’ ACTIVITY

AIMS

SKILLS
PRACTISED
Listening
Speaking
Singing

FORMS OF
ACTIVITY
Lockstep

The teacher greets the students:
“Hello! How are you today?”,and
initiates the activity “Let’s sing the numbers song!”. She
plays the song online, asking
her students to sing along.

The students greet the teacher
and are happy to start singing.

The teacher tells the students that
they are going to learn about pieces of
furniture, such as “desk”, “chair”, and also
about adverbs of place, such as “in”, “on”,
and writes the date and the title of the lesson
on the board: “Come out!”

The students listen to their
teacher, and write down in
their notebooks what the
teacher writes on the board.

To listen
for
general
understanding

Listening
Writing

Lockstep

Then, she asks the students to open their
textbooks at pages 38 – 39. She gives xerox copied papers
to children without textbooks.
She asks them to look at the top of the
pages and see the images describing pieces
of furniture, with English words at the
bottom explaining them.
The teacher reads the words and asks the
children to repeat after her, looking at those
images.

The children open their textbooks at pages 38-39, and see
pieces of furniture explained
in English at the bottom of the
images.

To engage
into the
first main
theme

Listening

Lockstep

Listening
Reading

Lockstep

Afterwards, she gives every student
a sheet of paper with the pieces of furniture
depicted in their textbooks, and with their
translation in Romanian.
The teacher asks the students to read again
the words now on the little sheet of paper.

The children receive the
papers.

Listening

Lockstep

Reading

Lockstep

The children pay attention to
the images and the words
pronounced by their teacher,
and repeat after her.

A few children volunteer to pronounce
the new words
with the help of their teacher.
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Presentation

The teacher shows the students some
images, asking them to name each piece of furniture they
see.

The children listen to the
teacher’s instructions and
say what they see.

To check
the
students’
comprehension

Reading

Lockstep

Then, she gives the students other sheets of
paper containing adverbs of place with their
translation. Again, the teacher reads the
words, asking the students to repeat after
her.

The students pronounce the
new taught words, helped by
their teacher.

To engage
into the
second
main
theme

Listening
Reading

Lockstep

Again, the teacher gives the students sheets
of paper, and asks them to do the first
exercise which requires to circle the correct
adverb.

The children read each
sentence, and circle one of the
two choices they have,
according to the image on the
right, and, if necessary,
translate the sentences.
The children listen to the
teachers’s instructions and
complete the task.

To check
the
students’
comprehension

Listening
Reading
Speaking
Writing

Lockstep

Listening
Singing

Lockstep

Reading
Speaking

Lockstep

Writing
Reading

Lockstep

Reading on
roles
Speaking

Pairwork

Using media devices, the teacher plays a
song with adverbs of place, asking the
students to see and listen, and then sing
along a few times.
Practice
10 minutes

The teacher tells the students to open
their textbooks at page 39, read and, only if
necessary, translate the sentences.

Several students do the task,
reporting to the whole class.

Then she asks the students to do exercise 3
on page 39 in their notebooks, where they
have to fill in the correct adverb of place.

They write with a pencil the
correct adverb of place, in the
dotted space, and tell their
choices.
Students volunteer two by two
to read the text, and translate
it afterwards.

The teacher chooses several students to read
the lesson on page 38 in pairs, and translate
it.
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Production
19 minutes

Homework
1 minute

Lockstep
After this, she gives the students other
sheets of paper, and asks them to do
exercise 3, by joining one item to another.

The students fulfill the task in
written. They read the
senences and join the objects.

Reading
Writing
Speaking

Afterwards, the teacher gives every student
a sheet of paper with a multiple choice
exercise, and asks them do do it.
She tells the students to do exercise 3 on
the last sheet of paper they receive.

They complete the task.

Writing
Reading

Pairwork

They listen to the teacher.

Listening

Lockstep
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FURNITURE = MOBILĂ
wardrobe = șifonier
bookcase = bibliotecă (în casă)
clock = ceas (de perete sau birou)
cupboard = dulap
table = masă
armchair = fotoliu
ADVERBS OF PLACE = ADVERBE DE LOC
in = în
on = pe
under = sub
next to = (exact) lângă
behind = în spatele

FURNITURE = MOBILĂ
wardrobe = șifonier
bookcase = bibliotecă (în casă)
clock = ceas (de perete sau birou)
cupboard = dulap
table = masă
armchair = fotoliu
ADVERBS OF PLACE = ADVERBE DE LOC
in = în
on = pe
under = sub
next to = (exact) lângă
behind = în spatele
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Is it a clock?
a) Yes, it is.
b) No, it isn’t.

Is it a table?
a) Yes, it is.
b) No, it isn’t.

`

Is it a table?
a) Yes, it is.
b) No, it isn’t.

Is it a cupboard?
a) Yes, it is.
b) No, it isn’t.

Is it a bookcase?
a) Yes, it is.
b) No, it isn’t.

Is it a clock?
a) Yes, it is.
b) No, it isn’t.
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PROIECT DE ACTIVITATE
Prof. Șăulean Crina
Grădinița cu Program Prelungit „Licurici”
Tema anuală de studiu: ”CINE SUNT/SUNTEM?”
Tema proiectului:”SĂ CREȘTEM FRUMOS”
Tema săptămânii: ”Mâncăm sănătos”
Tipul de activitate: Dobândire de noi cunoștințe, exersare de priceperi și deprinderi
Domenii experiențiale vizate: Domeniul Limbă și Comunicare (DLC)-,,Omida mâncăcioasă”-povestirea educatoarei,
Domeniul Estetic Și Creativ (DEC)-,,Fructe sănătoase”-pictură
Scopurile educaționale ale activității:
Dezvoltarea capacității de a asculta cu atenție conținutul unei povești, demonstrând înțelegerea acesteia și a mesajului
moralizator transmis, precum și formarea, exersarea unor abilități plastice și practice.
Obiective operaționale:
O1- Să redea cel puțin trei secvențe ale povestirii identificând mesajul moralizator al acesteia.
O2- Să recunoască fructele și legumele de toamnă prezentate în povestire, raportându-se la cunoștințele anterioare .
O3- Să realizeze prin îmbinare, din piese lego, lădițe pentru fructe.
O4- Să sorteze, în coșul corespunzător, fructele și legumele de toamnă, respectând criteriile cerute.
O5- Să utilizeze materialele puse la dispoziție(pensulă,farfurie de unică folosință,servețel) pentru a reda forma fructelor
de toamnă(măr, pară).
DOMENII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ, DIMENSIUNI ȘI COMPORTAMENTE VIZATE:
1.Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale
• Dimensiuni ale dezvoltării:
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;
Comportamente vizate:
- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
• Dimensiuni ale dezvoltării:
Sănătate(nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală;
Comportamente vizate:
Exersează, cu sprijin, respectarea unor principiide bază specifice unei alimentații sănătoase;
2.Dezvoltare socio-emoțională
• Dimensiuni ale dezvoltării:
Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;
Comportamente vizate:
- Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate;
- Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelalte persoane din mediul apropiat
3.Capacități și atitudini de învățare:
• Dimensiuni ale dezvoltării:
Activare și manifestare a potențialului creativ

Comportamente vizate:
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- Manifestă creativitate în activități diverse
4.Dezvoltarea limbajului, a comunicării, a premiselor citirii și scrierii
• Dimensiuni ale dezvoltării:
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
Comportamente vizate:
-Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc.
5.Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
• Dimensiuni ale dezvoltării:
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Comportamente vizate:
-Construiește noi experiențe pornind de la experiențele trecute
Strategia didactică:
I.Sistemul metodologic: conversația, demonstrația, explicația, povestirea, exercițiul
II. Sistemul resurselor curriculare:
a)Materialul didactic: siluete din fetru,coș cu alimente sănătoase și nesănătoase, imagini cu alimente sănătoase și
nesănătoase, farfurie de unică folosință din carton, tempera,recipiente cu apă, pensule, șervețele, coli albe, creioane
colorate,cuburi lego, fructe și legume, aparat de stors fructe.
b)Umane: preșcolarii din grupa mare, educatoarea
c)Spațiale: sala de grupă, camera copiilor
III.Forma de organizare: frontal și individual
IV.Strategii, metode și mijloace de evaluare:
-continuă: prin observarea comportamentului, analiza răspunsurilor, stimularea participării la activitati;
-finală: orală, prin aprecierea asupra realizării obiectivelor, aprecieri verbale
Resurse bibliografice:
▪ *Curriculum pentru educație timpurie 2019, Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr.4.694/2.08.2019
▪ Bocoș.M., Avram I., Catalano H., Someșan E. (2009) Pedagogia învățămantului preșcolar, Editura Presa Universitara
Clujeană
▪ Un an Școlar altfel ...GHID pentru unitățile de învățământ preșcolar*2020 – 2021
INVENTAR DE ACTIVITĂȚI
ETAPA I: ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Întâlnirea de dimineață: ”Ce am mâncat la micul dejun?”
Rutine: ,,Știu să am grijă de mine”- consolidarea deprinderilor de igienă
Tranziții: ”Un, doi, trei baba la bordei”, ,,A venit pe dealuri toamna”/fragment
ETAPA a II-a: ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
Domeniul Limbă și Comunicare-”Omida mâncăcioasă”, de Eric Carle- povestirea educatoarei
Domeniul Estetic și creativ-,,Fructe sănătoase”-pictură
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (partea I)
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Construcții: ”Lădițe pentru fructe”-îmbinare lego
Joc de rol:”Aranjăm masa pentru omidă,,
Joc de masă: ”Așază-mă la căsuța mea” – exercițiu cu material individual
ETAPA a III-a: ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (partea a II-a)
Dans pe melodia ,,Ne învârtim”

Scenariul activitatilor
SECVENȚELE

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC

ACTIVITĂȚII

STRATEGII

EVALUARE/

DIDACTICE

METODE ȘI

DIDACTICE
1.Moment
organizatoric

INDICATORI
Se creează condițiile necesare unei bune desfășurări a activităților din

Aprecierea

această zi: amenajarea grupei, pregătirea materialului didactic.

comportamentului

Întâlnirea de dimineață: în cadrul căreia vom realiza: salutul,

Conversația

non-verbal

prezența, calendarul naturii și împărtășirea cu ceilalți.
2.Captarea atentiei

Se va realiza cu ajutorul unei omide care este foarte veselă deoarece
a mâncat la micul dejun doar alimente foarte sănătoase, a făcut sport
și de acum înainte se poate juca toată ziua pentru că microbii nici nu
îndrăznesc să se atingă de ea .

3.Anunțarea temei si

Li se comunică copiilor că astăzi vor asculta povestea ,,Omida

Conversația

Copii repetă titlul

a obiectivelor

mâncăcioasă”, vor picta fructele care sunt sursa unei vieți sănătoase,

Explicatia

poveștii.

vor construi din cuburi lego, vor sorta fructe si legume și vom aranja
in mod corect masa pentru omida musafir.
4.Dirijarea invatarii

Copii vor asculta povestea ,,Omida mâncăcioasă”, urmărind în același

Povestirea

timp și siluetele confecționate din fetru.Le voi spune povestea cu
intonație adecvată, cu tonalitate potrivită, cu marcarea pauzelor
determinate de punctuație, mimică și gesturi adecvate situațiilor. Sunt
explicate cuvintele noi din poveste. Împreună cu copiii vom identifica

Observarea

mesajul moralizator al poveștii.Din coșulețul pregătit vom identifica

comportamentu

alimentul nesănătos iar pe cele sănătoase le vom picta pe o farfurie de

lui

unică folosință dar nu înainte de a face câteva exerciții de încălzire a
mușchilor mici ai mâinii. După ce le voi explica sarcina le urez ,,Spor
la treabă” și voi inteveni doar dacă solicita ajutorul,voi fi atentă să
adopte o poziție corectă a spatelui în timpul lucrului. După ce vor

Copiii identifică
Exercițiul

termina de pictat copiii vor reda principalele secvențe din poveste

personajele și
răspund la întrebări.

cu ajutorul siluetelor din fetru reamintind mesajul moralizator și titlul
Conversația

acesteia.
- Din ce a ieșit omida cea mică?
- Ce a făcut omida ca să-și astâmpere foamea?
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- Ce a mâncat omida în zilele...?
- De ce duminică a mâncat doar o frunză verde?
- Cum arăta omida după ce a mâncat toată săptămâna?
- Cum se numește căsuța omizii?
- Cine a ieșit din cocon după câteva săptămâni?
-Ce va placut cel mai mult din poveste?
- Cum se numește povestea?
5. Obtinerea

Cu ajutorul tranziției ,,Unu, doi, trei baba la bordei” ne vom îndrepta

performantei

spre activitatea de la centrele de interes. Vom face identificarea

Observarea
Explicația

materialelor și le voi explica sarcinile de la fiecare centru. La centrul

comportamentu
lui

Bibliotecă vor avea fructe si legume pe care le vor aseza in cosul
corespunzator. La centrul Construcții copiii vor avea la dispoziție

Exercitiul

cuburi de lego pe care le vor îmbina în așa fel încât să relizeze o
lădiță pentru fructe.La centrul Joc de rol vor fi pregatite farfurii,

Evaluarea prin

tacamuri, cani, fete de masa, servetele pe care copiii le vor aseza pe

proba practica

masa. Fiecare copil își va alege centrul dorit după bunul plac.
Voi urmări întreaga activitate și voi oferi ajutor copiilor în cazul în
care au nevoie.
7. Asigurarea

Dupa terminarea lucrarilor, fiecare copil își va prezenta lucrarea, iar

retentiei si a

omida noastră cu siguranță va fi în continuare fericită deoarece a

transferului

văzut că toti copiii cunosc și consumă alimente sănătoase în fiecare

Conversatia

Evaluarea prin
proba practica

zi. După finalizarea discuțiilor le voi pune melodia ,,Ne învârtim”,
împreună o vom asculta și vom executa anumite mișcări sugerate de
versurile cântecului, dar nu înainte de a ne asigura ca avem suficient
spațiu pentru desfășurare.
8.Evaluarea și
încheierea activității

Apreciez modul în care

s-au comportat copiii la activitate și voi

împărti, recompense pe masura, tuturor copiilor.

Conversația

Aprecieri finale
individuale si
colective
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PROIECT DIDACTIC
Dan Elena Romina
C.S.E.I „ORIZONT”, ORADEA
CLASA: a III-a

DMM

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA VIZATĂ: Citire- scriere-comunicare (CSC)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Însușirea actului lexic și grafic
SUBIECTUL LECȚIEI: Poezia ”Primăvara”, de Vasile Alecsandri- consolidarea sunetului și literelor ”R, r”
TIPUL LECȚIEI: de fixare și consolidare a cunoștințelor
SCOPUL LECȚIEI:
Exersarea abilităților de exprimare orală, corectă, clară și logică. Familiarizarea cu unităţile lingvistice (sunet, silabă, cuvânt, propoziţie) în vederea însuşirii actului
lexical.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
COGNITIVE:
O1: Să identifice literele ”r și R” în textul dat, respectând cerințele din indicația de lucru. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii vor identifica zece litere
din totalul de cincisprezece care se găsesc în cuvintele din primele două strofe ale poeziei.
O2: Să localizeze corect poziția sunetului ”r” în diferite cuvinte. Obiectivul va fi atins la nivel minim, dacă 75% dintre elevii identifică corect poziția sunetului ”r”
în cuvintele date.
O3: Să despartă corect în silabe cuvintele, precizând numărul de silabe. Obiectivul va fi atins la nivel minim, dacă elevii au despărțit corect în silabe șase cuvinte
din opt.
O4: Să citească în ritm propriu, corect şi conştient cuvintele date. Obiectivul va fi atins la nivel minim, dacă elevii citesc corect 75% din cuvintele date.
O5: Să exemplifice cuvinte care conțin sunetul ”r” în diferite poziții. Obiectivul va fi atins la nivel minim, dacă elevii oferă exemple corecte în cel puțin 80% din
situații.

2068

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

O6: Să descrie în cuvinte proprii imaginile ilustrate de planșe. Obiectivul va fi atins la nivel minim, dacă elevii reușesc să redea, trei carcateristici ale anotimpului
primăvara.
O7: Să identifice mesajul transmis de poezie. Obiectivul va fi atins la nivel minim, dacă 75% dintre elevi reușesc să identifice corect mesajul transmis de poezie.
PSIHOMOTORII:
O8: Să scrie caligrafic, lizibil şi îngrijit literele ”r, R”/ cuvintele care conțin aceste litere. Obiectivul va fi atins la nivel minim, dacă 75% dintre elevi scriu
caligrafic, în caiete, literele și cuvintele solicitate.
AFECTIVE:
O9: Să participe activ la rezolvarea sarcinilor individuale și colective implicându-se din proprie inițiativă, dar și la solicitare. Obiectivul va fi atins la nivel minim
dacă climatul clasei este lucrativ.
RESURSE:
1.

METODOLOGICE
a.

Metode şi procedee: observația, conversaţia, explicaţia, exercițiul, demonstrația, jocul, munca independentă.

b.

Materiale didactice: planșe cu anotimpul primăvara; Anexa nr.4 (Cartonaș rândunica); planșe ilustrate cu poezia ”Primăvara”; Anexa nr.1(Poezia
”Primăvara” de Vasile Alecsandri); creioane colorate; creioane grafice; Anexa nr.2(Fișa cu sarcini de lucru); Anexa nr.3(Floarea literei R); stikere

c.

Forme de organizare: frontală, individuală

d.

Forme și strategii de evaluare: evaluare formativă (aprecieri verbale, observații); evaluare de proces (fişă de muncă independentă)

2.

TEMPORALE: 45 minute

3.

BIBLIOGRAFICE:
➢

Andreianu, M., Poezii ilustrate Primăvară-Vară volumul II, Editura Diana, Pitești

➢

Breban, S., Gongea, E., Fulga, M.(2002), Metode interactive de grup-ghid metodic, Editura Arvis.

➢

Gherguț, A., Frumos, L., Raus, G.(2016), Educație specială-ghid metodologic, Editura Polirom, Iași.

➢

Programa școlară pentru elevii cu deficiență mintală ușoară și moderată (2005), Iași.

➢

Tăut, A., Lăușan, E., Todea, A., Achim, A.(2016), Caiet de aplicații-Comunicare în limba română, Editura Sinapsis, Cluj-Napoca.
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DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚII
Evenimentul
Ob
didactic
Op

Conţinutul ştiinţific
Activitatea profesorului

-se pregătește de activitate.

Metode şi
procedee
Conversația

-privesc cu atenție planșele și

Observația

-planșe

răspund la cerințele solicitate.

Conversația

anotimpul

Activitatea elevului

Voi asigura condiţiile şi materialul necesar

1.Moment
organizatoric

Strategie didactică
Mijloace
didactice

Evaluare
Forme de
organizare

pentru buna desfăşurare a activităţii
Captarea atenției o voi realiza prin intermediul

2.Captarea
atenției

unor planșe care ilustrează anotimpul primăvara. Îi
solicit să răspundă la următoarele cerințe:
O6
- Descrieți, în cuvintele voastre, imaginile

cu

Frontală

Observare
sistematică

primăvara
-răspund la cerințe

ilustrate în planșe?

Conversația

O9

Explicația

- Despre ce anotimp credeți că este vorba?

Frontală

Aprecieri
verbale

-Care

sunt

caracteristicile

anotimpului

primăvara?
3.Anunțarea
subiectului și a
obiectivelor lecției

- Astăzi, la ora de Citire-Scriere-Comunicare

-ascultă cu atenție

vom consolida sunetul și literele ”R, r” cu ajutorul
poeziei ”Primăvara” de Vasile Alecsandri. Vom
identifica cuvinte din poezie care conțin literele ”R,
r”, vom localiza poziția sunetului ”r” în cuvintele din
text, vom citi și scrie cuvinte care conțin aceste
litere.
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Solicit elevilor să precizeze sunetul și

4.Dirijarea
învățării

literele pe care le-au avut de pregătit pentru astăzi,

-precizează

titlul

lecției:

Conversația

Frontală

Sunetul și literele ”r, R”

Observare
sistematică

apoi să răspundă la următoarele întrebări:

Reactualizarea
cunoștințelor
anterior învățate

- Îmi puteți oferi exemple de cuvinte care încep
O5

cu sunetul ”r”?
- Dar de cuvinte unde sunetul ”r” se află în

-rac, rață, roată, rază

poziție mediană?

Conversația

Frontală

Explicația

- Dați exemple de cuvinte în care sunetul ”r” se

Aprecieri
verbale

-mere, natură, sare, arc

aude la sfârșitul cuvântului?
Voi oferi fiecărui copil în parte câte trei

-car, păr, cor

cartonașe sub formă de rândunici, pe care sunt scrise
cuvinte ce conțin sunetul ”r” în diferite poziții, și le
solicit:
- Citiți cu atenție cuvintele scrise pe cartonașe,
O4
O2

apoi descoperiți cuvântul în care se aude sunetul ”r”

-citesc cele trei cuvinte scrise

-Anexa

de două ori(Anexa nr.4)

pe cartonașe: flori, rândunica,

(Cartonaș

primăvara

rândunica)

- În ce cuvânt, din cele scrise pe cartonașe, ați

nr.4

Frontală

Aprecieri
verbale

auzit de două ori sunetul ”r”?
Voi scrie pe tablă cuvântul ”Primăvara”.

- în cuvântul, primăvara!

Conversația

Aprecieri

- Așa se numește și poezia cu ajutorul căreia vom

verbale

exersa citire, scrierea și pronunția cuvintelor care
Descrierea
explicarea
sarcinilor

conțin

și

sunetul ”r”,

”Primăvara”

de

Vasile

Alecsandri.
- Haideți să facem cunoștință cu această poezie
ce ne descrie atât de frumos anotimpul primăvara.
Frontală

O9
-ascultă cu atenție
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Citesc poezia (Anexa nr.1) concomitent cu

-planșe

derularea unor imagini care oglindesc fiecare strofă
în parte.
Împart elevilor fișa cu poezia ”Primăvara” de

-privesc imaginile și ascultă

Observația

poezia

sistematică

”Primăvara”
Frontală

nr.1(Poezia

care îl transmite poezia.
Îi solicit pe elevi să rezolve următoarele sarcini

O3
O2
O8
O9

poezia

-Anexa

Voi iniția o discuție scurtă despre mesajului pe

O1

Observarea

cu

Vasile Alecsandri și o fișă cu sarcini de lucru.

Munca
independentă

ilustrate

verbale

”Primăvara” de

Individuală

Vasile

*cu sprijin la

Alecsandri)

nevoie

de lucru(Anexa nr.1 și Anexa nr.2):

-identifică mesajul transmis de

Conversația

-Anexa nr.2(Fișa

Evaluare de

Sarcini de lucru:

poezie

Explicația

de lucru)

proces

Munca

-creion grafic

- Începem să lucrăm pe fișa cu poezia
”Primăvara”(Anexa nr.1).

-rezolvă sarcinile de lucru

independentă

Frontală

-Trecem la cea de-a doua fișă pe care ați primitAnaliza
muncii
independente

Aprecieri

o (Anexa nr.2).
După ce elevii au terminat de rezolvat sarcinile de
lucru din fișă, vom analiza împreună fiecare

Observația
Aprecieri

-ascultă cu atenție și sunt
implicați

în

demersul

Conversația

verbale

de

analiză

exercițiu, modul în care l-au rezolvat și cum au ajuns
la răspunsurile finale.

5.Asigurarea
retenției și
a transferului

- În continuare va propun un joc ce se
O2
O3
O4
O9

numește ”Floarea literei R”. Petalele florii sunt de

-ascultă cu atenție regulile și

Conversația

-Anexa

sarcinile jocului

Explicația

nr.3(Floarea

Demonstrația

literei R)

culori diferite și conțin câte o sarcină de lucru
(Anexa nr.3). Fiecare dintre voi va trebui să alegeti

-rezolvă cerințele de lucru

câte o petală și să rezolvați cerința de lucru.

Jocul

Frontal

Observația

Individual

Aprecieri

*Individual,

verbale

cu sprijin
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6.Evaluarea
încheierea
activității

și

O9

Ofer explicaţii suplimentare pentru erorile

-ascultă cu atenție explicațiile

generale și specifice întâlnite pe parcursul activității

și aprecierile privind

desfășurate şi accentuez părţile pozitive ale lecţiei.

participarea lor la activitate.

Elevii vor fi recompensați cu stikere pentru
munca depusă.
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PROIECT DIDACTIC
Dan Mircea
C.S.E.I „ORIZONT”, ORADEA
CLASA: a VII-a (DMM)
DESCRIEREA COLECTIVULUI: Colectiv format din 9 elevi: 5 elevi cu deficiență mintală ușoară și 4 elevi cu deficiență mintală moderată. Dintre aceștia 2
elevi prezintă tulburări de comportament, iar 1 elev elemente de autism.
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA VIZATĂ: Limba română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Părţile de vorbire
SUBIECTUL LECȚIEI: Pronumele de politeţe
TIPUL LECȚIEI: Lecție mixtă (predare on-line)
SCOPUL LECȚIEI:
✓

Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea limbajului verbal

✓

Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
COGNITIVE:
O1 Să definească pronumele personal. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă noţiunea este definită în proporţie de 80%.
O2 Sǎ identifice pronumele de politețe dintr-un text. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă 75% din elevi identifică corespunzător pronumele de politeţe
din text.
O3 Sǎ precizeze diferența dintre pronumele personal și pronumele de politețe. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă 75% din elevi diferenţiază
corespunzător pronumele de politeţe de cel personal.
O4 Sǎ enumere corect forme ale pronumelui de politeţe. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă 75% din elevi enumeră corect forme ale pronumelui
personal.
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O5 Să înlocuiască pronumele personale cu pronumele de politețe potrivite. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă 75% din elevi înlocuiesc corespunzător
pronumele personale cu pronumele de politeţe.
PSIHOMOTORII:
O6 Să manipuleze corespunzător dispozitivul, în vederea conectării pe platformă. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă 80% dintre elevii care participă
în mod curent la activitățile on-line reușesc să se conecteze.
AFECTIVE:
O7 Să participe activ la rezolvarea sarcinilor individuale și colective implicându-se din proprie inițiativă, dar și la solicitare. Obiectivul va fi atins la nivel
minim dacă climatul clasei este lucrativ.
RESURSE:
4.

METODOLOGICE
e.

Strategii didactice: inductiv- deductive;

f.

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, observația, demonstrația, munca independentă, jocul didactic.

g.

Materiale didactice: caiet, pix, creioane colorate, prezentare ppt, laptop, telefon, tablet, aplicaţia Wordwall

h.

Forme de organizare: frontală, individuală

i.

Evaluare: formativă, sumativă, prin aprecieri verbale stimulative, observarea comportamentului elevilor

5.

TEMPORALE: 30 minute

6.

BIBLIOGRAFICE:
➢

Gherguț, A., Frumos, L., Raus, G.(2016), Educație specială-ghid metodologic, Editura Polirom, Iași.

➢

Chișu, M,Marta, S. (1997 ), Limba Română clasa a VII-a, manual pentru elevii cu deficiențe mintale moderate. Editura Didactică și
Pedagogică, București

➢

Programa școlară: Limba și literatura română, pentru elevii cu deficiență mintală ușoară și moderată clasele V-VIII (2018), București.
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Evenimentul
didactic

Conţinutul ştiinţific

Ob
Op

Activitatea profesorului
Voi asigura condiţiile şi materialul necesar

1.Moment
organizatoric
O6

Strategie didactică
Activitatea elevului
Se pregătesc de activitate.

Metode şi
procedee
Conversaţia

pentru buna desfăşurare a activităţii.
Sprijin elevii în vederea conectării pe platformă.

2.Reactualizarea
cunoştinţelor

O7
O1

- Despre ce aţi vorbit ora trecută la gramatică?

Elevii răspund la întrebări.

- Ce este pronumele personal?

Conversaţia
Explicaţia

personal? Dar formele pentru plural?

AICI. Jocul pe care vi-l propun presupune ordonarea

Laptop
Frontală

Observarea
sistematică

Observarea
sistematică

Telefon

O voi realiza prin intermediul aplicaţiei wordwall.
O7

Forme de
organizare
Frontală

Tabletă

- Care sunt formele pentru singular ale pronumelui

3.Captarea
atenției

Mijloace
didactice
Laptop
Tabletă
Telefon

Evaluare

Conversația
Privesc cu atenţie.

corectă a următoarelor cuvinte: politețe, de,
pronume.Acestea se află ascunse în căsuțele

Laptop
Tabletă
Telefonn
Aplicaţia
Wordwall

Frontală

Observaţia
sistematică.

Frontală

Observare
sistematică

colorate, numerotate cu cifre de la 1-3. Rămâne
Jocul didactic

așadar să le descoperim împreună.Astfel vom obține
titlul lecției noastre de azi.
4.Anunțarea
subiectului lecției

Titlul lecției noastre este Pronumele de politețe.

Ascultă cu atenție.

Conversaţia
Explicația

Ascultă explicaţiile

Conversaţia
Explicaţia
Exerciţiul
Observaţia
Demonstraţia

Rog elevii să-şi noteze în caiete titlul lecţiei:

Laptop, Tabletă
Telefon, Caiet
Pix, Creion

Pronumele de politețe
5.Desfășurarea
activității-

O7

Pronumele de politeţe se foloseşte în vorbirea cu
persoanele sau despre persoanele cărora li se cuvine
respect, sau pe care vorbitorul vrea să le ţină la
distanţă.

Notează în caiete
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Formele pronumelui de politeţe sunt:
• dumneata
• dumneavoastră;
• dumneaei
• dumnealui
• dumnealor
Acestea sunt forme doar pentru persoanele a
II-a şi a III-a singular şi plural.

Conversaţia

Individuală

Observare
sistematică

Telefon
Frontală
Caiet
Notează formele pronumelui
de politețe.

În continuare vom rezolva câteva exerciţii cu
pronumele de politeţe.

Observare
sistematică

Individuală

Conversaţia

Explicaţia

Laptop
Frontală

1. Identificaţi pronumele de politeţe din următoarele
propoziţii:

Tabletă

Aprecieri
verbal

Observația
Individuală

Dumneata m-ai îngrijit în copilărie.
Adresa dumneaei este scrisă incorect.

Tabletă

Demonstrația

și alte forme ca: Domnia Sa, Domnia Voastră.

O2

Frontală

Explicaţia

Pronumele de politețe mai poate avea

Vă rog să notați formele pronumelui de politețe în
caite cu un creion de culoare roșie.

Laptop

Demonstrația
Identifică
politeţe.

pronumele

Telefon

de
Frontală

Dumnealui îi trebuie această carte.

Exercițiul

Despre dumnealor am aflat din ziar.

Conversaţia

Caiet
Individuală
Laptop

- Domnia Voastră, poate să intre!

Observare
sistematică

Explicaţia

2. Completaţi propoziţiile următoare cu pronume de
politeţe potrivite.

Observația

…………………….ai citit poezia?

Demonstrația

Tabletă

Frontală

Telefon

Individuală
Frontală

Caiet
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……………………. şi-a cumpărat o umbelă roşie.

6.Fixarea
şi
consolidare
conținuturilor
predate

7.Evaluare

De ce au lipsit ……………….de la şedinţă?

Completează spaţiile libere
cu pronumele de politeţe
potrivite.

Despre ce am discutat noi azi la Gramatică?

Răspund la întrebări.

Conversaţia

Laptop

Când folosim pronumele de politețe?

Explicaţia

Tabletă

O3

Care sunt formele pronumelui de politețe, cel mai
des întâlnite?

Exercițiul

Telefon

O4

Ce alte forme mai poate avea pronumele de politețe?

O7

În continuare, vă rog pe rând, să înlocuiţi cuvintele
subliniate cu pronume de politeţe. AICI

Frontală

O7

Maşina ta este nouă.
O5
Domnului doctor îi place să consulte copiii.
Cartea doamnei profesoare este îngrijită.
Popescu şi Petrescu au plecat în excursie.

Observare
sistematică
Individuală

Aprecieri
verbale

Caiet
Elevii răspund pe rând la
întrebări.
Maşina dumneavoastră este
nouă.
Dumnealui îi place să
consulte copiii.
Cartea
dumneaei
este
îngrijită.
Dumnealor
au plecat în
excursie.

Conversaţia

Laptop

Frontală

Observarea
sistematică

Tabletă
Explicaţia
Telefon
Exercițiul

Individuală
Aprecieri
verbal

Aplicaţia
Wordwall

Domnule elev, tu ai citit cartea?
8.
Încheierea
activității

Voi face aprecieri generale şi individuale asupra
participării copiilor la activitate, precum şi în ceea ce

-ascultă aprecierile privind
participarea lor la activitate.

priveşte comportamentul acestora pe parcursul
activităţii.

Conversația

Laptop

Aprecieri
verbale

Tabletă
Telefon
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Projet didactique en ligne
Professeur Arsene Florentina
Scoala ANTON PANN, Voluntari

Date : le 11 novembre 2020
Classe: VIIème A, L2
Sujet : Le présent des verbes pronominaux en ER
Type de la leçon : Acquisitions de nouvelles connaissances
Durée : 40 min.
Compétences spécifiques :
- la réception des messages orales et écrits dans différentes situations de communication
- la rédaction des messages simples et courtes
- la production des messages orales où à l'écrit, adéquats aux contextes
- la réalisation d'interactions dans la communication orale ou à l’écrit
Compétences dérivées. :
- utiliser les verbes pronominaux en contextes appropriés
- conjuguer correctement les verbes pronominaux
Méthode et procédées :la présentation; la conversation ; le dialogue ; le travail sur des fiches partagées en ligne;
Ressources : manuel digital- https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/#p=33 , fiches de travail ;
Internet, ordinateur, plateforme digitale 24Edu ; des vidéos pour approfondir les notions de grammaire
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Scénario didactique en ligne
Nr.
crt.
1.

Activité d’élèves

Temps

Méthode

On note les absents.
Les élèves vérifient le matériel pour la
classe de français

3

La
conversati
on
situationn
elle

Pour introduire le sujet de la nouvelle
leçon et éveiller l`intérêt des élèves on
écoute en ligne l’exercice 1 de la page
32
Je note le présent des verbes
pronominaux à la forme affirmative et
négative.

Les élèves écoutent le texte proposé du
manuel digital et ils identifient le type des
verbes :

15

La lecture

Evaluation
frontale à l’aide
du l’ordinateur

Pour
utiliser
les
nouvelles
connaissances je propose quelques
exercices.

Les élèves participent activement, en
faisant les exercices proposés.

12

L’exercic
e

Evaluation
frontale à l’aide
du l’ordinateur

8

L’exercic
e

Moments de la leçon

Activité du professeur

Mise en train et
organisation de la classe
en ligne

•

salut

•

appel

•
On
l’ordinateur

note

les

•
Le professeur
connexion à l’Internet
2.

3.

Communication
de
nouvelles connaissances

Réemploi
connaissances

des

absents

sur

vérifie

la

Les élèves notent le présent des verbes
pronominaux à la forme affirmative et
négative.

On travaille les exercices 2 et 3 de la
page 32.
4.

5.

Evaluation
consolidation

Présentation du devoir

-

J’accorde des qualificatifs aux élèves
actifs qui répondent correctement.

J’invite les élèves à noter leur devoir –
les exercices 6 et 7 de la page 32.

Evaluation

Les élèves complètent l’exercice 5 de la
page 32.
Les élèves notent dans leurs cahiers le
devoir.
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PROIECT EDUCAŢIONAL
,,UNIRE-N CUGET ŞI-N SIMŢIRI’’
Profesor pentru învățământ primar
MITRACHE DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIRCII

Vă rog frumos să-mi confirmați pentru primirea materialelor .Mulțumesc anticipat !
24 IANUARIE 2020
ARGUMENT :

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, unul dintre cele mai mari evenimente ce a avut loc în istoria
neamului românesc, s-a înfăptuit sub conducerea lui ALEXANDRU IOAN CUZA la 24 IANUARIE 1859.
Deşi domnia lui Cuza a fost scurtă, doar 7 ani , realizările sale au fost semnificative. Îndeplinind programul
unionist exprimat în adunarile ad-hoc, reformele sale au contribuit la modernizarea ţării.
Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş, Ion Creangă sunt unii dintre poeţii şi scriitorii români care au închinat
numeroase pagini acestui mare eveniment: UNIREA. Noi, cadrele didactice suntem datori să facem cunoscute elevilor
operele lor, deoarece cu ajutorul acestora vom reuşi cu mai multă uşurinţă să le trezim în suflet sentimente înălţătoare de
dragoste şi preţuire a valorilor patriotice. Elevii trebuie să cinstească şi să fie mândri de pagina de istorie a poporului
român, pagină scrisă de ALEXANDRU IOAN CUZA .
,,Cât or fi români pe lume
Cât va fi pe cer un soare
A lui Cuza mare nume
Să fiţi siguri că nu moare.”
(Vasile Alecsandri)
COORDONATOR: MITRACHE DANIELA
SCOPUL :

-dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic ;
- îmbogăţirea cunoştinţelor istorice ;
- stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin desene, colaje ;

OBIECTIVE :
-

să cunoască importanţa istorică a zilei de 24 IANUARIE ;

-

să memoreze poezii dedicate UNIRII

-

să înveţe cântecul şi dansul popular “HORA UNIRII” ;

-

să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în desen, pictură, colaje a
marelui eveniment ;

-

să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.

Grup ţintă : elevii clasei a II-a
Locul desfăşurării: sala de clasa, biblioteca şcolii,sala de festivitati
Perioada de desfăşurare : 20-24 ianuarie 2020
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Beneficiari:
➢

directi: elevii

* indirecti: parintii, cadrele didactice
Resurse materiale:
➢

videoproiector, CD player, CD-uri

➢

cartoane colorate

➢

markere

➢

carti despre unire

➢

coli, instrumente de scris

➢

diplome, ecusoane;

Rezultate asteptate:
➢

implicarea activa a elevilor in activitatile desfasurate

➢

evidentierea eficientei activitatilor extracurriculare

Evaluare:
•

realizarea unui CD cu activitatile desfasurate

•

expunerea desenelor, a colajelor şi a creaţiilor literare ;

•

aprecieri verbale;

•

portofoliul;

•

realizarea de desene , colaje;

•

chestionarea orală şi scrisă

•

înmânarea diplomelor şi a insignelor omagiale.

CONŢINUTUL PROIECTULUI

Nr.

ACTIVITATEA

LOCUL

DA-

RESPONSA-

DESFĂŞU-

TA

BIL

RĂRII
1

•

Prezentarea proiectului;

•

Stabilirea activităţilor şi sarcinilor ;

ian

•

Prezentarea importantei zilei de 24 Ianuarie 1859.

2020

Sala de clasă

Unirea şi literatura
2

•

Biblioteca scolii

citirea unor lecturi care prezintă aspecte inspirate

20
ian
2020

de marele eveniment:
•

19

,,Moş Ion Roată şi Vodă Cuza” de Ion Creangă;
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•

,,Moş Ion Roată şi Unirea” de Ion Creangă

•

creaţii proprii.

•

“Hora Unirii” de V.Alecsandri etc;

•

“Unirea “ de Virgil Carianopol,

•

“Toţi românii cântă,,HORA UNIRII" de
Dumitru Almaş etc;

3

Hai să dăm mână cu mână!
•

Sala de clasă

repetarea cântecului şi a paşilor de horă

21
ian
2020

4

Unirea văzută prin ochi de copil
•

Sala de clasă

realizarea unor creaţii plastice inspirate de

22 ian
2020

evenimentele şi imaginile prezentate;
•

concurs :

➢

“Unirea naţiune a făcut-o!”

➢

Recitarea poeziei „Alexandru Ioan

Cuza”Victor Eftimiu

•
5

➢

Joc de rol „Ocaua lui Cuza”

➢

Evaluarea compoziţiei plastice

➢

„HORA UNIRII”

confecţionarea insignelor omagiale.

Suntem împreună la bine şi la rău!
•

program artistic dedicat evenimentului;

•

expoziţie cu lucrările realizate.

•

dansul “Hora Unirii”

•

acordarea de diplome şi premii

Sala de festivitati

23 ian
2020
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PROIECT DE LECŢIE
Matematică şi explorarea mediului
prof. înv. primar Marton Claudia Iuliana
Scoala Gimnaziala Baia Mare, Maramures
CLASA: a II-a B
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi științe
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: „Vine, vine primăvara!”
SUBIECTUL: Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0-100
Caracteristicile anotimpului primăvara
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DOMENII INTEGRATE:
✓

Matematică şi explorarea mediului

✓

Comunicare în limba română

✓

Arte vizuale şi abilități practice

✓

Dezvoltare personală

Scopul lecţiei:
•

Dezvoltarea raționamentelor logico-matematice vizând rezolvarea de probleme și exerciții de calcul scris și oral
utilizând operațiile matematice

•

Sistematizarea cunoştinţelor despre caracteristicile anotimpului primăvara.

COMPETENŢE GENERALE:
Matematică şi explorarea mediului:
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
3. Identificarea unor fenomene/relații din mediul apropiat
4. Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date
Comunicare în limba română:
1.Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2.Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
Arte vizuale şi abilități practice:
1.Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici diverse de lucru
Dezvoltare personală
1.

Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulții
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COMPETENȚE SPECIFICE:
Matematică şi explorarea mediului:
1.4.- să efectueze operații de înmulțire și împărțire cu numere naturale mai mici decât 100;
1.6.-utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice ( termen, sumă, total, diferenţă, -, +, =, <, > ) în rezolvarea
de probleme
2.2. să utilizeze corespondențe simple sau numere asociate după reguli date;
2.3. să exploreze modalități de efectuare a înmulțirii și împărțirii în 0-100 folosind diferite
tipuri de grupări;
2.6. să rezolve și să compună probleme;
3.1. să exprime clar și concis semnificația calculelor făcute în rezolvarea unei probleme
Comunicare în limba română:

2.3-participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
Arte vizuale şi lucru manual:
1.1.sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice
2.6.-explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor-lucrărilor realizate prin efort propiu
Dezvoltare Personală

2.2.Utilizarea unor elemente de ascultare active;
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1-să opereze corect cu terminologia specifică operațiilor de adunare, scădere, înmulțire și împărțire;
O2- să efectueze corect operațiile de împărțire, adunare, scădere, înmultire atât oral cât și în scris;
O3- să compare rezultatele operațiilor folosind semnele de relație potrivite;
O5-să rezolve corect probleme, să găsească numărul necunoscut;
-să recunoască caracteristicile primăverii
O8-să rezolve corect sarcinile de pe fișele de lucru
O2- să colaboreze, în cadrul grupului, conștient și activ la realizarea sarcinilor de lucru;
STRATEGIE DIDACTICĂ:
➢

Metode: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea , Copacul
ideilor, metoda cubului, Stiu/Vreau să știu/ Am învățat
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➢

Mijloace: planșă cu copac, labirint, caiete, coli, markere, jetoane, cubul, floricele, fișe de lucru

➢

Forme de organizare: frontală, individual, pe grupe

•

Forme de evaluare: observare sistematică a elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare, analiza produselor
activităţii

RESURSE :

Temporale: 45 min
Umane: 30 elevi

BIBLIOGRAFIE:
•

Matematică și explorarea mediului -manual pentru clasa a II-a, autori Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu,
editura Arthur 2013

•

Programa pentru disciplina matematică şi explorarea mediului, aprobată prin OM nr.3419/19.03.2013,
Bucureşti-2013

•

1000 exerciţii şi probleme - Culegere de matematică clasa aII-a - Adina Grigore, Editura Ars Libri – 2013 ,
Argeş

•

Dănilă, Ioan, Țărălungă, Elena, Lecția, în evenimente -Ghid de proiectare didactică, Editura „Egal”, Bacău,
2002
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DEMERSUL DIDACTIC

SECVENŢELE
LECŢIEI
1. Moment
organizatoric

2.Verificarea temei
3.Captarea atenţiei

4.Reactualizarea
cunoștințelor

OB.
OP/
Comp
Specif

STRATEGII DIDACTICE
CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
Asigur un climat favorabil desfăşurării
lecţiei.
Pregătesc materialele necesare pentru
desfăşurarea activităţii.
Verific tema de casă calitativ şi cantitativ,
frontal, corectez eventualele greşeli, fac aprecieri
asupra efectuării temei.
Spun o ghicitoare despre rândunică:
,,Coada ca o furculiță
Roșioară sub bărbiță”..(Rândunica)
Plecând de la răspunsul la ghicitoare prezint
elevilor o planșă- un labirint cu o rândunică care ne
roagă să o ajutăm să ajungă la cuibul cu ouă.(Anexa
1)
Mai întâi trebuie să-i amintim rândunicii
câteva cunoștințe cu privire la terminologia specifică
operațiilor matematice.
•

Metode şi

Mijloace de

Moduri de EVALUARE

procedee

învăţământ

organizare

Explicaţia
Conversația

Penarul ,
caietul,

Frontal

Observare
sistematică

Conversaţia

Caietul cu
tema

Frontal

Observare
sistematică

Frontal

Observare
sistematică

Conversația
Exerciţiul

Planșă labirint
Individual

Explicaţia
Observare
sistematică

Conversația

Explicația
,,Copacul ideilor”
Vom completa la tablă ramurile unui copac cu
noţiuni teoretice legate de operațiile matematice.
Elevii au pe masă frunzulițe pe care sunt scrise
cuvinte și expresii tipice operațiilor matematice:
sumă, total, deîmpărțit, produs, cât, jumătate, sfert, Copacul
scădere repetată… . Vor alege răspunsul corect și vor ideilor
îmbrăca copacul.
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Se verifică și cunoștințele legate de părțile unei
plante, aspecte ale copacilor în anotimpul primăvara.
5. Anunțarea temei
și enunțarea
obiectivelor

6.Dirijarea
învăţării

1.
Descrie

3.
Asociază

Se anunță titlul și obiectivele lecției într-o
manieră accesibilă elevilor.
Astăzi la matematică vom consolida cunoștințele
despre operația de împărțire, vor rezolva exerciții și
probleme și o vom ajuta pe rândunică să ajungă la
cuib.
Scriu titlul pe tablă şi elevii în caiete.
,, Exerciții și probleme”
Ca să ne încălzim puţin mintea, vom rezolva
câteva exerciţii de calcul oral:
3x5=?
10x2=?
4x7=?
8x5=?
Jumătatea numărului 10?, sfertul numărului 20?
Pentru a putea ajunge rândunica la cuib, noi
trebuie să rezolvăm câteva exerciții. Acestea se află
pe fețele unui cub.(Anexa 2)
Elevii, împărţiţi în 5 grupe, aruncă cubul,
fiecare faţă a cubului având sarcini diferite. Fiecare
grupă va primi fișa cu sarcina.
Descrie:
Aceasta va fi rezolvată ultima.
Observă şi descrie – vremea de afară.

Conversația

Exerciţiul
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Frontal

Observare
sistematică

Frontal

Observare
sistematică

Cubul

Individual

Problematizarea
Demonstrația

Compară:
Rezolvă exercițiile și compară rezultatele:
21: 7
18:9
36: 6
36 : 4

Caiet, stilou,

Coli cu
diverse
exerciții

Autoevaluarea
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32:4

40:5

56: 8

12: 3

2.
Compară

5.
Aplică

6.
Argumentează

Asociază:
Uneşte exerciţiul cu rezultatul corect:
24 : 8 =
6
48 : 6 =
5
25 : 5 =
8
54 : 9=
3

Descrierea

Instrumente
de scris

Pe grupe

Observarea
sistematică

Explicația
Exercițiul

Analizează:
Analizează cu atenţie și rezolvă:
La produsul numerelor 7 și 3 adaugă câtul numerelor
72 și 8.
Aplică:
Ordinea efectuării operațiilor în rezolvarea
exercițiilor:
15 : 3 + 9=
35 : 5 x 9=
62 – 21 : 3=
4x3:2=
Argumentează:
Află termenul necunoscut:
a : 8= 5
42 : a =7
a=
a=
a=
a=
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Fiecare lider al grupei va veni în față și va
prezenta rezolvarea cerinței.

7.Obținerea
performanței

Voi prezenta elevilor pe o planșă, o problemă.
Ei o vor avea pe fișă. Se va rezolva problema
folosind metoda ,,Știu/ Vreau să știu/ Am învățat.
În rubrica ,,Știu’’ vom trece datele problemei, în cea
cu ,,Vreau să știu’’ vom scrie întrebările problemei,
iar în ultima vom efectua calculele.
Știu
Vreau să știu
Am învățat

Explicația
Fişe de lucru

Frontal

Observare
sistematică

Problematiza
rea
Individual
Instrumente
de scris

Elevii citesc cu atenție, completează planul și
rezolvarea pe fișa de lucru.
Elevii lucrează în continuare fișa de lucru
primită (Anexa 3)

8. Asigurarea feedbackului

Fiecare elev primește o floricică pe petalele căreia
au de rezolvat exerciții.
Se verifică oral.

Conversația
Exercițiul

Instrumente
de scris
Individual
Floricele
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9.Încheierea
activităţii

Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a
lecţiei.
Se notează elevii.
Se notează şi se explică tema de casă.
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Anexa 1
Cubul

Descrie:
Aceasta va fi rezolvată ultima.
Observă şi descrie vremea de afară.
Compară:
Rezolvă exercițiile și compară rezultatele:
21: 7
18:9
36: 6
36 : 4

32:4

24 :
48 :
25 :
54 :

40:5

56: 8

12: 3

Asociază:
Uneşte exerciţiul cu rezultatul corect:
8=
6
6=
5
5=
8
9=
3

Analizează:
Analizează cu atenţie și rezolvă:
La produsul numerelor 7 și 3 adaugă câtul numerelor 72 și 8.
Aplică:
Ordinea efectuării operațiilor în rezolvarea exercițiilor:
15 : 3 + 9=
35 : 5 x 9=
62 – 21 : 3=
4x3:2=
Argumentează:
Află termenul necunoscut:
a : 8= 5
42 : a =7
a=
a=
a=
a=

Unește exercițiul cu rezultatul corect:(elev cu CES)

35+12=

44

68-24=

47

3x 5=

4x10=

40

15

2092

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

PROIECT DIDACTIC
Prof. Iacoboaia Alina-Maria
Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava
DISCIPLINA: Modulul III Protecția consumatorului
DURATA LECȚIEI: 40 de minute
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 2. Etichetarea şi ambalarea ecologică
TITLUL LECȚIEI: Norme de etichetare ecologică pe tipuri de produse
TIPUL LECŢIEI: mixtă: predare-învăţare (de asimilare de noi cunoştinţe), lecţia de dobândire a priceperilor şi
deprinderilor
SCOPUL LECȚIEI:
-informativ (familiarizarea elevilor cu identificarea elementelor componente a etichetei)
-formativ : -dezvoltarea gândirii cu operaţiile ei: analiză, generalizare,
- dezvoltarea limbajului de specialitate
- dezvoltarea creativităţii
COMPETENŢA SPECIFICĂ:
Rezultate ale învățării suplimentare/ Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare/extindere
Cunoștințe

Abilități

6.1.4. Prezentarea sistemelor de

6.2.4. Identificarea normelor privind

marcare ecologică a produselor în

marcarea, etichetarea și ambalarea

raport cu normele de protecție a

produselor alimentare și nealimentare în

consumatorilor;

raport cu normele de protecție a
consumatorilor;

Atitudini
6.3.2. Asumarea responsabilităţii
în aplicarea normelor privind
marcarea, etichetarea și ambalarea
mărfurilor.

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
La sfârșitul orei, elevi vor putea:
o

Să definească noțiunea de etichetă;

o

Să prezinte scopul etichetei;

o

Să identifice elementele obligatorii ale etichetei unui produs;

o

Să realizeze o etichetă și un ambalaj pentru un produs;

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode și procedee: explicaţia, conversaţia euristică, crearea, comparația;
b) Resurse materiale: manual, caiet de lucru, fișe de lucru, tabla, flipchart, laptop;
MOD DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: Activitate pe grupe
MODALITĂȚI DE EVALUARE: aprecieri verbale, observaţia curentă, buline
BIBLIOGRAFIE: Dorin Viorica-Bella, Bechet Iuliana, Protecția consumatorului, clasa a X-a, Editura CD PRESS,
București, 2018;
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI
N
r.
cr
t

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

Etapele
lecţiei

Conţinutul activităţii
Activitatea profesorului

●salutul,conversaţie scurtă de
acomodare
●notarea absenţelor;
Exercițiu de spargere a
gheții: Care este cea
valoroasa marca din lume?
https://www.revistabiz.ro/cel
e-mai-valoroase-branduridin-lume-2018/
Captarea
● adreseaza întrebări din
atenţiei
lecția precedentă (anexa 1)
4 minute
• se va prezenta titlul lectiei
si obiectivele sale
Prezentarea ● se definește noțiunea de
lecției
eticheta
8 minute
• Scopul etichetei
• Elementele obligatorii ale
etichetei unui produs
Dezvoltarea ● se împarte clasa în 5 echipe
abilității de (4 echipe și o echipă de
a realiza o
evaluatori) Breakout Rooms
eticheta
● se împart lucrătorilor
15 minute
bilețele pe care sunt notate
produsele pentru care vor
realiza o etichetă pentru un
produs comercializat în
sectorul turistic;
● evalueaza etichetele cu
elementele obligatorii.
Dezvoltarea ● şefii de grupă vor fi invitaţi
abilităţilor
să prezinte eticheta
de
produsului realizata in cadrul
comunicare echipei
8 minute
● se cere elevilor să evalueze
munca echipelor
Apreciere și -profesorul apreciază munca
notare
elevilor și notează elevii cei
2 minute
mai activi din cadrul orei și
Moment
organizatori
c
2 minute

Tema
pentru
acasă
1 minute

Strategia didactică:
resurse

-oferă o temă „Care sunt
produsele care nu au nevoie
de etichetă?”

Activitatea elevului

procedur
ale

materia
le

●răspund la solicitările
profesorului
●se pregătesc pentru
lecţie

conversaţi
a

catalogu
l

● elevii răspund la
întrebări
● ascultă prezentarea
profesorului
● se concentrează şi
răspund solicitărilor
profesorului
● formulează răspunsuri
la întrebări

conversaţi
a

Manual,
Caiet

frontal

Aprecie
ri
verbale

Conversați
a
explicația

caiet
manual
laptop
flipchart
online

frontal

Feedback

● sunt atenţi
● îşi iau notiţe
● răspund la solicitările
profesorului
● se execută eticheta;
● echipa evaluatoare va
analiza etapele de lucru si
lucrarea finala;
● la sfârşitul aplicaţiei ,
elevii sunt solicitaţi să
prezinte eticheta
● lucrătorii vor prezenta
produsul si eticheta
acestuia
● elevii evaluatori vor
prezenta punctele tari si
punctele slabe
-

executarea
conversaţi
a
explicaţia

flipchat
foi
markere
manual

în grupe

frontal

în grup

orală

notare

dosar
cadru
didactic

frontal

aprecier
ea
elevilor

-Elevii notează tema
pentru acasă

notare

-

-

-
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forme
de
organiz
are
frontal
individu
al

Evalua
re

Aprecie
ri
verbale

fișă de
lucru
CANV
A

conversaţi
a
explicaţia
expunerea
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ANEXA 1 - Recapitularea elevului se realizează pe baza întrebărilor directe
1.

Definiți marcarea.

2.

Ce este marcarea ecologică europeană?

3.

Care este scopul marcării ecologice?

4.

Exemple de tipuri de nume de mărci.

ANEXA 2 CREAREA UNEI ETICHETE
Înformații generale
Etichetarea nu este altceva decât înscrierea elementelor de identificare pe produs, pe ambalajul de vânzare cu amănuntul, pe dispozitivul de ambalat, ce însoţesc produsul
alimentar pus în vânzare şi se referă la acesta. Scopul etichetării produselor alimentare este de a garanta accesul consumatorilor la informaţii complete cu privire la conţinutul
şi compoziţia produselor, pentru a proteja sănătatea şi interesele acestora. Alte informaţii pot oferi detalii despre o caracteristică specifică a produsului, cum ar fi originea sau
procedeul de fabricaţie.
Etichetarea anumitor produse nealimentare trebuie să conţină informaţii specifice, pentru a garanta siguranţa şi pentru ca utilizatorii să poată efectua o reală alegere. În
plus, ambalarea produselor alimentare trebuie să respecte anumite criterii de fabricaţie, pentru a se evita contaminarea acestora.
Aplicație:
Realizați o etichetă cu toate elementele obligatorii ale acesteia, pentru un produs tradițional în Bucovina
Echipa 1 – Etichetă pentru zacuscă/dulceață/gem
Echipa 2 – Etichetă pentru ie tradițională
Echipa 3 – Etichetă pentru un produs din lapte
Echipa 4 – Etichetă pentru sirop de fructe
Echipa 5 – Etichetă pentru un castron din ceramică
Echipa 6 – Comisia de evaluare
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Articole / Lucrari stiintifice / Studii de
cercetare / Lucrari de management
educational / Studii de caz

2096

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Newspapers
Jușca Patricia-Sorina
Școala Gimnazială Mașloc
Newspapers. Origins.
In medieval and renaissance Britain, news was passed around mainly through the use of ballads or narrative
songs performed by Bards. With the invention of the printing press in the 15th century, these ballads were written down
onto small pieces of paper and sold at markets or in large towns and called Broadsides. These Broadsides became not
only a way for the common man to get his entertainment, but also as a description of current affairs, for ballads were
often written on the subject of current affairs.
`Through the centuries, the Broadsides were made larger and more detail was included. Better transport systems
allowed for these broadsides to reach a much wider audience in a short time, and proved an effective way for current
affairs to be distributed. Eventually they were edited to contain multiple pages, a more formal and informative use of
language, and were compiled by large groups of journalists. Broadsheets newspapers had been invented’
(http://everything.explained.at/Broadsheet/). Historically, broadsheets developed after the British in 1712 placed a tax on
newspapers based on the number of their pages.
The British journalistic field started to constitute itself durably in class-oriented fractions in the mid-nineteenth
century because of the abolition of the stamp duty, the fast development of the railways, and the growing rate of literacy
in the country. Because the lower class were ` excluded from dominant culture that generated such professions as
journalis, the popular press developed a form of journalism that has and still defines and construct itself in defiance of the
ideology and the rules of journalism as laid down by the bourgeois ethos’( Randall 2000:166).
The first newspapers which had the physical size of a tabloid and which contained shocking news appeared in
Britain in the first decade on the twentieth century, in the United States in the third decade, in parts of Central and
Northern Europe after World War II, and only after the fall of Communism in Hungary. But the format and content of a
tabloid newspaper were not the same in all countries throughout its history: for example `the regular publication of
photographs of naked women, which so fascinates US students of the British press, was an innovation of the late 1960s’
(Sparks 2000:16).
Over the last 30 years tabloids have been transformed, their influence increasing continuously and these changes
can be understood better by analyzing the striking modification that has been in the character quality papers and of the
broadsheets. Till the sixties they were considered to be very different from the tabloids in terms of their prestige,
influence and place in history and they were against the `sensationalism ans lack of scruple’ of the tabloid papers. `But
since the 1980s the frontier between qualities and popular press has virtually disappeared’. While the quality broadsheet
press `has changed its news agenda to one closer to that of the tabloids’, the tabloid press ` has increased the amount of
visual material, shortened its articles, and shifted the balance of editorial copy away from hard news reporting toward
soft news, features and columns’ (Sampson 1996:44).
According to James Curran ‘ there had been an erosion of serious press news in large circulation British
newspapers since before World War II, and this might lead us to conclude that there has indeed been a process of
tabloidization over an extremely long period’(Curran 1980). This process of tabloidization in the British serious press
was ‘a mild process’, as it was suggested by MacLauchlan and Golding’s study of forty years of the British tabloid
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newspapers are marked by an increased emphasis on private life, sports, entertainment and scandal over the last twentyfive years.
In the late 1980s and early 1990s, there was a move towards a more tabloid agenda in journalism. The intrusion
into people’s privacy, especially that of the celebrities, has increasingly driven the news values of the popular tabloid
newspapers. A range of factors have triggered this development in news values. The main factor is the intense
competition between tabloid newspapers. ‘This fierce competition between rival tabloids has developed in the context of
the long-term decline in their sales in the post-war period combined with growing competition from radio and television
as news sources. These latter media can deliver news more quickly than the tabloids but, because of the regulatory
regime to which they are subject, are unable to compete on titillation’ ( O’Sullivan 1997:197). An important part of the
tabloid response to these ‘broadcast rivals’ has been the fact that people’s private lives especially their sex lives, but also
the crime and the scandal, sell newspapers.
In our days, there is a process of tabloidization going on, and the journalism which is marked by features of
sensational entertainment is becoming more and more common, driving out the serious journalism of the past. Nowadays
we can notice a ‘shift in the priorities within a given medium, away from news and information toward an emphasis on
entertainment’(Sparks 2000: 10-11).
The historical perspective of the tabloid and of the broadsheet can help us understand whether we are dealing
with a new phenomenon of there are precedents or it might simply be an established phenomenon that was previously
overlooked. On the basis of this perspective, one might draw the conclusion that ‘the British press is moving inexorably,
albeit rather slowly, toward the tabloid over a relatively long period of time’ .

BIBLIOGRAPHY
Pursehouse, M. (1997). ‘Looking at The Sun: Into the Nineties with a Tabloid and its Readers’ in T. O’Sullivan and Y.
Jewkes (eds). The Media Studies Reader. London: Arnold. Pag. 196-205.
Sparks, C. and J. Tulloch. (2000). Tabloid Tales: Global Debates over Media Standards. Lanham, Boulder, New York,
Oxford: Rouman&Littlefield Publishers.
Randall, D. (1996). The Universal journalist. London&Chicago: Pluto Press.
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ – ÎNTRE REALITATE ȘI PERSPECTIVE
Prof. Mustățea Nicoleta Monica
Școala Gimnazială „Alexandra Nechita”, Vaslui
Educația nonformală reprezintă „orice activitate educațională, intenționată și sistematică, desfășurată de obicei
în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale, în scopul
maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal
(stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)”.
Unul dintre principalele scopuri ale acestui tip de instruire îl reprezintă lărgirea și completarea orizontului de
cultură din diferite domenii. Educația nonformală își mai propune să ofere un sprijin activ în alfabetizarea categoriilor
sociale defavorizate să creeze condiții pentru formarea profesională, să asigure mediul propice dezvoltării unor anumite
înclinații, capacități și aptitudini. Nu în ultimul rând, educația nonformală își propune să ofere modalități inedite de
recreere și de petrecere a timpului liber.
Educația nonformală presupune următoarele activități: concursuri, cercuri de discipline, excursii, acțiuni socioculturale (mers la muzeu, teatru etc.), activități de educație ecologică, civică și rutieră. Este cea mai nouă abordare a
învăţării prin activităţi plăcute şi motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice
sistemului tradiţional de învăţământ, cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare
maxime. Acest tip de educație cuprinde orice acţiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o punte
între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică, eliminând în acest fel stresul notelor din catalog, al
disciplinei impuse şi al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaşte şi de a te dezvolta.
Obiectivele educaţiei nonformale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de educaţie, ci să completeze
instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care sa aibă acces un număr cât mai mare de tineri. Acestea sunt:
- completarea orizontului de cultură din diverse domenii;
- crearea de condiţii pentru formarea profesională;
- sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate;
- asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor inclinaţii, aptitudini şi capacităţi.
În primă instanţă, specific educaţiei nonformale este locul în care ea se desfășoară: într-un cadru
instituţionalizat, dar în afara şcolii. Caracteristice acestui tip de educaţie sunt activităţile care contribuie la perfecţionarea
individuală. Educatorul nonformal trebuie să deţină mai multă flexibilitate, adaptabilitate şi rapiditate, dar şi entuziasm.
Acţiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor și dorinţelor participanţilor. În plus, doritorii nu sunt obligaţi să se
alăture programului şi nu primesc calificative oficiale. Totuşi, în funcţie de formele de instruire nonformală, există şi
situaţii în care sunt acordate diplome şi certificate de absolvire.
Educația nonformală se împarte în 2 tipuri principale, variind în funcţie de activităţile specifice:
- activităţi extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive şi artistice, concursuri, olimpiade etc.;
- activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie şi formare civică, excursii, acţiuni social-culturale (în clubul
elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc.).
Educația nonformală este importantă deoarece dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat
propunându-le participanților activități diverse și atractive, în funcție de interesele acestora, de aptitudinile speciale și de
aspirațiile lor. Este centrată pe elev, pe procesul de învățare, nu pe cel de predare. De asemenea, acest tip de educație
contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a participanților, oferind activități de completare a
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studiilor și de sprijinire a categoriilor defavorizate sau de exersare a capacitații indivizilor supradotați. Poate crea ocazii
de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut; asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite
domenii fiind interesată sa mențină interesul publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă și
pregătirii lor profesionale, punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor. Prin intermediul educației
nonformale sunt antrenate noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul tehnico-științific, valorificând
oportunitățile oferite de internet sau televiziune. Tipul acesta de educație oferă activități plăcute, scutite de evaluări
riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă, răspunzând în același timp cerințelor și
necesităților educației permanente.
Limitele educației nonformale se referă la faptul ca această formă include uneori programe mult prea flexibile,
centrate doar pe obiective pe termen scurt și o prea mare „libertate” metodologică a educatorilor. Cele trei riscuri
pedagogice majore înregistrate de acest tip de educație sunt:
• promovarea unui activism de suprafață, dependent doar de îndeplinirea obiectivelor concrete, rupte adesea de
obiectivele specifice educației formale;
• avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile, care pot dezechilibra corelația
funcțională dintre subiectul și obiectul educației;
• eludarea posibilităților de validare socială reală a rezultatelor în raport cu „diplomele și certificatele”
obținute la nivelul educației formale.
Educația formală și cea nonformală au drept notă comună faptul că ambele sunt special organizate de societate,
cu scopul de a ușura, de a grăbi, de a eficientiza procesul formării unor comportamente propice învățării continue,
inclusiv prin mijloace proprii, precum și de a asigura achiziționarea unor informații cu largi resurse de integrare în
sisteme, de transferare a lor în diverse domenii ale cunoașterii. De asemenea, ambele sunt instituționalizate, deosebinduse doar prin cadrul și modalitățile lor specifice de a acționa. În zilele noastre se constată atât o extindere, cat și o
intercorelare strânsă a tuturor acestor forme, ceea ce face să le crească potențialul educativ. În acest sens, trebuie
remarcat faptul ca educația formală nu are decât de câștigat în condițiile în care este mereu în contact cu modalitățile și
efectele educației informale (spontane) și ale celei nonformale. De aceea, școala din zilele noastre nu poate ignora
bogatele experiențe acumulate de elevi în timpul lor liber, petrecut în afara școlii. Aceste experiențe completează
achizițiile dobândite în școală, prelungesc și întăresc activitatea desfășurata, poate, cam rigid și mai puțin atractiv în
școală.
Educaţia non-formală trebuie să fie organică și flexibilă. Nu trebuie impusă de sus în jos - pentru că metodele
sunt construite pentru a răspunde la nevoi specifice, acestea trebuie să-și găsească rostul acolo unde sunt puse în aplicare.
Pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de persoane cu disponibilitate reală, profesorii având un rol extrem de
important în transferul și susţinerea metodelor nonformale. Aceştia ar trebui pregătiţi pentru facilitarea activităţilor de
educaţie nonformală prin training-uri, workshop-uri şi în facultate
Plecând de la ideea conform căreia școala nu este singurul loc unde poți învăța, iau amploare activitățile
desfășurate în afara sistemului formal care veneau în întâmpinarea dorinței de învățare a publicului larg, servind
obiectivelor acestora și asigurând asistența informaționala și practica unor categorii sociale dezavantajate.
Educaţia nonformală însoţeşte cu succes formarea educaţională a tinerilor şi rămâne una dintre variantele optime
pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare profesională.
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Refuzul lecturii
Prof. Bălan Oana – Camelia
Școala Gimnazială „Aviator Alexandru Șerbănescu” Colonești

❖ „Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor.” (Miron Costin)
❖

„Soarta multor oameni a atârnat de faptul dacă în casa părinţilor lor a fost sau nu o bibliotecă.”
(Edmondo de Amicis)

❖ „Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Și, cum o atingi cu ochii și mintea, sufletul ți se deschide ca
un prieten bun.” (Maxim Gorki)
În zilele noastre când televizorul şi calculatorul sunt stăpânii absoluţi ai timpului liber, lectura intră încet, dar
sigur, într-un con de umbră. Oare chiar nu mai este nevoie de clipele minunate de destindere şi de evadare în lumea
imaginaţiei pe care le trăiam răsfoind cu nerăbdare paginile? Se pare că nu ...
Ca orice cadru didactic şi eu mă confrunt cu această problemă an de an şi zi de zi. Elevii nu mai citesc.
Majoritatea copiilor care vin din ciclul gimnazial nu citesc şi îşi ocupă timpul cu orice altceva, mai puţin cu cititul.
Părinţii ar trebui să fie primii care să le formeze această deprindere, dar cum sunt prea preocupaţi cu serviciul, îşi
motivează odraslele cu un computer mai degrabă, decât cu o carte nouă în bibliotecă. Sunt copii şi copii...Unii se
automotivează, alţii însă trebuie împinşi de la spate. Oricum, atunci când încercăm să-l motivăm pe copil, pe elev, să
citească trebuie să-i spunem şi să-l facem să înţeleagă că lectura nu este o corvoadă, aşa cum mulţi o consideră, ci o
plăcere şi chiar o necesitate. Lectura nu este deloc un fenomen perimat, ci o activitate care stă la baza formării unei
adevărate culturi generale. Numai citind cu atenţie mii şi mii de pagini din diferite domenii, se învaţă exprimarea corectă,
elevată, se obţin informaţii utile.
Chiar dacă nu este deprins cu această activitate, de a citi, copilul poate fi motivat, fie prin exemple elocvente din
opere literare care ar putea să-i trezească interesul, fie făcând chiar „un pariu” cu el, spunându-i că nu are nici curajul şi
nici ambiţia necesare de a citi o anumită carte. De cele mai multe ori, rezultatele vor fi surprinzătoare. Trebuie să facem
un efort şi să le explicăm copiilor că timpul petrecut cu cartea este adesea mai folositor decât cel petrecut în faţa
televizorului unde secvenţele se succed cu rapiditate, după un ritm ce nu ţine totdeauna pasul cu gândirea. Să-i asigurăm
de faptul că ofertele „Galaxiei Gutenberg” n-au fost depăşite ca valoare şi trăinicie de celelalte mijloace de comunicare!
Ceea ce trebuie să conștientizeze orice profesor de limba și literatura română este rolul important pe care îl are, pentru că
nu trebuie să-și pregătească elevii doar pentru un examen de sfârșit de ciclu școlar, ci pentru toată viața (conform unuia
dintre pilonii educației actuale – „a învăța pe tot parcursul vieții/long life learning”). Dintr-un text narativ literar se pot
învăța multe, el poate să ne ofere modele pe care să le reținem toată viața și să ne-o construiască frumos, ne emoționează,
ne transpune, ne face triști, ne înalță etc. Concluzionând, „studiul literaturii [...] la nivelul gimnaziului [...] propune o
abordare pragmatică, vizând dezvoltarea și stimularea creativității, a libertății de receptare și a plăcerii lecturii, cu scopul
de a înțelege valorile universale și importanța raportării la acestea, în procesul desăvârșirii unei personalități autonome.”
(Programa de limba și literatura română, 2017, p. 3)
Astăzi lectura a devenit un subiect la modă. Dar nu pentru că se citește prea mult, ci din contră! Ne facem griji
pentru cei mici că nu mai citesc din propria dorință, că adolescenții parcurg rândurile pe diagonală și că adulții își pierd
din memorie chipul cărții. Părinții ridică neputincioși din umeri în fața nepăsării tinerilor dar ei înșiși nu își găsesc nici
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măcar o fracțiune de secundă pentru a citi un titlu rătăcit. Căutăm metode interactive, joculețe, dramatizări pentru a stârni
glasul lecturii în rândul alfabetizaților, organizăm dezbateri pe diferite teme culturale, concursuri cu premii, pregătim tot
felul de activități pentru a pune în mișcare trăirea interioară a fiecăruia.
Reușim oare să reaprindem Fervoarea Lecturii în sufletele oamenilor? Într-o oarecare măsură, da! Câtă vreme
vor exista biblioteci, cărți, dascăli și elevi, vor exista și lectori reali care vor căuta înțelesul și asumarea unor versuri,
semnificațiile ascunse ale unor cuvinte. O carte nu este un obiect oarecare, ci o fiinţă vie ce stă alături de noi, un prieten
care ne sfătuieşte de bine în tăcere şi ne ajută să nu ne lăsăm înfrânţi, să nu ne simţim niciodată singuri. Acestea sunt
ideile pe care ar trebui să le insuflăm învăţăceilor noştri. Dacă vor înţelege că în orice carte există viaţă, ea fiind o
fantezie, o cale, o vindecare pentru sufletele noastre, atunci o vor apăra, o vor îngriji, nu o vor rupe şi nu o vor mâzgăli.
Nu pot încheia decât înclinându-mă în faţa cărţii astfel, citând din marele Mihai Eminescu: „Citește! Citind
mereu , creierul va deveni un laborator de idei și imagini din care vei întocmi înțelesul și filozofia vieții!”

Bibliografie:
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➢ https://carte12345.wordpress.com/tag/reviste/
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RESURSELE WEB ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

Prof. SANDU ANCA
LICEUL TEORETIC ..M.KOGALNICEANU
„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul dispus să le citească.”
(aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului »)
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională apare nevoia
de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea de competențe digitale care
vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor.
Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv,
pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru educație.
Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu de activitate unde
să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere a modului de utilizare a
conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile
informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne
formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de
care ar trebui să beneficieze atât elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de
resurse on-line, pentru consultare personală sau profesională.
Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării
deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe disponibilitatea de a
rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de manipulare a informației.
Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem competențe digitale
pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație.
În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de lucru cu
calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel încât să achiziționeze
cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării
duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca
profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată
faptul că gradul de atractivitate al cursului sau al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării calculatorului
în proiecte educaționale (ex. prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. Ziua Francofoniei, Ziua
Educatorului, Ziua Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu
la ora de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție).
În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este determinată în
mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice caută să se adapteaze mediului
școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să participe la
programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să
acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice
găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme
de corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În activitatea
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desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt deschiși la tot ce
presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor,
testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și
mediului lucrativ când vor urma o carieră.
Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-evaluare,
necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din ce în
ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul
acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv.
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ROLUL POVEȘTILOR ȘI POVESTIRILOR ÎN FORMAREA PREȘCOLARILOR

Prof. înv. preșcolar Toader Mariana
Școala Gimnazială Hamcearca- GPN Nifon

Povestea reprezintă o modalitate de cunoaştere a lumii, este un mijloc de comunicare şi o bună metodă de
instruire. Ea conţine adevărurile fundamentale ale vieţii. Poveştile depăşesc hotarele spaţiului şi timpului, fiind prima
hrană spirituală a copilului care îl învaţă să judece; o poveste bine spusă poate amuza, demonstra şi dezarma.
Poveştile îmbogăţesc deprinderile de a comunica, îmbogăţesc vocabularul, cultivă sentimente frumoase,
stimulează imaginaţia şi creativitatea, educă spiritul de sacrificiu, altruism, solidaritate, dreptate. Pune baza concepţiei
despre lume şi viaţă. Se înţelege că gustul pentru lectură se formează timpuriu şi de aceea în gradiniţă informaţiile
sumare legate de mediul înconjurător sau istorie se transmit prin intermediul povestioarelor. Acestea fac trecerea de la
lumea fabuloasă a poveştilor din grădiniţă la cea reală. Contactul cu poveştile educatoarei conduce la dezvoltarea gustului
pentru frumos, la îmbogăţirea vocabularului, la dezvoltarea creativităţii.
Tematica operelor literare expuse în activitatea de povestire se diferenţiază de la o grupă la alta astfel încât la
grupa mare povestirile devin mai complexe, având ca scop sesizarea planului real şi a celui ireal, stimularea creativităţii
copiilor, exersarea capacităţii de comunicare. Prin intermediul povestirii, copilul se eliberează de egocentrism întrucât se
identifică în plan imaginar cu personajele în care găseşte ceva din el însuşi, şi ceva din personaje în el. Pentru preşcolar,
adultul care îi citeşte povestea este şi autorul, martorul întâmplărilor povestite, magicianul care deschide uşa unei lumi
nebănuite, actorul, şi mai ales modelul de vorbire şi povestire.
Audierea poveştilor permite familiarizarea copiilor cu structura basmului popular şi cu o serie de procedee
imaginative ca: amplificarea (Flămânzilă, Gerilă, Zmeul), diminuarea (Degeţica, Degeţel), multiplicarea (Balaurul cu 7
capete, Capra cu trei iezi, Cei şapte pitici), aglutinarea. Descoperirea semnificaţiilor, formularea titlurilor amplifică
fluiditatea şi flexibilitatea. Repovestirea liberă se caracterizează printr-o mai mare libertate a imaginaţiei copiilor. Copiii
repovestesc în funcţie de preferinţă şi de receptarea afectivă. Dacă atitudinea adultului este permisivă, copilul introduce
personaje noi (de cele mai multe ori întâlnite în alte poveşti), modifică întămplările, îmbogăţeşte acţiunile, propune
situaţii de prevenire a unor situaţii neplăcute. Totuşi, este necesar să se asigure o succesiune logică a repovestirii şi să se
acorde atenţie exprimării corecte, nuanţate.
Cele mai frecvente tipuri de povestiri create şi practicate în grădiniţa de copii sunt povestirile create pe baza
unui şir de ilustraţii şi povestirile cu început dat. Tematica poveştilor create de copii după modelul educatoarei poate fi
legată de fapte cotidiene, întâmplări, momente trăite de copii, de familia acestora sau de prieteni; întâmplări din viaţa
animalelor.
Copiii trebuie să-şi imagineze locuri, întâmplări, fapte care s-au petrecut sau se pot petrece în viitor, ca în lumea
reală, ca în filme de desene animate ori ca în vis. Copilul este independent în expresie, îşi manifestă nestingherit
iniţiativa, spontaneitatea şi fantezia inepuizabilă. Atitudinea creatoare pe care o are faţă de limbaj depinde de natura
mesajului pe care îl transmite şi de posibilităţile sale intelectuale, lingvistice, afective. Povestirile lui sunt scurte, fără
divagaţii, fără explicaţii întinse, oarecum incorecte dar uneori pot avea o savoare deosebită. Sunt situaţii în care, prin
povestirile create, proiectează asupra personajelor, propriile sale dorinţe, preferinţe, probleme.
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Un loc deosebit între modalităţile de manifestare a potenţialului creativ îl are povestirea creată pe baza unui şir
de imagini. Tablourile reprezintă adevărate texte iconice pe care copilul învaţă să le citească în mod creativ. Descifrarea
conţinutului nu se limitează numai la descifrarea imaginilor, ci devine chiar o adevărată creaţie verbală. După descifrarea
tabloului, copiii pot pune întrebări, pot formula titlul acestuia, pot să se completeze unul pe celălalt. Educatoarea are
sarcina didactică de a stimula imaginaţia şi de a încuraja originalitatea copiilor.
În grădiniţa de copii povestirea este folosită atât ca metodă de expunere şi comunicare de cunoştinţe, cât şi ca
formă de activitate destinată cunoaşterii mediului şi dezvoltării vorbirii preşcolarilor. Cu ajutorul povestirii, ca metodă,
educatoarea realizează apropierea copiilor de cele mai variate aspecte de viaţă şi domenii de activitate şi-i informează
asupra unor fapte şi evenimente ce nu pot fi cunoscute prin experienţa lor proprie. Prin intermediul povestirilor expuse de
către educatoare, copiii sunt familiarizaţi cu structura limbii române, cu bogăţia formelor sale gramaticale, cu frumuseţea
şi expresivitatea limbajului, ceea ce contribuie la dezvoltarea vorbirii şi a gândirii lor.
Preşcolarii sunt fermecaţi de lumea fantastică a poveştilor şi povestirilor, le ascultă cu aceeaşi plăcere chiar daca
sunt repetate şi îşi manifestă întotdeauna dorinţa ca ele să dureze cât mai mult. Prin poveşti, copiii reuşesc să se elibereze
de impresiile nemijlocite şi au posibilitatea să-şi reprezinte obiecte şi fenomene pe care nu le-au perceput niciodată. Cu
ajutorul lor, se exersează modalităţile de prelucrare a reprezentărilor în imaginaţie, se face transpunerea în lumea acestor
fiinţe în care eroii acţionează în concordanţă cu imaginaţia fecundă a copiilor, în care fiinţele apropiate şi îndrăgite
(căţeluşul, iepuraşul) sunt întotdeauna bune, puternice şi îndrăzneţe, în care binele şi dreptatea triumfă. Atitudinea
copiilor faţă de conţinutul fantastic al basmelor nu rămâne aceeaşi pe parcursul perioadei preşcolare. Preşcolarii de vârstă
mică acceptă fără discernământ critic conţinutul basmului, ca şi când acesta ar corespunde realităţii (scaunul şi masa
desenează, urşii vorbesc etc). Cunoştinţele lor sărace despre realitate nu le permit o separare precisă a imaginilor fanteziei
de realitate.
În cadrul activităţilor de povestire se exersează vorbirea copiilor, se formează deprinderea de a povesti
independent, ceea ce contribuie la mărirea posibilităţilor de exprimare corectă, coerentă şi expresivă.
În concluzie, se poate afirma că rolul şi importanţa povestirilor – ca activităţi organizate – constă în valoarea lor
cognitivă, etică şi estetică, prin care se exercită o puternică înrâuire asupra întregii personalităţi a copiilor.
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2. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor
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TEACHING ONLINE-INNOVATIVE FOR TEACHERS
MĂLĂEȘTEAN CAMELIA VASILICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE GROZA FIBIȘ
Teaching online opened up interesting opportunities both for teachers and students in the past few months.
The nature of online teaching means flexibility with where you can teach. But, as students get used to the flexibility of
logging in, and are more used to technological challenges, teachers may find themselves facing a lot of challenges.
There’s also the matter of the system learning curve. It’s not easy mastering new technology — especially when
your work depends on it. But once mastered, taking your teaching skills digital can give you flexibility, or a change of
pace from your classroom experiences.
There are several issues to be taken into account, as follows:
1)Most learning management systems used for online courses simply require a good Wi-Fi connection, a laptop with a
webcam and keyboard, a set of earbuds and, depending on the program, a phone to dial in.
Educational technology has adapted quickly, enabling online programs to be better than ever for 21st-century learning.
Built-in cameras and microphones in our computers, the ability to quickly and easily watch video, these are all basic
technologies that most people have access to.
A strong online program should have the following:
 Virtual Live Classes
While the earliest forms of online learning were fairly “static”; much of the course content was in writing, and even
the few videos or other interactive content were all designed for individual use, nowadays, an engaging online program
can and should have live classes that facilitate real-time discussions on a high-quality, easy-to-use platform.
Live classes give students the ability to listen to the teacher in real time and interact with other students as the lecture
happens; be visible via webcam (which holds students accountable to paying attention and engaging in the lecture). As
with real-life classes, participation makes for better online learning.
 Another important capability is the ability to “break out” into smaller groups for discussion. You may think group
projects are relegated to in-person classrooms, but a good learning management system should allow for instant,
randomized creation of small groups for discussion.
2)A good learning management system
Online courses are made possible through learning management systems, which are the software application
platforms that deliver educational technology content. That content should be diverse, including videos, charts, slides or
files of the teacher’s live session notes and other media, like links to reading material or outside media.
Because these systems are also used for live sessions, a good learning management system is key to making things
easy for the teacher, who will need to quickly and clearly share media without too many technical issues. Students, too,
will want a simple, reliable system for contributing their own notes, discussion threads, and most importantly, tests and
assignments.
Familiarizing yourself with the platform you’re using is the best way to make sure you’re taking advantage of all
that online learning has to offer your students. Not only will you reduce mistakes in working with the system, you’ll learn
ways to save time, add variety to your lessons and get insight that’s just not possible in a traditional classroom.
3)Interactive Course Content

2108

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Online classes have evolved, and simply reading assigned content is a thing of the past. Platforms should allow for
quizzes, discussion questions, and real-time features, like chat, to keep conversations lively and learning active.
The best online colleges will make content interactive whenever possible to help you learn or to recognize what you’re
not quite understanding yet.
4)Tech Support
Navigating a technical platform may be most people’s biggest fear about online learning. Computer-related issues
can be a real concern. Even your own computer may act up, thwarting access to live sessions, submission of assignments
or proper display of content.
Good programs understand this and provide their own tech support staff. This resource is also available to teachers,
who will want immediate help should their PowerPoint presentations crash during class time. Removing this burden from
teachers allows them to focus on their lessons, while students can rest easy knowing there’s help for any issues they may
encounter.
5)Mobile Access
For working people — a large percentage of online users — the ability to access content offline can make all the
difference in making going back to school a real possibility. Being able to watch a lecture on a lunch break, the tride
home or even while traveling for work can be a huge benefit, and one that the best online programs should offer.
6)Adapting Curriculum for Teaching Online
Online teaching requires special considerations. You may find that much of what you’re used to telling students
verbally now needs to be translated into text. You’ll also want to know what technology options are available to make
sure you’re taking advantage of your options. Beyond knowing the ins and outs of the learning management systems
you'll be using, here are some ways to ensure a successful adaptation of your curriculum.
Depending on the program you’re working with and the system the school has in place, you may have resources
available to you for adapting your in-classroom material to an online environment. You may be asked to divide what
you’d normally teach in daily hour-long classes into live sessions with about 20 minutes of “asynchronous” material
(i.e., learning materials your students engage with on their own time, like homework).
Therefore, teachers should prepare homework and reading materials accordingly.
Another aspect that should be taken into consideration is getting answers from experienced online teachers.
Chances are that certain teachers taught online before you, and you may be able to use their existing asynchronous
content or advice. Few people — even online course designers — are aware of what it’s like to teach online courses the
way that teachers who teach online are. Ask your burning questions and get tips and tricks from other teachers who used
the platform, or consult with teachers at other schools who use the same technology.
Teachers should also vary assignments for all learning styles.
With online learning, it may be more difficult to get to know students’ learning styles on an individual basis . Try to
include a variety of assignments and course materials to make sure every student has an opportunity to learn in the way
that’s best for them. This is another area where knowing your learning management systems can help you track class
performance on different types of assignments and gain a better understanding of how students are learning the material.
Keep in mind that some demonstrations involving a whole classroom of people cannot be done when students are all in
different places, but you do have the opportunity to include videos and tutorials that may not have been used in the
classroom.
As far as online teaching is concerned, teachers should take into consideration class sizes.
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Just as with live classrooms, teachers must know how many students will attend, as it will affect the types of lessons and
assessments you’ll conduct. For example, short answer or essay tests may be challenging to grade with large classes, but
technology can make things like multiple choice exams even easier to grade than in a face to face classroom.
Class size will also shape asynchronous (homework) vs. synchronous (live) course material. Will you have time for
students to individually present during live sessions if there are 20 of them in a section, or does your technology allow for
breakout groups that can present as one?
Another consideration is how you’ll catch students up on missed classes. Class recordings of live sessions and
comprehensive asynchronous content can help students stay abreast of class material, even if they miss a class.
It’s important to bear in mind that cultivating an engaging distance learning experience is hard. It takes time and an
incredible amount of patience. If you are new to the experience, you’re probably going to feel like a first-year teacher
again!
Tackle the challenges step by step, keep your students updated on your progress, and stay positive. You can do this!
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Dezvoltarea dragostei pentru ȋnvăţătură, ca activitate de muncă zilnică a copiilor
Prof.ȋnv.primar Duguleană Ileana
Şcoala Gimnazială Novaci, jud.Gorj
”Copilul este părintele adultului” reprezintă o exprimare mataforică a rolului imens pe care-l are copilăria pentru
viitoarea viaţă adultă. Ea implică toate coordonatele educaţiei preşcolare, toate comportamentele ȋn care aceasta trebuie
să acţioneze ȋn vederea pregătirii copilului pentru şcoală-ca scop imediat- şi pentru viaţă, ca o finalitate mai amplă.
Ca mijloc de educaţie, munca apare ca o modalitate de dezvoltare multiplă a copilului,din punct de vedere fizic,
intelectual, afectiv şi social.
Învăţarea, ca proces intelectual propriu-zis, presupune dobândirea de cunoştinţe dintr-o gamă largă de domenii,
dobândirea unui vocabular adecvat exprimării corecte a acestor cunoştinţe. În acest sens, noţiunea de ȋnvăţare se leagă
strâns de aceea de cunoaştere. A cunoaşte ȋnseamnă a lua contact cu realul- dar nu prin a-l copia, ci acţionând asupra lui,
transformându-l.
Copilului i se spune cum trebuie să se poarte ȋn diverse situaţii, ȋnvaţă nişte norme de conduită morală şi socială,
le reţine. Simpla reţinere şi eventuala repetare a acestor norme nu este suficientă. La această vârstă el nu poate ȋnţelege
sensul moral şi social al normelor respective, ȋn schimb acţionează ȋn viaţa de zi cu zi din grădiniţă şi din familie.
Participând activ copilul ȋşi dezvoltă interesul pentru cunoaştere.
O problemă de mare importanţă este cea legată de dezvoltarea vorbirii, privită din punctul de vedere al ȋnvăţării
ca activitate intelectuală. Copilul se naşte cu posibilitatea de a-şi dezvolta limbajul, dar limbajul este dobândit de-a lungul
evoluţiei sale; el ȋnvaţă să vorbească, imitându-l iniţial pe adult, continuând şi elaborând apoi structuri proprii de
exprimare.
Integrarea organică a jocului didactic ȋn activitatea de ȋnvăţare a şcolarilor mici este de natură să contribuie la
realizarea unor importante obiective ale formării personalităţii copilului. Şcolarul mic trebuie să simtă că este acceptat
aşa cum este, că se doreşte ȋntâlnirea cu el, că vine la şcoală să desfăşoare o activitate ce-i solicită efort ȋn cooperarea cu
ceilalţi copii, cu educatorul, ȋntr-o atmosferă de securitate, de bucurie.
Învăţarea prin efort personal şi ȋn grup, prin manifestarea independenţei ȋn acţiune, gândire şi exprimare, ȋnsoţită
de bucurie şi satisfacţie, va fi temeinică şi va genera noi interese de cunoaştere.
Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaţii, se pot verifica şi consolida anumite cunoştinţe,
priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi volitive ale copiilor, se pot educa trăsături ale
personalităţii creatoare, se pot asimila modele de relaţii interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri etc.
A ȋnvăţa pe cineva să ȋnveţe ȋnseamnă a-l ȋnvăţa la organizarea timpului, la un efort de prelucrare constructivă a
cunoştinţelor, la tehnici de filtrare şi ordonare a acestora, de analiză şi sinteză, de structurare şi condensare a informaţiei
ȋn concepte, ȋn diferite tipuri de modele simbolice, figurative, structuri grafice, scheme, planuri logice etc.
A cunoaşte copilul ȋnseamnă a te apropia cu căldură şi ȋnţelegere de el, ȋnseamnă a-l ȋnţelege şi a pătrunde ȋn
motivele intime ale acţiunilor sale, a stabili legături fireşti ȋntre formele concrete ale conduitei sale şi trăsăturile
personalităţii.
Analiza rezultatelor activităţii şcolare constituie o altă cale prin care el poate fi cunoscut, ajutat şi urmărit ca
evoluţie. Încadrarea copilului ȋn condiţiile procesului de ȋnvăţământ reprezintă ȋn realitate integrarea acestuia ȋn munca
unde se cere respectarea unui regim de disciplină, efort finalizat de un scop précis conştientizat, colaborarea, interes şi
plăcere de a ȋnvăţa. Pentru creşterea eficienţei muncii de ȋnvăţare este necesară formarea deprinderii de organizare
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judicioasă a timpului afectat orelor de studiu, pregătirii lecţiilor, efectuării temelor scrise. Ordinea executării diferitelor
activităţi ȋn bugetul de timp al elevului ȋntr-o zi presupune acordarea priorităţii satisfacerii obligaţiilor şcolare, a odihnei
şi recreerii active, ȋndeplinirea unor sarcini gospodăreşti etc.
Este indicat ca elevii să fie deprinşi ȋncă din clasele mici cu un mod de lucru care să constea ȋn studierea şi
ȋnvăţarea iniţială a conţinutului lecţiei, ȋnţelegerea şi reţinerea regulilor, formelor şi experienţelor descrise, iar apoi să se
treacă la efectuarea temelor scrise.
Jocul ȋn aer liber este cea mai relaxantă formă de odihnă activă şi ȋn acelaşi timp un mijloc ideal de educare .
Prin intermediul jocului se cultivă spiritul de perseverenţă, curajul, cinstea, sinceritatea, sporeşte acuitatea vizuală,
auditivă, creşte spiritul de observaţie, forţa, viteza, ȋndemânarea, se desăvârşeşte dezvoltarea fizică şi se ȋntăreşte
sănătatea.
Învăţarea, un aspect cu care trebuie familiarizat treptat copilul, deşi ea ȋnşăşi este o formă de pregătire a lui
pentru muncă, conţine unele elemente specifice procesului muncii: organizarea, planificarea, caracterul sistematic.
Învăţarea ca activitate cu caracter de muncă devine predominantă odată cu debutul ȋn şcolaritate. Pregătirea pentru acest
debut implică formarea unor deprinderi esenţiale de muncă intelectuală, premisă absolut necesară integrării fără
dificultate ȋn activităţile de tip şcolar.
Deprinderile de muncă intelectuală constau ȋn ȋnvăţarea gradată de către copil cum să observe, să memoreze
ceea ce este esenţial, să reproducă cele memorate, să discearnă esenţialul de neesenţial, să fie capabil a elabora un
raţionament clar şi corect. Pregătirea copilului pentru ȋnvăţătură nu este posibilă fără un fond de reprezentări, noţiuni
dobândite prin ȋnvăţare, ȋn sensul apropiat de cunoaştere.
Reflectând raporturile sociale dintre oameni şi semnificaţia socială a diferitelor activităţi pe care ei le
efectuează, jocurile organizate cu copiii, prin conţinutul lor, asigură cadrul propice pentru ȋnarmarea sistematică şi
plăcută a copiilor cu anumite cunoştinţe despre lume, pentru formarea de deprinderi şi obişnuinţe, de emoţii şi
sentimente, de atitudini şi trăsături de caracter.
Problematica pregătirii copiilor pentru un debut şcolar optim vizează o varietate de aspecte de conţinut şi, ȋn
acelaşi timp, de factori care contribuie la realizarea ei. Este necesar să se asigure o continuitate funcţională ȋntre procesul
instructiv-educativ din grădiniţă şi din şcoală (cu toate componentele sale), dar şi unitatea şi continuitatea influenţelor
educaţionale prin colaborarea educatoare-ȋnvăţătoare.
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Management educațional – Managementul clasei de elevi
Elevi buni şi elevi slabi! Există aşa ceva?
Prof. Viorica NIȚĂ
Școala Gimnazială Aurel Solacolu, Ogrezeni
Copiii petrec o mare parte a timpului în cadrul şcolar, unde îşi reflectă întreaga corola a personalităţii lor. Astfel,
rezultatele lor şcolare nu depind numai de factori ca inteligenţă, condiţiile pedagogice sau mediul social şi cultural în care
trăieşte copilul, ci şi de alţi factori, psihologici, de pildă, care n-ar trebui deloc neglijaţi.
Evaluarea în sistemul nostru de învăţământ este, în adevăr, în mare suferinţă. Pentru că se face exclusiv la sursă,
la furnizor, fără siguranţa că este cinstită şi corectă. Toate rezultatele de la examenele de absolvire ne spun că ceva nu
este în regulă cu această evaluare. Nici nu-i de mirare, ce furnizori de bunuri sau servicii şi-ar da cu firma în cap cu
prilejul evaluărilor, să recunoască onest că produsul lor este de proastă de calitate?
În disperare de cauză, Ministerul Educaţiei crede că a găsit soluţia, propunând împărţirea elevilor, încă de la
început, în trei categorii: slabi, medii şi foarte buni. Unele argmente pro ar fi:
-

Cu clase omogene se poate lucra mai uşor. În clase neomogene pierd şi elevii buni şi cei slabi.

Acest argument e valabil, dar tocmai de aceea Legea Educaţiei Naţionale a lăsat la dispoziţia profesorului 25% din orele
de la o materie, pentru a face performanţa cu elevii cei mai buni şi activităţi de remediere cu elevii mai slabi. Există şi
cursuri de CDS (curriculumul la dispoziţia şcolii), 20% la gimnaziu şi 30% la liceu, în acelaşi scop: să rezolve interesele
de dezvoltare locale şi regionale, interesele beneficiarilor serviciilor educaţionale. Care şi plătesc, prin taxe şi impozite,
astfel de servicii.
-

Situaţia poate fi rezolvată prin evaluări sumative, la sfârşitul anului şcolar, care pot fi realizate prin
implementarea unor aplicaţii informatice care să facă ele evaluarea obiectivă a nivelului de cunoştinţe al
elevilor, fără contribuţia, eventual subiective, a profesorilor.

Argumente contra:
-Nu poţi face de la început o planificare (programare) negativă a elevilor, fără să rişti să-i demotivezi să-şi depăşească
condiţia. Unii elevi se vor complace şi obişnui cu condiţia impusă şi vor ajunge să creadă că acesta-i nivelul lor pe care
nu-l vor putea depăşi niciodată.
-Pe urmă, unii sunt buni la matematică dar mai puţin pregătiţi la limba romana, sau la istorie. Alţii sunt buni la limbi
străine, dar nu le place fizică. Atunci, ce înseamnă clasa slabă, la ce materie? Facem clase bune pe materii, sau cum?
-Dacă un elev face un salt spectaculos, la materia care-i place, sau a fost ajutat de cineva s-o înţeleagă, ce facem, îl luăm
la întrebări, de ce a luat o notă bună?
1.

Ce relaţii se stabilesc în şcoală, în pauze, între elevii foarte buni şi cei slabi? O fată către un băiat: „nu vorbesc
cu tine, pentru că eşti în clasa de proşti!”( această atitudine poate proveni şi de la părinţi, care cataloghează după
bunul plac alţi copii).
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2.

Într-o clasă neomogenă, cu elevi şi buni şi slabi, se creează competiţie, într-ajutorare, învaţă unii de la alţii, nu
sunt discriminaţi din start, că sunt proşti.

3.

Profesorii vor fi discriminaţi şi ei între ei, cei foarte buni (sau doar cu pretenţii), vor ajunge să predea la clasele
foarte bune, iar suplinitorii şi începătorii la clasele slabe, sau cu probleme. Astfel încât clasele dificile, vor avea,
probabil, profesorii mai slab pregătiţi. De fapt n-am rezolvat nimic, cuplând profesori slabi cu elevi slabi.

4.

Părinţii vor reacţiona şi ei, ştiindu-şi odraslele planificate negativ, din start. Vor face presiuni pentru mutarea lor
în alte clase, iar dacă nu reuşesc, la alte şcoli. Ce părinte doarme liniştit ştiindu-şi odrasla planificată la
mediocritate, în cel mai bun caz.

5.

În evaluarea formativă, de-alungul anului, este chiar indicat să dai la un moment dat unui elev o notă mare, chiar
şi numai pentru un răspuns bun, atenţionându-l: „vezi că şi tu poţi să dai răspunsuri bune?” Crescându-i
respectul de sine şi încrederea în forţele proprii, partida este pe jumătate câştigată.

Însă realitatea este alta și soluțiile sunt cu totul altele:
Doar evaluările sumative, de sfârşit de an, de sfârşit de ciclu sau de absolvire, trebuie să fie standardizate,
obiective, implementate prin aplicaţii informatice, unitar la nivel de ţară. Adică, ministerul pregăteşte bazine de itemi, în
conformitate cu curriculumul relativ la care se face evaluarea, iar aplicaţia generează în momentul evaluării teste grila,
personalizate (similare dar nu identice), cu corectare de asemeni informatică. Testele pot fi administrate de informatician,
secretară, profesor de alta materie. Eforturile de generare şi corectare sunt minime, deoarece le face aplicaţia. Media
statistică a testelor da nivelul corect de pregătire al elevilor, iar diferenţa faţă de media aceluiaşi tip de teste, dar
administrate la începutul anului şcolar, da progresul şcolar al elevilor.
Se impune înfiinţarea unui corp de experţi evaluatori în educaţie, de terţă parte, după modelul experţilor
contabili, care să profeseze exclusiv această meserie. Corpul de experţi se autoadministrează şi funcţionează pe baze
contractuale cu ministerul educaţiei, primarii, Consilii ale părinţilor, şcoli, etc., având drept obiectiv evaluarea
instituţională a şcolilor, evaluarea profesorilor, managementului şcolar, elevilor, claselor, administrează examenele
naţionale (aşa este în Finlanda), etc. Însă profesorii de la clasă au cel mai important rol. Ca profesionist al predării și
învățării rolul profesorului este acela de a declanșa propriilor studenți învățarea activă și întregul proces personal de
învățare al elevilor. În loc de a ține prelegeri, profesorul va intra în rolul unui îndrumător, unui facilitator și al unui ghid
care îi ajută pe elevi în procesul lor de învățare. Cu toate acestea, profesorul își menține responsabilitatea de a dirija
procesul de învățare, exprimând opinii, acordând sugestii asupra rezultatelor și materialelor produse de elevi și evaluând
la sfârșit activitatea lor.
Nu în ultimul rând, părinţii au un rol esenţial în educaţia copiilor. Părinții îi ajută pe elevi pe drumul lor prin
viața școlară. Fac acest lucru manifestându-și interesul pentru ceea ce fac elevii, rezervându-și timp pentru a discuta
anumite aspecte cu ei, ascultându-i, dându-le informațiile de care au nevoie
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CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENȚEI
Profesor învățământ preșcolar Miercan Georgiana Nicoleta
Grădinița cu Program Prelungit "Sfânta Marina" Câmpulung

“Educatoarea este cea care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe drumul spre lumină primele elemente,
călăuzindu-i paşii spre marele titlu de om. Ea este aceea care modelează materialul cel mai de preţ – copilul – tinzând
ca din fiecare bloc de marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături, un om care să
înmănuncheze calităţile morale cele mai înalte. Ea este cea care îl ajută pe copil să descopere tainele naturii. Toate
acestea au făcut ca activitatea sa, să fie socotită drept profesiunea de aur ”. ( Dumitru Salade )
Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar presupune câteva mutaţii semnificative, printre care trecerea de
la învăţarea centrată pe acumularea de informaţii la structurarea de capacităţi şi competenţă, de la “ a spune ” la “ a
face ”. Reforma prin noul curriculum înseamnă creativitate, ceea ce presupune schimbarea ta ca dascăl, găsirea noului
pentru fiecare activitate. Soluţia o reprezintă o intensă activitate creatoare.
În noul curriculum copilul devine centrul acţiunii educative, iar educatoarea îndrumător, organizator, dirijor în
acţiunea de însuşire a cunoştinţelor.
În elaborarea noii programe s-a ţinut cont de tendinţele actuale în pedagogie ( deschidere către abordarea
Metodei proiectelor, a activităţilor integrate, a metodelor interactive de grup, etc.), de o serie de aspecte pozitive: nivelul
de maturizare actual al copiilor din grădiniţă şi de tendinţele şi evoluţiile în domeniul informaţiilor şi al tehnologiei
moderne.
Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică ( integrarea conţinuturilor), care sprijină
dezvoltarea concomitentă a unor domenii, în loc să se concentreze pe un aspect izolat , lucru nefiresc pentru dezvoltarea
copilului. Predarea tematică se face în aşa fel încât să reflecte legăturile dintre mai multe discipline şi conexiunile lor de
viaţă.
Creativitatea îşi are originea în cuvântul latin « creare » care înseamnă a zămisli, a făuri, a creea, a naşte.
Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena şi polariza toate celelate nivele de
conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ. Pentru a se putea desăvârşi, realiza şi actualiza, pentru a putea contribui
activ la modelarea lumii. Creativitatease caracterizează prin noutate, originalitate, valoare, armonie, relevanţă.
Creativitatea înseamnă îndrăzneală, tot ceea ce este nou este incert şi neconformist. Pentru a se putea avânta în
necunoscut, copilul trebuie să dispună de acea libertate interioară, de acel sentiment de siguranţă, provenite din lumea sa
înconjurătoare. Lipsa de creativitate se datoreşte însă unei insuficiente înţelegeri a fenomenelor, lipsei sentimentului de
libertate interioară sau lipsei de stabilitate a condiţiilor externe.
Creativitatea înseamnă posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact continuu cu lumea sa
interioară şi cu lumea sa exterioară. Curiozitatea şi setea de cunoaştere ne face receptivi faţă de lumea exterioară.
Libertatea interioară face posibilă folosirea cunoştinţelor acumulate de către lumea trăirilor noastre subiective. Copilul
care îşi manifestă permanent mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, neinfluenţat este considersat
prototipul creativităţii.
Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a freamătului permanent pentru
a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său. În perioada preşcolară imaginaţia se exprimă viu prin tot ceea ce face
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copilul la grădiniţă la toate activităţile. Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesar stimularea
potenţialului creativ al copilului, nevidenţiat sau neexprimat prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin mobilizarea
resurselor latente prin susţinerea manifestaţilor printr-o motivaţie intrinsecă. Activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un
act de creaţie nu ca un şir de operaţii şablon, de rutină. Educatoarea trebuie să dispună de capacitatea de înţelegere a
copiilor, să trăiască împreună sentimente puternice, să creeze situaţii care să îmbogăţească mintea copilului cu anumite
reprezentări şi obişnuinţe, să-şi transforme ocupaţia într-o frumoasă minune. Creativitatea, spre deosebire de inteligenţă,
este la copil un fenomen universal. Nu există preşcolar care să nu deseneze, să nu fabuleze.
Prin învăţarea creativă nu se urmăreste neapărat a se face din fiecare copil un geniu,dar putem si trebuie să
reusim, ca dascăli, să facem din fiecare copil un participant activ –independent sau în grup – la „redescoperirea”
adevărurilor despre lucruri si fenomene, atunci când i se indică direcţiile de cercetare sau i se dau notele definitorii, să-si
pună întrebări similare cu cele pe care si le pune cercetătorul stiinţific cum ar fi: „cine”, „ce”, „unde”, „prin ce mijloace”,
„în ce scop”, „cum”, „când”, deoarece ele întreţin interesul pentru cunoastere si corespund spiritului de curiozitate al
copilului.
G.W. Allport, introduce termenul „creativitate” în psihologie pentru a desemna o formaţiune de personalitate. În
opinia lui, creativitatea nu poate fi limitată doar la unele dintre categoriile de manifestare a personalităţii, respectiv la
aptitudini (inteligenţă), atitudini sau trăsături temperamentale. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care în
dicţionarele de specialitate apărute înainte de 1950, termenul „creativitate” nu este inclus.
Cu toate acestea, abordări mai mult sau mai puţin directe ale creativităţii, s-au realizat si înainte de 1950,
noţiunea fiind consemnată sub alte denumiri: inspiraţie, talent, supradotare, geniu, imaginaţie sau fantezie creatoare.
Una dintre cele mai valoroase interpretări ale creativităţii pe care în linii generale o regăsim în lucrările
contemporane, aparţine lui W. Duff si a fost elaborată în secolul al XVIIIlea.
Ipotezele teoriei sale au fost formulate plecând de la analiza intelectului unor genii precum: Platon, Bacon,
Shakespeare, Descartes, Newton sau Berkeley.W. Duff a distins trei facilităţi ale minţii creatoare: imaginaţia, judecata si
gustul pe care le consideră principalele componente ale geniului. Imaginaţia este facultatea mintală care elaborează o
infinitate de asociaţii noi prin compunere si descompunere a ideilor, prin combinare si recombinare a lor, creând în final
obiecte care nu au existat niciodată în natură.
Gustul este un simţ intern care permite delimitarea ideilor frumoase de cele urâte, a celor decente de cele
ridicole. În România, începând cu anii ’70, s-au efectuat studii multiple si intervine asupra creativităţii în stiinţă, artă si
învăţământ. La început studiile asupra cercetivităţii au fost orientate spre factorii motivaţionali, ca de altfel si în plan
internaţional, emoţional-afectiv sau de personalitate în general. Astfel, Rădulescu – Motru se referea la creaţie în termenii
personalismului energetic si al vocaţiei; M. Ralea consideră că originalitatea este mai mult dependentă de sentimente
decât de factorii intelectuali; V. Pavelcu aprecia că personalitatea creatoare integrează specific motivaţiile individului.
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COOPERARE ŞI ÎNCURAJARE PRIN ACTUL DIDACTIC
Prof. PICIU NICOLETA SILVIA
Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată, în cadrul căreia grupe mici
lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun. Premisa învăţării prin cooperare este aceea conform căreia subiecţii care
lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi
timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual.
Învăţarea prin cooperare determină dezvoltarea personală prin acţiuni de autoconştientizare în cadrul grupurilor
mici. Ea solicită toleranţă faţă de modurile diferite de gândire şi simţire, valorizând nevoia copiilor de a lucra împreună,
într-un climat prietenos, de susţinere reciprocă.
Cooperarea (conlucrarea, munca alături de cineva) presupune colaborarea (participarea activă la realizarea unei
acţiuni, bazată pe schimbul de propuneri, de idei).
Cu toate că cele două noţiuni sunt sinonime, putem face unele delimitări de sens, înţelegând prin colaborare – o
formă de relaţii între copii, ce constă în soluţionarea unor probleme de interes comun, în care fiecare contribuie activ şi
efectiv, iar prin cooperare - o formă de învăţare, de studiu, presupune acţiuni conjugate ale mai multor persoane în
atingerea scopurilor comune prin influenţe de care beneficiază toţi cei implicaţi.
Analizând comparativ cooperarea şi competiţia, punem în evidenţă următoarele trăsături caracteristice:
Învăţarea prin competiţie - este o formă relativ redusă de interacţiune psihosocială, constând în rivalitatea sau/şi
bazându-se pe concurenţa interpersonală/intergrupală, fiecare având propriul scop. Motivaţia provine din dorinţa de
afirmare proprie.
Accentul se pune pe produs, pe ceea ce se obţine în urma învăţării.
Învăţarea prin cooperare – este o formă superioară de interacţiune psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe
toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop.
Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună pentru colaborare, a demersurilor de realizare a
sarcinii.
Pornim de la ideea că toţi pot oferi alternative valoroase de soluţionare a problemei dacă le sunt oferite
premisele necesare şi sunt ajutaţi.
În ceea ce priveşte evaluarea, urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o funcţie mai mult corectivă,
ameliorativă, decât de sancţionare, ducând la reducerea stresului.
Învăţarea prin cooperare reprezintă o strategie didactică ce presupune constituirea de grupuri de lucru mici, în
scop instrucţional comun.
În astfel de grupuri, copiii depind pozitiv unii de alţii, iar această independenţă pozitivă îi conduce spre unitate,
spre coeziune.
Cooperarea şi colaborarea, în sine, nu sunt noi – chiar şi în grădiniţă au fost utilizate în activităţi de tipul
jocurilor de creaţie – jocuri cu rol în cadrul jocurilor de mişcare de la educaţie fizică urmează aceleaşi modalităţi de lucru
în comun.
În competiţii, încă de la grupa mare, copiii îşi asumă sarcini, roluri, fiecare cooperând în felul său cu colegii
pentru finalizarea obiectivului propus şi pentru obţinerea satisfacţiei finale (de învingător).
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Munca în echipă s-a reflectat de-a lungul anilor în multe jocuri didactice (cunoaşterea mediului, matematică,
educarea limbajului), în manifestări artistice, serbări, scenete, dansuri sau, lucrări practice (anotimpurile, munca
oamenilor în grădină, curtea cu păsări, etc.)
În cadrul activităţilor de la clasă caut să folosesc mult această metodă în anumite etape din lecţie prin diferite
concursuri gen «Cine ştie câştigă întrecerea », copiii organizându-se în echipe şi întrecându-se în sarcini şi răspunsuri
astfel încât se ajunge la performanţe maxime în raport cu obiectivele propuse.
Învăţarea prin cooperare se poate realiza dacă sunt respectate simultan două tipuri de condiţii, care privesc atât
educatorul, cât şi copiii.
Pentru educator: în primul rând acesta trebuie să aibă în vedere că învăţarea prin cooperare nu este un scop în
sine, ci un mijloc de atingere a obiectivelor prin fiecare membru al grupului în parte.
Trebuie să se orienteze când şi cum anume se poate aplica strategia învăţării prin cooperare : frontal –
considerând toată grupa o echipă, sau împărţind-o în grupuri mici, şi adaptând sarcinile de instruire la caracteristicile
individuale sau de afinitate ale membrilor, raportându-se atât la timp, cât şi la conţinut.
Constituirea diferenţiată a sarcinilor de învăţare – individualizarea învăţării – trebuie să fie realizată cu
maximum de profesionalism, astfel încât să faciliteze succesul atât al sarcinii în sine, cât şi al fiecărui copil – prin
atingerea obiectivelor stabilite în raport cu el însuşi.
În crearea grupurilor, educatorul trebuie să ţină cont de criteriul diversităţii, randamentul fiind mai mare în
grupurile eterogene din punctul de vedere al experienţelor copiilor.
În procesul de dezvoltare a cooperării, conflictul între membrii este inevitabil; deşi creează un temporar
disconfort, totuşi orientează grupul spre găsirea unor soluţii atât la nivel de învăţare, dar şi de adaptare a
comportamentelor, formându - l pe acela care duce la ieşirea din conflict, spre o soluţie optimă, care finalizează scopul
propus. În unele situaţii, copiii vor fi puşi în situaţia renunţării la unele legături (între ei) şi adaptării la colaborarea cu alţi
copii care, deşi asemănători, vor fi totuşi diferiţi.
Pentru copiii: premisa de normalitate a dezvoltării psihice este o condiţie ca şi cea de a proveni din familii cât
mai sociabilizate. Copiii trebuie să aibă deprinderi morale de comportare.
Învăţarea prin cooperare se desfăşoară cu succes dacă membrii grupului au aproximativ acelaşi nivel de
cunoştinţe, aproximativ aceleaşi interese, aptitudini, afinităţi.
Este necesar să existe comunicare între copii, precum şi între ei şi educatoare/învăţătoare.
Avantajele activităţii în grupuri mici sunt multiple :
•

facilitează acomodarea firească a copilului la sistemul de relaţii, norme, valori şi comportamente ale
grupului din care face parte ;

•

se realizează uşor relaţionarea socială ;

•

contribuie la educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter;

•

dezvoltă spiritul de cooperare pentru realizarea mai bună a sarcinilor grupului ;

•

coordonează eforturile individuale pentru atingerea unui scop comun şi reciprocitatea interacţiunilor.

Pe lângă aceste avantaje, activitatea în grupuri mici sau în echipă poate prezenta şi unele inconveniente :
•

antrenarea inegală în activitate a membrilor grupului ;

•

valorificarea fragmentară a unor cunoştinţe ;

•

dificultatea sesizării contribuţiei personale a fiecărui copil ;

•

acceptarea supunerii necondiţionate ;
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•

diminuarea creativităţii şi satisfacţiei personale ;

•

competiţia poate deveni o sursă de frustrare şi anxietate.

Lucrul bazat pe metoda proiectelor tematice în grădiniţă oferă cadrului didactic posibilităţi multiple privind
forma de organizare şi desfăşurare a activităţii cu copiii : pe grupuri mici, individual, în echipă, în perechi, stimulând
astfel cooperarea între copii, eliminând discriminările de orice natură şi transformând copilul în participant activ la
propria formare.
De asemenea, copiii şi educatoarea au posibilitatea de a proiecta împreună, prin cooperare, conţinuturile şi
tematicile ce urmează să fie parcurse în cadrul temei proiectului.
Jocul, ca metodă, valorifică avantajele dinamicii de grup, independenţa şi spiritul de cooperare, participarea
efectivă şi totală la joc, angajează şi copiii timizi, creşte gradul de coeziune în colectivul grupei.
Jocul este o formă specifică a vieţii în colectiv a copiilor, prin el copilul pătrunzând mai adânc semnificaţia
socială a vieţii din jurul său. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa, jocul creează deprinderi pentru lucrul în
echipă, pentru sincronizarea acţiunilor proprii cu ale celorlalţi, în vederea atingerii unui scop.
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Aspecte pro și contra utilizării tehnologiei la vârstă preșcolară
Prof.înv.preșc. Bucuri Dorina
Grădinița cu program prelungit nr. 9 Brașov
Vârsta preșcolară vine la pachet cu acele activități instructiv – educative, realizate într-un mediu educațional
la cel mai mare nivel, alături de niște specialiști și oameni care nu fac altceva, decât, exercită asupra fiecărui individ
participant (a.k.a. preșcolarii), un ansamblu de influențe pozitive și necesare pentru o dezvoltare psihică, emoțională
și fizică corespunzătoare.
Datorită contextului actual, în ultimul an s-a vorbit despre tehnologie/digitalizare mai mult decât s-a vorbit
în mulți ani, despre acea educație ideală pe care trebuie să o transmită o instituție educațională, alături de părinți și
aparținătorii legali.
Educația este de trei feluri:

➢ educația formală, atunci când vorbim de desfășurarea sa într-un mediu educașional bine definit;
➢ educația nonformală, atunci când se petrece acea activitate instructiv – educativă în alte locuri decât mediul
școlii/grădiniței, cum ar fi la vizitele de la teatru, muzeu, diferite centre educaționale etc., fiind o învăţare
integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare;

➢ educația informală, atunci când vorbim de orice alt loc și context față de cele două de mai su s. Poate fi
vorba de o plimbare cu autobuzul, într-o discuție la telefon sau atunci când se stă la rând pentru cumpărarea
unor produse alimentare etc.
Contextul actual, adică învățarea digitalizată sau cu ajutorul mass-mediei, se alătură tipurilor de învățare pe care
le practicăm deja de o viață: cu metode tradiționale sau moderne. Nu este vorba de o nouă educație, pentru că lumea
este într-o continuă dezvoltare și doar fiindcă acest model nu a fost adoptat încă în țara noastră, asta nu înseamnă că
nu există de foarte mult timp, în alte țări mai dezvoltate din punct de vedere economic și tehnologic.
În urmă cu doi ani și jumătate, am fost într-o vizită din punct de vedere al turismului în Mexic, America și
Canada. Dacă în Mexic am descoperit sistemul de învățământ comparativ cu cel al nostru, cu multe similarități, în
ceea ce privește, mai ales, America, diferențele mari erau extrem de evidente. Într -o vizită la o grădiniță, aveau în
curricula lor zilnică, activități care implică atât învățarea tradițională, cât și cea cu ajutorul tehnologiei. Mereu ziua
se începea cu cele tradiționale, pentru că sunt conștienți, odată cu ecranarea copilului, este destul de dificil de a-l
mai trezi la realitate. Astfel , după mai multe activități în care au folosit interacțiunea față – în – față, socializarea,
împărtășirea, activități muzicale sau practice, urmau momentele de activitate outdoor și jocul liber. La orele amiezii,
apărea în scenă și ecranul. Așadar, erau destul de atenți la evitarea dependenței pe cât se poate l a vârsta preșcolară în
ceea ce privește digitalul, dar sunt conștienți că lumea de mâine, o să fie dependentă și nu o să existe alte alternative
decât apelarea la tehnologie. Preșcolarii participă la activități care se desfășoară pe diferite dispozitive, d ar este un
timp cu o atenție, planificare și dirijare extrem de minuțioasă. După părerea mea, după această experiență, mi -am dat
seama că nu se poate nici interzice copilului de vârstă preșcolară utilizarea unui dispozitiv sau program digital. Cu
timpul, repercursiunile vor fi destul de dăunătoare pentru acesta și cu siguranță nici un părinte sau cadru didactic nu
îi dorește acest lucru.
Sunt de acord, granița dintre timpul și contextul corespunzător pentru tehnologie este extrem de subțire și greu
de găsit un echilibru de fiecare dată. Dar gândind că sunt destule argumente pro, cred că este de datoria fiecăruia
dintre noi, a-i oferi copilului preșcolar să guste din fiecare context care îl ajută la dezvoltarea pentru pentru viitor. În
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cazul de față, utilizarea tehnologiei, ne apără de răspândirea unui virus, lucru pe care toți ne dorim și ne ferim de
îmbolnăvire. În egală măsură, poate fi un bun facilitator spre educație, indiferent de vârstă, pentru cei care au
anumite afecțiuni și nu pot merge în colectivitate (de exemplu diferite boli autoimune și cărora le este interzis orice
mediu cu bacterii și virusuri fiindcă o contaminare poate fi fatală).
În ceea ce privește activitățile instructiv – educative pe care le desfășurăm noi, cadrele didactice, și aici este un
argument pro, care după părerea mea stă în picioare și anume, baza materială concretă necesară pentru astfel de
activități este mai redusă. Internetul a apărut ca o conexiune permanentă și sigură în România, în anul 1993, iar în
anul 1998 a început social media, astfel că azi, vorbim de niște rețele de socializare în valoare de 400 de miliarde $
(rețeaua Facebook, fondat de Mark Zuckerberg pentru o rețea închisă de universitate și care s -a extins astăzi pe
întreg globul, fiind pe locul fruntaș în ceea ce privește rețelele de socializare). Așadar, baza materială din din ceea
ce înseamnă azi internetul, este extrem de mare. Bineînțeles, există și reversul medaliei, în care cadrul didactic
trebuie să se autoeduce sau să participe la diferite cursuri/webinare prin care să primească informații în utilizarea
diferitelor metode și aplicații digitale.
În ceea ce privește argumente contra, desigur că sunt multe și în această categorie. Cel mai important din
punctul meu de vedere, este faptul că acea calitate a educației, la care cu toții tânjim, prin digitalizare scade puternic.
Ceea ce este internetul, este creat și limitat de oameni, iar pe creatorul unei baze materiale nu îl cunoaștem și atunci
nu se poate estima valoareaa calitativă al acelui material digital. Este nevoie de filtrarea noastră, modificarea și poate
refacerea multor materiale digitale pe care le găsim cu atâta ușurință pe internet.
Destul de ușor se poate cădea ți în dependență, pentru că este exact ca în domeniul alimentar. Există oameni care
sunt remunerați pentru a face oamenii să le consume produsele cât mai mult. Poate la prima vedere poate fi șocant,
dar există oameni specializați pe așezarea mărfii în diferitele magazine astfel încât să oblige psihicul/emoționalul
consumatorului, să achiziționeze acel produs. (de exemplu, în apropierea caselor de marcat, mereu se vor găsi
produse pentru copii, deoarece atunci când se stă la rând, copilul explorează ceea ce este în imediata sa vecinătate și
cu siguranță va vrea achiziționarea a cel puțin un produs alimentar/nealimentar pentru uzul său, deși cu siguranță nu
are acea nevoie). Exact așa este și cu această tehnologie și mai cu seamă, ecran. Sunt oameni specializați care
folosesc exact culorile specifice pentru programe pentru copii, care îi liniștesc și le trezesc o sete de " mai vreau" și
cei din spatele ecranelor pe asta se bazează. Ei știu foarte bine că ecranarea și dependența copi ilor nu este un lucru
tocmai de dorit, însă este un serviciu ca oricare și fiecare dorește să își facă treaba cât mai bine pentru o siguranță în
remunerația lunară.
Netflix este un gigant, o companie americană, care se bazează pe o bibliotecă digitală de filme, seriale,
documentare sau emisiuni televizate. Atunci când a dat drumul la filmul Dilema socială, în ianuarie 2020, știau
foarte bine că deși, inclusiv ei sunt în același tertip de a ne face dependenți, manipulându-ne concentrarea spre
dedesubturile rețelelor de socializare, consumatorul regulat de Netflix, uită să de fapt este în aceeași capcană. Prin
vizionarea acestui film, putem descoperi lucruri pe care foarte mulți dintre noi le știm, dar refuzăm să le și
conștientizăm repercursiunile negative pe termen lung. Astfel, atunci când ni se spune, atenția noastă este mai
prezentă decât atunci când descoperim ceva singuri. Lucrurile negative cauzate de rețele de so cializare în societate,
focusul pe manipularea și mințirea consumatorului, sunt elementele cheie pe care ni le arată acest film foarte clar.
Atunci când un adolescent este în contradicție cu părintele său despre dependența sa de telefon, este scenariul cel
mai clar prin care se poate înțelege algoritmul din spatele ecranului, adică acei oameni de care spuneam mai sus,
fiind remunerați pe seama manipulării și creării dependenței la oameni, în număr cât mai mare. Adolescentul este de
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acord să își încuie telefonul într-o cutie și să nu aibă el acces, dar la fiecare notificare simțea chemarea vizionării
ecranului. În tot acest timp, este vorba de câteva zile, cei care sunt în spatele rețelei sociale folosite de acest
adolescent, caută un algoritm corespunzător prin care să îl manipuleze și să îl atragă la telefon, trecând peste
cuvântul său șu de fapt demonstrând clar dependența pe care o are pentru dispozitivele care utilizează tehnologia
internetului.
Argumente pro și contra vor fi mereu, depinde de percepția și de tăria principiilor fiecăruia dintre noi. Și până la
urmă, suntem stăpâni pe propria viață și a copiilor până la o anumită vârstă, ce contează ce zic alții?! Am zis și eu,
nu dau cu parul!
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Educația online – drumul catre performanță
Prof. Pârvu Vişa Robert Adrian
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”
Roşiori de Vede
Educația este un concept fundamental în pedagogie și, pe scurt, înseamnă un transfer de informații și valori de la
societate la individ. Se cunosc multe definiții ale unor pedagogi consacrați pentru noțiunea de educație din care reținem
că educația înseamnă activitate de disciplinare, de cultivare, de civilizare și de modernizare a ființei umane. De altfel,
acestea sunt funcții și scopuri ale procesului educativ, în final rezultând o acțiune de formare a individului pentru sine dar
și pentru societate.
Educația se face într-un sistem instructiv-educativ, cu proces complex, pragmatic, dinamic care pe lângă alți
factori include și instituția școlii. Evenimentul unic, descumpănitor care a intervenit în viața noastră, pandemia, forțează
întreg sistemul la măsuri extraordinare. Elevii nu au mai putut merge în școli și a apărut provocarea de a studia de acasă.
Măsurile au fost de urgență nu numai în direcția sănătății ci și în domeniul educației, unde s-au impus reacții rapide și o
adaptare din mers.
Desigur, totul a decurs din necesitatea de a continua învățarea , comunicarea educațională. Imposibilitatea
relaționării directe, fizic în mediu real a dus la alegerea soluției de instruire online, cea mai bună variantă capabilă să țină
mintea copiilor trează și de asemenea să nu se piardă sentimentul de apartenență la comunitate. Din păcate și școala
online “s-a bucurat ” de aceeași inegalitate se șanse ca și școala în condiții clasice. Este vorba de școli uitate, în zone în
care evoluția tehnologică nu se cunoaște, zone cu familii sărace, în care internetul lipsește, laptopurile fiind inutile, cu
telefoane vechi, depășite, zone unde chiar și curentul electric lipsește.
Desigur majoritatea elevilor care au fost conectați la sistemul online, au beneficiat de profesori responsabili si
dedicați profesiei, continuând astfel învățarea. Totuși ce s-a întâmplat cu copiii decuplați de școală, lăsați pe cont propriu
fără nicio intervenție educațională. Copiii au dreptul la educație, să sperăm că pandemia nu-i va elimina. Să sperăm că în
acestă luptă omul va găsi soluții.
S-a constatat că așa cum a arătat realitatea, uneori și școlile au fost total nepregătite pentru învățământul online.
Unele au fost surprinse fără dotările necesare și chiar fără profesori pregătiți pentru brusca transformare, digitalizarea
nefiind ppracticată până la pandemie, în unele școli, doar în orele de informatică, din păcate. Putem pune în evidență și
discrepanța dintre elevii bogați și elevii săraci.
Pandemia fiind o situație de criză, pune în evidență și mai mult toate inegalitățile materiale și, în timp
inegalitatea de șanse se adâncește. În mod ironic aceste aspect negative apar datorita evoluției tehnologice, a unor
politici greșite care neglijează regiuni sau pături sociale în mod evident defavorizate. Ce înseamnă pentru omul modern
să nu ai acces la un computer, la internet ?
Se pare că pe termen scurt, din cauza pandemiei, s-a creat haos , inconsecvență, diferențe uriașe în accesul la
învățare și educație. Pe termen lung însă, tot ce am trait, toate lecțiile pe care le-am învățat plus hotărârile administrației
vor duce la învățarea în casa fiecăruia. Astfel elevii vor avea acces la profesori cu performanțe deosebite și pe de alta
parte cei mici vor simți ca părinții pot fi alaturi de ei și îi pot însoți în activitatea educațională. Cred că trebuie amintit că
în condițiile pandemiei , elevii de vârstă mica, clasa a I-a, a II-a și învățătorii au fost supuși unei mari provocări. Cei
mici au nevoie de ajutor fizic, să îi fie condusă mâna pentru a scrie primele litere. Caracterul pragmatic al educației,
pentru cei mici, cere modalități concrete de acțiune.

2123

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Educația acționează asupra proceselor psihice care sunt, în prima fază a școlarizării, la începători. Viața,
motivația, afectivitatea, spiritual competitive, de echipă sunt în faza de achiziție . Aceasta este o mare provocare. Pentru
cei trecuți spre adolescență, liceenii, sau spre tinerețe, studenții, aceste procese sunt deja conștientizate, unele bine
cristalizate în comportamente durabile.
Pandemia este o perioada trecătoare, sperăm, la care ne adaptăm. Ea a împiedicat accesul la cel mai frumos
aspect, sala de curs. Ce poate fi mai vessel, mai intens , mai plin de imprevizibil decât o lasă de curs plină, în care
relaționează atâtea spirite libere! Omul este o ființă social. Acesta este mediul unde au loc interacțiuni, unde se dezvoltă
prietenii, se dezvoltă caractere. De aceea să încurajăm comunitatea și comunicarea de orice tip pentru că ele formează,
îmbogățește spiritual, revitalizează rezervele emoționale. Nicio pandemie nu va anula toate acestea.
Școala are funcții sociale, până la urmă este un serviciu personalizat, o investiție în fiecare copil, tânăr, în
oricine este implicat în educația permanentă. Sperăm că școala si comunitatea vor rămâne active și după pandemia care
ne-a distanțat nu numai fizic ci și emotional. Școala trebuie să rămână o entitate personalizată, atentă la detalii, la individ,
cu încărcătură emoțională.
În această perioadă dificilă, educația corelată cu schimbarea va devein educație pentru schimbare. În timp scurt,
educația trebuie să soluționeze situații, să consolideze atitudini, motivații, sentimente. Acum, în perioada pandemiei, între
viața virtuală și viața reală, toți cei implicați trebuie să învețe , pentru a ne adapta la învățarea online.
APLICAȚII UTILE ÎN PROCESUL DE PREDARE- ÎNVĂȚARE- EVALUARE
LearningApps (https://learningapps.org/ ) este un program internațional, care se poate accesa și folosi pe
gratuit, ușor de gestionat, cu interfață în limba română. Este foarte bun pentru activități de exersare și consolidare.
Ce este în LearningApps.org? Puteți găsi sarcini gata, jocuri și teste care pot fi adaptate sau activități pot fi
făcute de la zero. Puteți căuta conținut în funcție de subiect și nivel, de exemplu, o căutare pentru „engleză ca limbă
străină, elementară până la nivelul primar”, vă poate oferi activități despre fructe, Crăciun, rutina mea zilnică și multe
altele. Există o serie de sarcini, jocuri și teste simple, cum ar fi potrivirea, identificarea, clasificarea, completarea
golurilor, completarea răspunsurilor, ordonarea, punerea lucrurilor pe o clină și sarcini cu alegere multiplă. Există, de
asemenea, unele sarcini competitive mai sofisticate pe care elevii le pot juca în grupuri pentru a concura între ei. Unele
sarcini au, de asemenea, căsuțe de chat unde elevii și profesorii pot adăuga comentarii în timpul jocurilor.
Toată lumea cunoaște jocurile Trivia de tipul Vreau să fii milionar, jocul Spânzurătoarea și, probabil, toată
lumea a construit un puzzle. Aceste jocuri și multe altele pot fi integrate în procesele de învățare și predare utilizând
aplicația LearningApps.org.
Padlet (https://padlet.com/ ) este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurinţă opiniile
pe un subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). Peretele este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii publică scurte
mesaje conţinând text, imagini, clipuri video şi / sau legături. Poate fi folosit pentru sesiuni de brainstorming, a posta
adrese de Internet utile, cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o temă dată. Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu
ajutorul URL–ului.
Padlet este utilizat pentru-socializarea clasei, invatarea prin colaborare, invățarea de la egal la egal, colectarea
cercetării și a resurselor pe un anumit subiect, măsurarea înțelegerii unui subiect sau a unui concept studiat. Este o
aplicatie usor de folosit de catre elevi si de catre profesori.
Animaker (https://www.animaker.com/ ) este o aplicație simplă de realizare de videoclipuri DIY pentru a crea
videoclipuri animate.
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Kahoot (https://kahoot.com/) este o platformă gratuită cu ajutorul careia se pot creea teste interactive.
A fost inventată pentru a fi accesibilă tuturor persoanelor, la clasă sau în alte medii de învăţământ din întreaga
lume.
Kahoot este o aplicație ce poate fi folosită cu success la majoritatea disciplinelor, în orice moment al lecției:
predare, fixare, evaluare (formativă sau sumativă). Este o aplicație ușor de utilizat și foarte îndrăgită de copii și care
permite profesorului să evalueze în timp real cunoștințele elevului și să genereze statistici relevante pe clasă și elev.
Poate fi accesată de pe telefonul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și
calculatorul sau laptopul.
Pentru crearea unui cont, se accesează pagina www.kahoot.com, opțiunea Sign up for free,unde se vor înregistra
datele personale.
Plickers (https://www.plickers.com) este un instrument interactiv și totodată, o modalitate versatilă de a crea
teste de tip grilă și adevărat/fals pentru elevi. Aplicația are o interfață extrem de prietenoasă, tocmai prin simplitate și
ușurința cu care și un cadru didactic mai puțin experimentat poate să creeze o clasă (prin introducerea numelui elevilor),
un test. Profesorul are posibilitatea să-și formuleze întrebările, numărul de răspunsuri, tipul de răspunsuri, poate adăuga
imagini pe baza cărora va formula întrebările.
Quizizz (https://quizizz.com/) este un instrument gratuit de evaluare a claselor care permite tuturor elevilor să
învețe împreună.
Quizizz vă permite să efectuați evaluări formative pasive pentru studenți într-un mod distractiv și antrenant
pentru studenții de toate vârstele. Testele create cu această aplicaţie pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele
mobile, tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet și oferă o bibliotecă de teste publice pe care profesorii le pot
utiliza în sălile de clasă. De asemenea, oferă rapoarte detaliate despre clase și studenți.
Quizlet (https://quizlet.com/ ) instrument de învățare pentru orice subiect, inclusiv vocabular al unei limbi,
biologie, chimie, studii sociale și multe altele.
Quizlet permite: ascultarea unor materiale pronunțate corect în 18 limbi, îmbunătățirea studiului individual cu
imagini personalizate și audio, studiul materialelor în locația dorită,deoarece odată încărcate seturile de studiu, pot fi
studiate online și offline. Totodată pot fi create teste şi materiale şi pentru alte discipline.

CONCLUZII
Consider ca educația in timpul pandemiei și după ea se va continua neîncetat, este o condiție a existenței
noastre. Noi înșine ca indivizi contribuim la acest act social care în viitor își va împlini scopul.
Învățământul hibrid, online și prin prezență fizică în școală, față în față cu profesorii și colegii, va da generații
de specialiști în toate domeniile de activitate, bine pregătiți professional, bine pregatiți în general pentru viață.
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PLATFORME ȘI APLICAȚII ONLINE FOLOSITE ÎN PROCESUL DE
PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE
Prof. Inv.Primar Rodica Nicula
Şcoala Gimnazialã Grigore Dimitrie Ghica Peretu
Judetul Teleorman
Toate activitățile educaționale online, indiferent de tipul lor, se defășoară prin intermediul unor sisteme software.
Acestea pot fi instalate pe calculatorul dvs. sau disponibile online. Sistemele software prezentate în acest document pot fi
folosite gratuit. Pentru utilizarea sistemelor software online, aveți nevoie de un browser instalat pe calculator.
Există mai multe browser-e gratuite pe care le puteți folosi, dar recomandarea este să vă instalați și să folosiți
browser-ul Chrome oferit de Google, pentru că acest browser suportă cel mai bine funcționalitățile platformelor și
aplicațiilor online pe care noi le vom prezenta.
PREGĂTIREA MATERIALELOR
Chiar dacă faceți o activitate în timp real cu elevii, materialele în format electronic pregătite dinainte sunt necesare
pentru buna desfășurare a activității.
Unul dintre motive este acela că elevii nu își pot lua notițe în timpul activității la fel de bine ca în cazul
desfășurării ei față în față, atunci când scrieți pe tablă.
Chiar dacă folosiți o metodă de predare care vă permite să scrieți și să transmiteți elevilor în timp real ceea ce
scrieți în timpul activității online, aceste metode sunt mai greu de folosit, vă conferă o libertate mai mică de exprimare a
conținuturilor și comportă o serie de riscuri. Mai mult, este important ca materialele în format electronic să fie
disponibile și după terminarea activității interactive în timp real, pentru că unii elevi nu se vor putea conecta pentru a
participa la activitate, iar alții ar putea să își piardă conexiunea pe parcursul derulării activității, din motive tehnice.
Materialele pot fi pregătite în mai multe formate electronice, cele mai folosite fiind cele de tip document, de tip
foaie de calcul sau de tip prezentare.
Unele conținuturi pot necesita editoare specializate, cum ar fi cele pentru formule matematice, grafice,
diagrame, prelucrare de imagini etc.
Cea mai populară suită de aplicații pentru realizarea de materiale scrise în format electronic este Microsoft
Office, cu aplicațiile Microsoft Word (pentru documente), Microsoft Excel (pentru foi de calcul) și Microsoft PowerPoint
(pentru prezentări).
O versiune mai completă a unei suite de tip office, care poate fi folosită gratuit în baza oricărei adrese de email
@gmail.com sau a unei adrese instituționale create în Gmail este platforma GSuite (https://gsuite.google.com ), oferită de
Google, cu aplicațiile Google Word, Google Sheets și Google Slides.

UTILIZAREA G SUITE CU O ADRESA INSTITUTIONALĂ
Aplicațiile din GSuite acoperă destul de bine toate cerințele realizării unor materiale educaționale de tip office.
Pentru completarea funcționalităților de tip office, care nu există în GSuite, pot fi utilizate mici aplicații de tip add-on sau
extensii ale browser-ului. De exemplu, pentru formule matematice se poate instala în browser-ul Chrome extensia
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EquatIO (https://www.texthelp.com/en-us/products/equatio) gratuită pentru profesori, care oferă posibilitatea editării
formulelor, atât în format Word, cât și în format Latex.
Pentru susținerea activităților educaționale online pot fi folosite și conținuturi în format electronic realizate de terți și
disponibile pe Internet.
În ultima perioadă, ca manifestare a solidarității față de provocările traversate de comunitatea educațională și
științifică din întreaga lume, mai multe organizații și edituri au deschis accesul la resurse digitale pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor studenților și cadrelor didactice.
PLATFORME EDUCAȚIONALE
Eduonline.roedu.net (https://eduonline.roedu.net ) este cea mai mare bibliotecă românească de resurse
educaționale digitale, ce conține și softurile educaționale din suita AeL, dezvoltată în programul SEI, pentru învățământul
primar, gimnazial și liceal, pentru toate disciplinele de studiu. Cuprinde peste 10.000 de activități de învățare, cu evaluări
contextuale și formative – doar conținut evaluat și validat de experți ai Ministerului Educației. Acoperă în proporție de
60% curriculumul românesc. Are elemente multimedia interactive și foarte multe jocuri educaționale. Include laboratoare
virtuale – tot ce se cere în liceu, la chimie, fizică și biologie ca activități de laborator. Include și lecții pentru copii cu
cerințe educative speciale.
Deocamdată, funcționează doar pe Internet Explorer (sau într-un browser cu plugin Flash) și este pusă la
dispoziția școlii românești, prin voluntariat și generozitate, de specialiști din AARNIEC/RoEduNet, SIMAVI -Software
Imagination @ Vision, Horvath&Partners și UMPFE.
eTwinning, (https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm) susținută de Comisia Europeană.
Prin eTwinning, cadrele didactice pot proiecta și desfășura proiecte educaționale
în parteneriat, între mai multe clase din școli europene. Pot fi proiecte pe discipline de studiu sau transdisciplinare.
Înscrierea unui proiect se face din Desktopul eTwinning, prin accesarea platformei din contul personal (nume de
utilizator şi parola).
MyKoolio ( https://www.mykoolio.com/ )este o platformă ce conține peste 630 de lecții interactive, sub forma
unor jocuri educaționale interactive, precum și 7500 de exerciții de matematică și limba română destinate elevilor din
clasele I-VIII.
Conținutul educațional a fost conceput și validat de profesori. Este structurată în conformitate cu programa școlară în
vigoare. Profesorul și/sau părintele au acces la rapoarte pentru a vedea cum sunt îndeplinite sarcinile de către elevi.
Cadrele didactice pot utiliza gratuit platforma MyKoolio, pe durata suspendării cursurilor. Însă rezolvarea de teme de
către elevi pe platforma MyKoolio presupune un abonament plătit.
Digitaliada (https://www.digitaliada.ro/) Este o platformă cu resurse educaționale digitale create de cadre
didactice într-un cadru și cu proceduri bine stabilite. Conține exerciții, teste, tutoriale video și ghiduri. Secțiunea Învățare
și testare online este structurată pe patru niveluri de acces, fiind dedicată atât directorilor, cadrelor didactice din toată
țara, indiferent de materia predată, cât și părinților și elevilor.
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Adservio (https://www.adservio.ro/) Este o platformă cu multe funcții de tip administrativ. Permite crearea de
grupuri și clase, alocarea și corectarea temelor, programarea lucrărilor de control, urmărirea progresul elevilor – în
esență, este construită ca un catalog electronic, cu accent pe evaluare sumativă.
ASQ (https://asq.ro/ ) Este o platformă pentru „self-learning”, cu conținut educațional și teste create de utilizatori
(majoritatea, cadre didactice). Este o soluție bună pentru lecții create „la urgență” și pentru exerciții de amuzament.
Itemii de evaluare creați de utilizatori sunt utilizați de către elevi pentru diverse parcursuri de testare.
Livresq (https://livresq.com/ro/ )O platformă pentru crearea, editarea, publicarea, gestionarea cărților electronice,
dezvoltată printr-un proiect cu finanțare europeană. Poate fi utilizată pentru elaborarea de lecții și distribuirea către elevi.
O parte din conținutul dezvoltat de alți utilizatori poate fi reutilizat.
Școala Intuitext (https://www.scoalaintuitext.ro/) Conține animații, experimente, jocuri educaționale și teste
adaptate pentru ciclul primar.
Accesul este gratuit pentru cadrele didactice și pentru elevi. Părinții au acces la o secțiune de rapoarte unde pot urmări
progresul copilului. Peste 60% dintre învățătorii din România lucrează cu secțiunea Pagina Învățătorului și peste 50.000
de elevi din clasele I-IV au utilizat resursele existente pe platformă.

CONCLUZII
Inserția TIC în activitatea educaţională are un puternic impact asupra strategiilor didactice şi a dezvoltării unor
forme de organizare a instruirii care nu sunt posibile cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tradiţionale. Actul învăţării nu
mai este considerat a fi efectul demersurilor profesorului, ci rodul unor interacţiuni ale elevului cu cel care conduce
învăţarea, cu calculatorul, cu telefonul mobil, cu sursele de informare puse la dispoziţie (Internet, medii de învăţare
colaborative on-line etc.)
De aceea, utilizarea tehnologiilor TIC atât în activitățile de predare, cât și în cele de evaluare este o necesitate
majoră, deoarece elevii noștri „s-au născut cu device-urile în mână”, aceștia percep și prelucrează mult mai ușor
informația în mediul virtual decât în cel clasic, tradițional, „cu manualul în față”.
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CUM EVALUᾸM DIFERENŢIAT ŞI CUM INSTRUIM?
TOFAN CRISTINA ELENA
Grădiniţa „Dumbrava Minunată”, sector 4, Bucureşti
Evoluţia societății contemporane a impus schimbări de anvergură ale școlii concretizate ȋn inovări și
redimensionări la nivel de macro şi microsistem. În acest context conceptul de tratare diferenţiată este pus în relaţie
nemijlocită cu sporirea eficienţei pedagogice dar şi sociale a sistemului de învăţământ care vizează, ȋn fapt, integrarea
rapidă, uşoară a individului în viaţa şi activitatea socială.
Pentru realizarea acestei perspective sistemul de învăţământ trebuie să aibă o viziune clară, integratoare şi
nediscriminatorie cu privire la fiecare copil, indiferent de statutul social, religios, rasă sau sex cât şi cu privire la
capacităţile fizice şi psihice ale acestora, inclusiv ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
În învăţământul românesc tratarea diferenţiată este inclusă între modalitățile principale de perfecţionare a
activităților desfășurate cu copiii şi este considerată modalitatea cea mai eficientă de creştere a calităţii actului educativ.
Schimbarea acțiunii pedagogice în direcţia diferențierii instruirii este utilă din multiple considerații, dintre care cele
referitoare la finalitățile educației ocupă un loc central. Una dintre finalităţile educaţiei este chiar oferirea de şanse egale.
Din punct de vedere psihologic este cunoscut faptul că copiii sunt diferiți ȋntre ei sub aspectul zestrei ereditare,
posibilităților de organizare interioară a experienței, dezvoltării intelectuale, aptitudinilor, capacităților generale de
ȋnvățare, capacităților speciale de ȋnvățare a anumitor discipline, ritmului de ȋnvățare, motivației, intereselor și
atitudinilor față de ȋnvățare fapt ce intervine decisiv ȋn însușirea influențelor provenite din mediul educațional. Oferta
educaţională trebuie să răspundă acestor diferenţe, să ajute copilul în drumul devenirii sale.
Ignorarea trăsăturilor individuale din cauza unei atitudini de uniformizare, echivalează cu un act de ignorare
intenţionată a realităţii.
Căutarea unui act educativ uniform este în contradicţie cu diferenţele psihofizice ale copilului, diferenţe ce trebuie
respectate şi valorificate. Copiii cu cerinţe educaţionale speciale au nevoie de un program de instruire cu atât mai mult
diferenţiat. Aceştia au nevoie de sprijin suplimentar fie din partea cadrului didactic, fie din partea altor persoane de
sprijin. Din câte se poate constata diferenţierea ofertei educaţionale are un spectru larg de manifestare. De la copiii fără
deficienţe, ei înşişi unici, până la copiii cu cerinţe educaţionale speciale care manifestă un număr mare de diferenţe pe
acelaşi diagnostic.
În activitatea instructiv-educativă, pornindu-se de la nivelul real atins de copil relevat prin intermediul evaluării,
ca parte integrată a demersului didactic, dar și prin alte modalități, este necesar să se urmărească impulsionarea
dezvoltării și pregătirii acestuia la un nivel superior, prin solicitarea permanentă și progresivă la eforturi din ce ȋn ce mai
mari, dar obiectiv posibile pentru acesta.
Ȋntre demersul evaluativ și instruirea diferențiată a copiilor există o relație de interdependență, informațiile
obținute ȋn urma acțiunilor evaluative fiind utilizate pentru a susține tratarea diferențiata a copiilor.
Evaluarea copilului de către cadru didactic presupune aplicarea probelor din evaluarea tuturor copiilor din grupă,
observarea sistematică şi completarea fişei de observare. Această evaluare ajută cadrul didactic să privească copilul în
două ipostaze: copilul şi evoluţia acestuia de la un anumit nivel către altul şi poziţia copilului faţă de grupă. Aceste două
perspective duc la înţelegerea nivelului de dezvoltare al copilului cu cerinţe educaţionale speciale faţă de nivelul mediu al
grupei, deci faţă de un copil normal şi totodată, la observarea progresului acestuia faţă de el însuşi într-o etapă anterioară.
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Evaluarea copilului de către medicul psiholog şi, acolo unde este cazul, de către medicul psihiatru aduce date
importante şi o viziune mai amplă asupra situaţiei copilului cu cerinţe educaţionale speciale. Utilizând datele obţinute din
aceste evaluări, cadrul didactic în colaborarea cu medicul, profesorul de sprijin şi familia va crea un program personalizat
care va viza nu numai latura achiziţionării de cunoştinţe şi deprinderi ci şi latura socială, de integrare a copilului în
colectiv, de obţinere a unor abilităţi sociale acceptabile, care să îl ajute să funcţioneze cât mai bine ca adult.
Cu cât obținem un tablou mai complex și integrativ despre copil, folosind toate sursele de informație de care
dispunem ca educatori și solicitând agenții care pot furniza informații, cu atât acțiunile inteprinse vor fi mai pertinente și
adecvate scopului urmărit. Aceștia pot oferi informații de profunzime despre copiii, care pot fi folosite ca bază pentru
acțiuni educative de calitate, personalizate şi potrivite în cea mai mare măsură posibilă unui copil.
În urma acestor evaluări şi trasarea unor direcţii de urmat, programul educaţional personalizat al copilului cu
cerinţe educaţionale speciale este elaborat în asemenea fel încât să răspundă nevoilor sale particulare pentru a atinge
anumite obiective generale. Atingerea acestor obiective reprezintă oferirea de şanse egale pentru o viaţă mai bună.
Al doilea argument va susţine necesitatea diferenţierii şi creării unui program personalizat prin teoria „ȋnvățării
depline” descrise de G. de Landsheere ȋn “Dicționarul de evaluare și cercetare ȋn educație”. Această necesitate se
regăseşte în actul educativ, cu precădere în două aspecte: timpul de ȋnvățare necesar fiecărui copil pentru a atinge
obiectivele de ȋnvățare alături de sprijinul pe care îl primește copilul pentru a depăși dificultățile. Ȋn demersul didactic nu
este abordat un nou obiectiv până când copilul nu ȋl stăpânește pe cel anterior ceea ce ȋnseamnă că ȋnvățarea se realizează
pe o bază solidă, având drept caracteristică calitatea.
Teoria ȋnvățării depline susţine ideea că marea majoritate a copiilor dintr-o clasă normală pot să atingă un obiectiv
de ȋnvățare dacă aceştia beneficiază de suficient timp pentru rezolvarea sarcinilor și sprijin atunci când întâlnesc
dificultăţi.
Pedagogia diferențiată pornește de la principiul susținut de pedagogia ȋnvățării depline conform căruia fiecare
copil învață ȋn ritm propriu şi fiecare copil deține și o manieră specifică ȋn care învață. Cadrul didactic trebuie să
diferențieze și ajutorul pe care îl acordă fiecărui copil pentru a atinge obiectivele propuse deoarece nu toți copiii întâlnesc
și trebuie să depășească aceleași dificultăți.
Cu atât mai mult se poate observa că fiecare copil cu cerinţe educaţionale speciale are un ritm propriu şi o manieră
specifică de a învăţa. Cadrul didactic şi profesorul de sprijin –acolo unde este cazul- sunt cei care trebuie să susţină
copilul în depăşirea obstacolelor, în atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung.
În învăţământul preşcolar cadrul didactic este cel care planifică şi asigură activităţi potrivite la clasă pentru toţi
copiii şi împreună cu ceilalţi adulţi care se ocupă de acesta, planifică activităţi pentru copilul cu cerinţe educaţionale
speciale, sprijinindu-l şi încurajându-l ȋn toate acțiunile pe care le desfășoară, organizând munca diferenţiată şi
recuperatorie, în procesul instructiv-educativ.
Activitatea diferenţiată, alături de activitatea frontală, oferă posibilitatea de a obţine cele mai bune rezultate în
munca didactică cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi anume: deprinderi de muncă intelectuală, cunoştinţe
asimilate mai precis şi capacitatea de a le aplica în practică precum și dezvoltarea cât mai bună a proceselor psihice ca
scop principal al demersului didactic din grădiniță.
Calitatea procesului de instruire al copilului cu cerinţe educaţionale speciale depinde în mare măsură de sprijinul
competent pe care cadrul didactic îl oferă acestuia prin implicarea în realizarea educaţiei acestuia a tuturor adulţilor
responsabili dar şi a grupei de copii şi a părinţilor acestora.
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Cooperarea dintre adulţii responsabili este absolut necesară iar planul educaţional construit împreună cu medicul
şi familia trebuie cunoscut, respectat şi îndeplinit de toţi participanţii. Este un efort semnificativ pentru cei implicaţi dar
care are ca rezultat progresul copilului şi apropierea acestuia de nişte standarde optime ale funcţionări.
Al treilea argument va demonstra că acordarea de şanse egale conduce automat la o calitate crescută a vieţii
copilului cu cerinţe educaţionale speciale. Prin acordarea de şanse egale se înţelege respectarea drepturilor omului şi
copilului, acordarea accesului la orice formă de educaţie, intervenţia timpurie şi programe speciale dedicate copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale, cooperarea tuturor adulţilor din viaţa copilului şi asigurarea serviciilor de sprijin în
comunitate.
Copiii cerinţe educaţionale speciale sunt printre grupurile de oameni cele mai defavorizate. Învăţământul special
este un subsistem al învăţământului românesc care vizează un alt fel de copil şi un alt mod de organizare a acţiunii de
învăţare bazată pe reabilitare, compensare, integrare, socializare, recuperare.
Învăţământul special semnifică în principal educaţia şcolară a copiilor cu deficienţe realizată prin intermediul unei
instituţii şcolare speciale separate de şcoala de masă. Fiind iniţial doar îndatorirea instituţiilor de învăţământ speciale,
educaţia specială, în general, şi educaţia copilului cu cerinţe educaţionale speciale, în particular, devine în ultimul timp şi
un atribut al instituţiilor de învăţământ publice, prin conştientizarea faptului că fiecare copil poate întâmpina dificultăţi în
învăţare, mai mult sau mai putin tranzitorii. În conceptul "copii cu cerinţe educaţionale speciale" pot fi incluşi toţi copiii
care întâmpină dificultăţi de dezvoltare cuprinşi în sistemul de învăţământ.
Dificultăţile întâmpinate de copii pot fi depăşite prin modurile de organizare ale activităților diferenţiate ca
structură şi scop. Acestea au trasee specifice după realitățile educaţionale cărora le sunt destinate. Putem identifica astfel:
acțiuni terapeutice, acțiuni recuperatorii, acțiuni de suplimentare a programului de instruire și acțiuni de orientare,
reorientare, verificare, control.
Dacă acțiunile terapeutice sunt destinate preșcolarilor aflaţi în limitele situației normale, dar cu unele lacune în
cunoaştere, datorate fie unor ritmuri mai lente, fie unor situații de adaptare mai greoaie la sarcinile didactice, precum şi
datorită unor momente critice întâmpinate în dezvoltarea psihofizică, acțiunile recuperatorii sunt destinate preșcolarilor
aflaţi în situații de deficienţă.
Deoarece în anii preșcolarității se petrec schimbări spectaculoase și în privința capacităţilor cognitive a copilului,
integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi intervenţia timpurie este nu doar un deziderat ci o necesitate.
Acesta, luȃnd contact cu lumea fizică şi socială din jurul lui, ajunge să le cunoască şi să le înţeleagă mai profund şi îşi
dezvoltă abilităţi de gȃndire, observare, imaginaţie, rezolvare de probleme cât şi abilităţi sociale.
Copiii care nu beneficiază de aceest contact, educaţi în instituţii de învăţământ speciale, sunt de fapt izolaţi şi
privaţi de contactul cu realitatea. Acestor copii le este negat dreptul de a participa la viaţa socială şi de a se folosi de
facilităţile şi serviciile de care se folosesc alţi copii. Ei trăiesc printre „cazuri” nu printre oameni aşa cum îi vor cunoaşte
în viitor. Nu se poate pretinde adaptarea socială decât atunci când copilul trăieşte în societate. Pentru copil interacțiunile
cu cei din jurul său ȋi asigură „sănătatea” socio-emoţională şi confortul emoţional. Aceste interacțiuni alimentează dorinţa
de învăţare ale copilului și permite dezvoltarea abilităţilor de cooperare, de negociere, de a stabili şi a menţine relaţii de
prietenie, de a-şi exprima sentimentele într-o manieră acceptată social. Cȃnd copiii înţeleg semnificaţia diferitelor
comportamente, cȃnd sunt capabili să se adapteze diferitelor contexte sociale şi sunt implicaţi în activităţi de grup se
formează relaţiile sociale.
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Contactul social cu ceilalţi este o sursă importantă prin care cadrul didactic poate educa un copil cu cerinţe
educaţionale speciale şi în acelaşi timp poate îndruma ceilalţi copii în respectarea diversității prin stabilirea de relaţii
pozitive, competenţă importantă a dezvoltării sociale şi acceptării diversităţii.
A acorda acces la educaţie şi instruire înseamnă a recunoaşte că orice copil poate învăţa, nefiind nevoie decât de
profesori care să găsească o traiectorie corectă, să elaboreze un plan personalizat şi să stimuleze capacitatea de învăţare a
acestora.
Adaptarea procesului de ȋnvățământ ȋncât să devină accesibil tuturor copiilor înseamnă o șansă la o viață mai bună
acordată acestora și se subscrie unei preocupări reale a factorilor de decizie ca indiferent de diferențele individuale toți
copiii să se poată bucura de educație și instruire.
Egalizarea şanselor tuturor copiilor şi integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale presupune îmbogăţirea şi
diversificarea formelor, conţinuturilor şi instrumentelor de realizare având în vedere trei direcţii fundamentale: acordarea
accesului la instituţia de învăţământ publică, tuturor copiilor de vârsta şcolară -indiferent de posibilităţile lor de învăţare,
de participare, de dezvoltare-, pregatirea instituţiei de înăţământ publice, începând cu managerul acesteia şi terminând cu
părinţii copiilor, în vederea acceptării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în clasele ei şi crearea condiţiilor optime
de dezvoltare fizică, intelectuală, psihică, comportamentală, atitudinală a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale prin
elaborarea unui plan educaţional personalizat.
“Declaraţia drepturilor omului“ (O.N.U. 1948) statuează că: “ființele umane au drepturi şi șanse egale de
dezvoltare şi manifestare” iar cum ființele umane nu se nasc egal înzestrate cu posibilități psihofizice şi nu au condiții
identice de dezvoltare și manifestare respectarea drepturilor și oferirea de șanse egale presupune realizarea instruirii
diferențiate. În acest sens, programele şcolare trebuie să promoveze o viziune deschisă asupra vieţii, o viziune
integratoare care să permită şi copiilor cu nevoi educaţionale speciale accesul prin diferenţiere, prin oferirea de şanse
egale, care să permită dezvoltarea unui sentiment de întelegere reciprocă şi solidaritate socială atât a colectivului în care
urmează să fie integrat copilul cu nevoi speciale cât şi a părinţilor copiilor din colectiv.
Diferențierea ȋn instruire nu înseamnă renunțarea la un program de instruire unitar. Instruirea unitară nu înseamnă
un ȋnvățământ “la fel” pentru toți ci înseamnă construirea unor situații favorabile fiecărui copil pentru dezvoltarea plenară
a acestuia prin valorificarea optimă a potențialităților sale urmărind obiective comune dar ȋn grade diferite de dificultate.
Pedagogia individualizării pornește de la premisa că fiecare copil ȋn parte, cu individualitatea sa, cu nevoile și
așteptările sale educaționale, ar putea fi asemănat cu o problemă a cărei soluție nu poate fi căutată și găsită decât ȋn el.
Important este să se ofere copilului instrumente reale de a se înţelege și de a se valorifica pe sine cât mai bine dar care ȋn
același timp să-i permită o mai bună integrare într-o lume complexă, concretizată ȋn adaptarea fără dificultăți la cerințele
sociale.
Fiecare copil este unic iar cadrul didactic trebuie să construiască ȋntr-o asemenea manieră ȋntreaga scenă
educațională ȋncât să-i ofere acestuia o perioadă de ucenicie, de pregătire pentru viață.
Cadrul didactic se află, mai mult ca oricând, în faţa unei decizii privind personalizarea proiectării intervenţiei sale
formative, resimțind nevoia dezvoltării competenţelor sale profesionale pentru a avea priceperea de a valoriza copilul,
indiferent de capacităţile sale, de a-l pregăti pentru reuşita lui socială ca adult sau de-al aduce la un nivel optim de
funcţionare, în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Tratarea diferenţiată a copiilor corespunde adaptării învăţământului la particularitățile psihofizice ale acestora,
dezvoltarea în conformitate cu individualitatea lor, înlesnindu-le pregătirea la nivelul posibilităților şi intereselor,
creându-le un cadru favorabil pentru construirea personalității şi pentru o dezvoltare cât mai completă. Argumentele

2132

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

expuse demonstrează că educaţia şi instrucția diferenţiată conduce la egalizarea şanselor şi la creşterea calităţii vieţii
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, creând oportunităţi pentru viitor.
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ETICHETELE ŞI COPILUL
ZISSULESCU IANCULESCU ENACHE IOANA CRISTINA
Grădiniţa „Dumbrava Minunată”, sector 4, Bucureşti
La început a fost cuvântul…. . Înainte de apariţia societăţii, înainte de apariţia istoriei omenirii aşa cum o ştim.
Societatea umană nu ar fi luat naştere dacă nu ar fi apărut acest „produs”, poate cel mai important „adeziv” al omului cu
omul de lângă el. Cuvântul, este „organizatorul” societăţii, am putea spune, deoarece „organizarea socială este
imposibilă fără comunicare”.
Nu numai că el, cuvântul, este începutul civilizaţiei, începutul culturii, este începutul oricărei vieţi sociale. Încă
din clipa în care omul a început să vorbească a apărut diferenţierea subiectului de obiect. Lucrurile au devenit “obiecte”
când vorbirea le-a denumit. Când copilul vorbeşte primele sale cuvinte, spune “mama”, atunci el transformă pentru prima
oară o informaţie din mediu în idee, el denumeşte, nu doar percepe, înţelege şi arată. Apoi, urmând stadiile dezvoltării
sale, copilul defineşte. Defineşte “obiectul”, spune celorlalţi “ceva despre ceva”. Apoi, la întrebarea de ce un anumit
obiect este ceea ce este, se argumentează folosind anumite trăsături abstracte care îl includ într-o categorie. Ceea ce se
accentuează, înţelege şi interiorizează nu este “obiectul” vorbirii ci felul acelui lucru. Referentul nu este niciodată lucrul
perceput ci proprietatea lui generală de a aparţine unei categorii. În acest context se pune întrebarea: “Ce se întâmplă
când acel “obiect” despre care spunem “ceva” este o fiinţă umană?”.
Ceea ce transmitem, indiferent de mijloacele sau de metodele de care uzăm, este o informaţie care poate îmbraca
multiple forme. Aceasta spune, după cum am menţionat şi mai sus, “ceva despre ceva”. Informaţia care este transmisă,
nu este numai intelectuală ci şi valorificatoare, nu numai reflexivă ci şi apreciativă. Cel care transmite, elaborează în mod
spontan “constructe” mentale bipolare (bun – rău, urât – frumos etc.), care îi permit generalizări, abstractizări,
“etichetări” ale obiectelor, fiinţelor, fenomenelor cu care se întâlneşte.
De multe ori, atunci când cineva este etichetat îşi asumă eticheta pusă, încât “încremeneşte în proiect” şi nu mai
evoluează. La vârstele mici, imaginea de sine a copilului este în formare. La 4-5 ani copilul spune despre el atunci când
se caracterizează “Mama spune că sunt deştept” sau “Doamna spune că sunt cuminte!”. Ceea ce spune adultul, şi, mai
ales, cu precădere adulţii predominanţi în viaţa copilului, este ceea ce copilul crede despre sine. Cu atât mai mult,
etichetarea îşi pune amprenta asupra formării imaginii proprii la aceste vârste. Copiii, caută aprobarea părinţilor,
aprobarea educatorilor, acel “bravo” . În perioada şcolarităţii acest lucru se continuă, se adânceşte şi se consolidează, cu
doamna învăţătoare având relaţia dominantă în ceea ce priveşte “devenirea”, aceasta fiind autoritatea care îi poate spune
dacă a făcut bine sau rău, dacă este un elev bun sau slab, dacă este cuminte sau neascultător.
Procesul construirii personalităţii începe din primele zile ale copilăriei şi continuă toată viaţa omului. Individul
nu se naşte cu personalitate, ci devine personalitate. Intrarea în grădiniţă influenţează într-un mod determinant formarea
personalităţii. Activităţile specifice noului mediu sunt factorii cei mai importanţi care generează schimbările
semnificative în planul personalităţii de-a lungul acestui stadiu. Capacităţile formate anterior se dezvoltă, generând altele,
sub influenţa activităţilor sistematice de durată, a cerinţelor şi exigenţelor progresive.
Imaginea de sine se dezvoltă pe parcursul vieţii din experienţele pe care le are copilul cu celelalte persoane şi
din acţiunile pe care le realizează şi la care participă, prin adoptări de comportamente, atitudini şi reprezentări, prin
îmbogăţiri succesive în urma influenţelor aduse de către persoanele semnificative din viaţa cestuia. Experienţele din
timpul copilăriei au un rol esenţial în dezvoltarea imaginii de sine. Astfel, succesele şi eşecurile din copilărie, precum şi
modalităţile de reacţie a copilului la acestea, definesc imaginea pe care o are copilul despre el. În ceea ce priveşte
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construirea imaginii de sine, rolul profesorului/ educatoarei, ca adult dominant în viaţa copilului, este de a crea situaţii
pozitive şi de a valoriza pozitiv acţiunile copiilor, ajutând la pozitivarea imaginii de sine şi creşterea încrederii în forţele
proprii.
Ca orice individ, copilul aspiră la cunoaşterea celorlalţi şi la cunoaşterea proprie, caută să îşi formeze impresiile
despre ceilalţi şi să îşi contureze o imagine de sine. În acelaşi timp profesorul face judecăţi de valoare asupra copilului şi
îşi formează o percepţie referitoare la acesta, mai mult din prisma performanţelor sale şcolare sau a defectelor şi, mai
puţin, din prisma aspectelor pozitive ale acestuia ce se manifestă în afara cerinţelor şcolare. Modul în care
profesorul/educatoarea face judecăţi de valoare la adresa unui copil îşi pune amprenta asupra formării imaginii de sine,
cu atât mai mult cu cât copilul, la această vârstă, crede în ceea ce spune adultul, fără să ceară probe sau să pună la
îndoială judecata acestuia. Copilul crede că este ceea ce i se spune că este. Dacă şi ceilalţi fac aceleaşi aprecieri atunci
copilul interiorizează ceea ce i se spune prin întărire, opinia grupului fiind centrală în cristalizarea imaginii de sine.
Nevoia individului de a ordona mediul în care se află, se regăseşte în etichete pe care le „lipeşte” asuprea
faptelor, comportamentelor, evenimentelor. Aceaşi nevoie se regăseşte în clasificările ce privesc raporturile cu alţii,
însuşirile psihice, plasându-i pe ceilalţi în diferite categorii. Supus subiectivismului, profesorul/educatoarea „lipeşte” şi el
etichete copiilor pe baza impresiilor generale, a reprezentărilor proprii formate prin experienţă personală. Cum copilul se
cunoaşte pe sine mai mult prin intermediul relatărilor celorlalţi despre sine, etichetele devin un pericol pentru formarea
premiselor personalităţii şi imaginii de sine. Cine credem că suntem cuprinde, în mare măsură, percepţia celorlalţi despre
noi.
Complexitatea dezvoltării psihice din această etapă conferă grădiniţei şi, deci, profesorului/educatorului un rol
special, efectul reprezentărilor în procesul de educaţie pornind chiar de la formarea imaginii de sine, a modului în este
apreciat şi perceput de cei cu care relaţionează. Profesorul/educatoarea devine pentru acesta un punct de reper în
contextul bogat în provocări al grădiniţei. Copilul se străduieşte să obţină atenţia şi aprecierea educatoarei, acceptă fără
condiţionări regulile impuse de aceasta şi îi recunoaşte autoritatea absolută. Acest lucru nu înseamnă renunţarea copilului
la manifestarea unor trebuinţe fireşti precum: afirmarea de sine, împărtăşirea impresiilor şi a unor puncte de vedere
personale, nevoia de a avea un anumit control asupra unor situaţii educaţionale şi de a-şi exersa capacitatea de a alege şi
de a lua decizii, iar aceste nevoi trebuie încurajate şi îndeplinite de educatoare ori de câte ori este posibil.Educatoarea este
cea care mediază relaţiile copiilor, care îi angrenează în jocuri şi activităţi diverse, care le întăreşte încrederea în sine,
echilibrul psihic, cea care îi evaluează pe copii în vederea planificării sau luării de decizii.
Construirea imaginii de sine a copilului, se face prin îmbogăţirea succesivă a acesteia pe baza aprecierilor de
valoare ale părinţilor, profesorilor, covârstnicilor şi celorlalţi participanţi la viaţa socială a copilului. Felul în care copilul
se vede şi felul în care profesorul îl vede sunt două realităţi ce tind să se contopească . În acest sens, relaţia
profesor/educator-copil constituie, între altele, o bază reală de construire a personalităţii copilului ce are un rol hotărâtor
în reuşita sau eşecul acestuia.
Într-o societate perfectă toţi indivizi ar adera la aceleaşi norme sociale, stabilite de comun acord, iar
diferenţierea nu ar fi o problemă reală. Evaluarea, în aceste condiţii, ar deveni inutilă. Individul se află însă într-un proces
continuu de diferenţiere, de evaluare, de definire şi denumire a tot ceea ce întâlneşte în cale. El compară şi defineşte prin
opoziţii, etichetează realităţile cu care intră în contact. Este în natura umană să definească şi să denumească în funcţie de
definiţie. Astfel apar etichetările. Etichetarea este generată de supunerea sau devianta de la „simţul comun” pe care un
individ o poate manifesta la un moment dat. Când membrii variatelor grupuri şi medii sociale observă o acţiune deviantă
o denumesc, iar cel care o desfăşoară este evaluat conform acesteia. Evaluarea se desfăşoară, prin urmare, într-un câmp
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psihosocial format din relaţii, reprezentări, atitudini şi mentalităţi aflate în interacţiune continuă. În aceasta optică
individul însuşi este definit şi denumit.
Actualele crize de natura sociala au, în fond, aceste etichetări. Criza socială cu care se confruntă ţara noastră este
o „criză de imagine” . Întrebarea cea mai relevantă este: ”Au fost românii etichetaţi ca fiind într-un anume fel?”.
Răspunsul intuit ar trebui să fie „nu”. Incidentele din ultimii ani care au fost mediatizate nu au fost de amploare,
etichetarea românilor ca fiind infractori şi cerşetori a fost mai degrabă o strategie media de atragere a maselor, care însă
ne-a demonstrat cât de fragil este echilibrul psihologic al individului. Românii s-au revoltat, unii şi-au asumat eticheta,
alţii se luptă încă. Dar şi cealaltă parte, cei care se presupune ca ne-au etichetat îşi asumă într-o oarecare măsură rolul,
dovadă fiind agresiunile contra românilor. Nenumărate ţări s-au confruntat de-a lungul istoriei cu problemele iscate de
discriminare şi etichetare.
Eticheta nu spune nimic despre individ. Eticheta spune despre percepţia celorlalţi despre individ. Eticheta este
pusă asupra copilului încă de la naştere, în funcţie de familia acestuia – „aşa părinţi, aşa copil”, „aşchia nu sare departe de
trunchi” – nu ţine seama de teoria psihologică conform căreia copilul poate urma calea părinţilor, judecabili din prisma
acţiunilor, sau se poate răzvrăti. Ce se întâmpla când un copil se include în a doua categorie, când nu vrea sa repete
greşelile părinţilor şi este judecat asemenea acestora. Daca accepta rolul etichetei? Mai târziu, în şcoală, este evaluat şi
ierarhizat. Este el capabil sa depăşească eticheta pusă? În adolescenţă îşi formează grupul de prieteni şi este judecat în
funcţie de acesta, atât de către familie cât şi de către ceilalţi. El aparţine unei societăţi, unei culturi, unei etnii, unei religii,
are un anumit statut socio-economic. Prin urmare, el este judecat şi primeşte o etichetă pentru fiecare dintre aceste
elemente, în funcţie de percepţia socială asupra grupului din care face parte, sau pentru suma lor, la care se adăuga şi
cele bazate pe observaţiile asupra acţiunilor şi comportamentelor la un moment dat, care nu sunt întotdeauna cele mai
relevante pentru individ, dar, care, în acel moment, pot avea un impact crescut pe fondul contextului în care se manifestă
şi pe fondul subiectivităţii observatorului determinată de reprezentările, atitudinile şi mentalităţile acestuia.
Întreaga experienţă instructiv-educativă din grădiniţa are un scop fixat, acela de a fii un ghid şi un sprijin pentru
copil în procesul său de devenire, de împlinire. Gradiniţa, ca etapa de pregătire ce îşi are locul înaintea învăţământului
primar, pregăteşte copilul preşcolar pentru şcoală, oferindu-i sprijin în adunarea acelui „bagaj” de cunoştinţe şi deprinderi
de care, în etapa următoare de instituţionalizare, va avea nevoie.
Etichetările au efecte surprinzătoare asupra celor etichetaţi. În momentul în care un copil primeşte eticheta de
“copil cuminte” se bucură atât de mult de lauda primită, încât “încremeneşte” în poziţia respectivă, mintea se setează pe
eticheta primită şi tot potenţialul său se iroseşte în favoarea dorinţei de aprobare, încat nu mai îndrazneşte să facă nici un
pas. Putem observa că nu numai etichetările negative au un impact distrugător asupra copilului ci şi cele pozitive, care
trebuie folosite cu atenţie şi, de dorit evitate.
Etichetările au un impact care, deseori, este subestimat de către cei care participă la construirea unor premise
pentru o viaţă sănătoasă a copilului şi, deci, a adultului de mai târziu. Deseori scapă ochiului atât de bine format al
profesorului, aceste fine nuanţe ale unei evaluări juste, ale unei aprecieri lipsite pe cât posibil de subectivitate, ale unor
judecăţi fără preconcepţii şi stereotipii. În aceste condiţii, graniţa dintre apreciere evaluativă şi etichetare este uşor de
trecut.
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI – ÎNVĂŢĂTORUL MANAGER

Prof. înv. primar POP DINA CLAUDIA
Școala Gimnazială ,,Florea Mureșanu”
Suciu de Sus, Județul Maramureș

Pentru succesul muncii didactice, dincolo de cunoştinţele ştiinţifice şi metodice, mai trebuie şi altceva cunoscut şi
stăpânit.
Activitatea unui cadru didactic, calităţile sale şi erorile pedagogice pe care le comite nu pot fi analizate şi apreciate
decât ca elemente ale unui ansamblu în care intervin factori foarte diferiţi: clasa cu care lucrează, condiţiile sociale şi
materiale şi, mai ales, interacţiunile psihosociale, cu colectivul clasei sau cu cel de părinţi, precum şi relaţiile cu colegii
săi, cu direcţiunea şi administraţia’’ (H. Halpert, ,,Padagogische Didaktik’’, Andreas Verlag, Munchen, 1993).
În sistemul social de educaţie şi învăţământ, învăţătorul trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să
stabilească relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. El nu educă numai la catedră
sau în clasă, ci, prin fiecare contact cu copiii şi părinţii, desfăşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere şi
direcţionare. Activitatea lui se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. De aici derivă necesitatea
unei maxime responsabilităţi în ce priveşte comportamentele şi intervenţiile sale. Aceasta este deci perspectiva care îi
conferă învăţătorului o poziţie oarecum specială, unică.
Învăţătorul îşi manifestă comportamentul pedagogic în atitudini complexe şi variate, în funcţie de acţiunea
educativă în care este angajat. În procesul instructiv-educativ, învăţătorul constituie figura centrală pentru elevi, poziţia
primordială în clasă dobândind-o acesta, chiar dacă pe măsura organizării activităţii şcolare elevii primesc noi statute.
Influenţa educativă exercitată de cadrul didactic, stabilită în funcţie de normele pedagogice şi reglementările şcolare,
implică un raport educator - clasă şi un tip specific de comportament al acestuia. Statutul învăţătorului de reprezentant al
ştiinţei, de mediator în constituirea relaţiei elev - ştiinţă, de agent al acţiunilor educative cu caracter formativ şi
informativ nu mai este suficient pentru a asigura eficienţa acţiunilor pedagogice.
Astfel, se desprind următoarele comportamente fundamentale ale învăţătorului manager în activitatea
instructiv-educativă cu clasa de elevi:
- Planifică activităţile cu caracter instructiv şi educativ, determină sarcinile şi obiectivele pe variate niveluri, îşi
structurează conţinuturile esenţiale, alcătuieşte orarul clasei etc. (planificarea nu se referă, cu necesitate, la alcătuirea
unor documente scrise, cum ar fi planificarea calendaristică, ci ea regăseşte obiectivele prioritare ale etapei, resursele
necesare atingerii obiectivelor, principalele acţiuni de întreprins). Câteva elemente esenţiale ale planificării sunt legate de
stabilirea operaţională a obiectivelor, analiza detaliată a resurselor educaţionale şi manageriale, precizarea activităţilor ce
se vor organiza pentru realizarea obiectivelor - stabilirea şi eşalonarea în timp a responsabilităţilor pentru cadrul didactic,
dar şi pentru elevi (termene precise);
- Organizează activităţile clasei, fixează programul muncii instructiv-educative, structurile şi formele de organizare,
determină climatul şi mediul pedagogic (nevoia organizării şi reorganizării este determinată de permanenţa schimbărilor
care au loc în procesul de învăţământ – din punct de vedere managerial, organizarea poate fi descrisă ca un ansamblu de
acţiuni menite să valorifice optim mijloacele umane şi materiale ale clasei de elevi şi ale procesului de învăţământ);
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organizarea presupune atât cunoaşterea mijloacelor operative, cât şi a locului şi a rolului precis al fiecărui membru al
clasei de elevi în cadrul instituţionalizat dat, a capacităţilor sale de îndeplinire a sarcinilor instructiv-educative. O soluţie
foarte practică pentru o bună organizare a activităţilor în clasa de elevi este Regulamentul de Ordine Interioară, care
prevede obligaţiile instituţionale şi personale ale membrilor acestei interacţiuni manageriale, disciplina, recompensele şi
sancţiunile precum şi detalierea, până la cele mai mici amănunte, a responsabilităţilor, a formelor de activitate, a timpului
– pentru echilibrarea optimă a procesului de conducere, în structura actului de organizare, un rol important joacă
formularea clară a obiectivelor şi motivarea elevilor;
- Comunică informaţiile ştiinţifice, seturile axiologice sub forma mesajelor, stabileşte canalele de comunicare şi
repertoriile comune. Activitatea educativă implică, de altfel, şi un dialog continuu cu elevii, ilustrat prin arta formulării
întrebărilor, dar şi prin libertatea acordată elevilor în structura răspunsurilor. Dialogul elev-învăţător necesită un climat
educaţional stabil, deschis şi constructiv;
- Conduce activitatea desfăşurată în clasă, direcţionând procesul asimilării, dar şi al formării elevilor prin apelul la
normativitatea educaţională; prin conduita sa psihopedagogică, învăţătorul ,,dirijează’’, facilitează elaborarea
sentimentelor şi ideilor comune;
- Coordonează în întregul lor activităţile instructiv-educative ale clasei, urmărind în permanenţă realizarea unei
sincronizări între obiectivele individuale şi cele comune, evitând suprapunerile ori risipa şi contribuind la întărirea
solidarităţii grupului. Coordonarea se realizează în procesul didactic nemijlocit. La nivelul managementului clasei de
elevi, învăţătorul trebuie să manifeste interes faţă de organizare, întrucât aceasta favorizează şi focalizarea pe obiectivele
prioritare în limitele unei unităţi de cerinţe, de acţiune grupală şi instituţională, cu specificarea clară şi precisă a
termenelor şi a responsabilităţilor pe intervale de timp controlabile;
- Motivează activitatea elevilor prin formele de întăriri pozitive şi negative, utilizează aprecierile verbale şi reacţiile
nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive; orientează valoric, prin serii de intervenţii cu caracter
umanist, tendinţele negative identificate în conduitele elevilor; încurajează şi manifestă solidaritate cu unele momente
emoţionale ale clasei;
- Îndrumă elevii prin intervenţii punctuale adaptate situaţiilor apărute, prin sfaturi şi recomandări care urmăresc
susţinerea comportamentelor şi reacţiilor elevilor şi-i controlează în scopul cunoaşterii stadiului de realizare şi de
performanţă a obiectivelor. Controlul are doar un rol reglator şi de ajustare a activităţii şi atitudinii elevilor;
- Evaluează măsura în care scopurile şi obiectivele propuse într-o etapă managerială au fost atinse prin utilizarea
instrumentelor de evaluare sumativă, prin prelucrarea statistică a datelor obţinute şi prin elaborarea unei sinteze privitoare
la aprecierile finale. Judecăţile valorice emise vor constitui o bază solidă a procesului de caracterizare a elevilor.
Evaluarea de această natură este atât de tip cantitativ, cât şi calitativ şi reprezintă un fundament psihologic şi managerial
foarte eficient pentru optimizarea proceselor interacţionale din clasa de elevi;
- Consiliază elevii atât în activităţile şcolare, cât şi în cele extraşcolare şi extracurriculare, prin sfaturi ori prin orientarea
culturală a acestora. O contribuţie deosebită o are intervenţia învăţătorului în orientarea şcolară şi profesională, chiar dacă
la această vârstă este incipientă, dar şi în cazurile de patologie şcolară. Consilierea este o relaţie specială, dezvoltată între
cadrul didactic şi persoana (elevul) în nevoie, cu scopul de a-l ajuta, căci el este, în primul rând, învăţător şi, în al doilea
rând, manager. Consilierea este doar un instrument de lucru în mâna, mintea şi inima acestuia pe lângă instrumentele
fundamentale care trebuie identificate în demersurile educaţionale.
ÎN LOC DE CONCLUZII
•

Fii un model pentru elevii tăi în gestionarea situaţiilor de criză, dezamăgiri şi frustrări!
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•

Fii tu însuţi, egal şi original!

•

Fii consecvent şi realist!

•

Fii destul de matur ca să admiţi că ai greşit şi că poţi să ceri, uneori, chiar şi scuze!

•

Fii drept, fără discriminări şi favoritisme!

•

Fii atent la capcana cuvintelor aspre şi critice!

•

Fii un bun şi activ ascultător al problemelor elevilor tăi!

•

Fii mereu organizat în fapte şi cuvinte!

•

Fii un partener pentru părinţii elevilor tăi!
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Niculescu, Rodica, ,, Să fii un bun manager’’, Editura Port, Tulcea, 1994;

2139

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

EFFICIENT TOOLS FOR ONLINE TEACHING
By Ileana Coman,
Liceul Teoretic „Bogdan-Voda” Viseu de Sus, Maramures

Most of the teachers want to develop creativity in what concerns the students and in this way to increase performance
inside and outside the classroom. In the same time, students want to have teachers that bring to classroom different
innovative techniques so that the whole learning process to become more attractive and efficient. A lot of tasks are
designed to develop critical and creative thinking at students.
Technology has been seen by both teachers and students as something very good in this ever-changing globalized world.
It makes the process of teaching/ learning funnier, more interesting and successful. From 2020 it has become an essential
help for the entire humanity because of online school. Teachers and students were put in front of the screen and in this
way one had to teach and the other to learn. Of course that most of the teachers knew how effective these kind of classes
can be and they tried to convince students to be self-disciplined in order to be successful. There are a lot of tools for
online teaching. Therefore I want to present some platforms that facilitate the online communication.
ZOOM : very well-known and widely used. It is easy to access after it is downloaded. It is much more than a video
conference because it has screen sharing, it has a white board where items of information can be written, and teachers can
divide students into separate rooms and work in groups. Teachers can get the immediate feedback from students. Zoom
helps” businesses and organizations bring their teams together in a frictionless environment to get more done. Our easy,
reliable cloud platform for video, voice, content sharing, and chat runs across mobile devices, desktops, telephones, and
room systems”1.
GOOGLE CLASSROOM: is also very popular and accessible; it is a “ free web service developed by Google for schools
that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. The primary purpose of Google Classroom is to
streamline the process of sharing files between teachers and students. It is estimated between 40 to 100 million people use
Google Classroom2.”. Students might not have a Gmail address, but it is easier with it. The meetings function with an
invitation link that students have to access. Teachers can attach files or links, and students can comment and discuss the
topics. Of course that the progress can be followed and each class has a separate folder.
YOU TUBE: is hugely accessible and widely used. It has got brilliant educational videos and channels both for teaching
and learning. Some of them can be downloaded and many of them have got links to other videos. You can watch videos
any time and the majority of videos bring “ clearer understanding of our cultures, history, current affairs and much
more.3”
KAHOOT: was very popular even before this COVID period, “is a game-based learning platform,[3] used as educational
technology in schools and other educational institutions. Its learning games, "kahoots", are user-generated multiplechoice quizzes that can be accessed via a web browser or the Kahoot app4”. It is adaptable, interactive, teacher can revise
or elicit prior knowledge of students. You can have multiple choice questions and of course that questions can be
discussed.

1

https://zoom.us/about, accessed in 04.02.2021
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom, accessed in 04.02. 2021
3
Gallano, Marlon in Teaching With Video: 9 Tips For Teaching With YouTube,
https://www.teachthought.com/technology/teaching-with-video-9-tips-teaching-youtube/, accessed in 04.02.2021
4
https://en.wikipedia.org/wiki/Kahoot!, accessed in 04.02. 2021
2
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NEARPOD: is also used for teaching. It is very interactive and a lot of teachers use it because it is “an award-winning
instructional software that engages students with interactive learning experiences. With Nearpod, students have the
ability to participate in lessons that contain virtual reality, 3D objects, PhET simulations and so much more. Interactive
software features empower student voice through activities like open ended questions, polls, quizzes, collaborative
boards and more! Students will learn while having fun”5.
CLUSTER: is a collaborative media app. It allows to upload photos, videos or notes and it encourages creativity and
collaboration “Cluster gives you a private space to share photos and memories with the people you choose, away from
social media. Make your own groups and share pics, videos, comments, and chat!”6.
HOMEROOM: brings parents into discussion, too, “Homeroom is an easy way to share what's happening in your
classroom with your students' parents. Upload your photos safely to private classroom albums only parents and teachers
can see, away from the rest of the internet”7. I find this very interesting, especially for young students and not only.
SOCRATIVE: is an alternative educational quiz-maker, easy accessible. It is an app for fun, effective management and it
is formative, too “ Educators can initiate formative assessments through quizzes, quick question polls, exit tickets and
space races all with their Socrative Teacher app. Socrative will instantly grade, aggregate and provide visuals of results to
help you identify opportunities for further instruction”8.
I would also like to add for those who want to learn English, the platforms that Pearson has got: MY GRAMMAR LAB/
MY ENGLISH LAB. These platforms have got simple presentations for different topics, a lot of online practice and
testing. They give the possibility to teachers to follow the students, give them homework, write marks and follow their
progress; it is” MyEnglishLab is an excellent resource for asynchronous instruction, delivering engaging exercises,
videos, and tests in one place. Students can practice each lesson’s content in an interactive environment with instant
feedback and tips to scaffold their learning. Teacher can take advantage of the MyEnglishLab platform to assign
homework, monitor performance, and pinpoint areas for improvement.”9.
In the end , I would like to accentuate the role of the teacher in online learning. We cannot discuss about blended learning
just because we add technology in our teaching. We have to adapt technology to our purpose and to students’ abilities,
too; we have to provide as many resources and activities as students need and this because” Online learning is studentcentred…The teacher sets the tasks and announces the topic for discussion, but thereafter acts as facilitator rather than
classroom lecturer by following the flow of the learner dialogue, offering guidance as necessary and keeping the debate
within recognised topic boundaries. The teacher assists with learning by encouraging learners to articulate and elaborate
their ideas, by modelling concepts and ideas, fostering learner reflection and by reviewing and providing comments to
guide and support learners in the completion of learning exercises” 10.

5

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panareadigital.Nearpod&hl=en&gl=US, accessed in 04.02. 2021
https://cluster.co/about/, accessed in 04.02. 2021
7
Idem
8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.teacher&hl=en_GB, accessed in 04.02. 2021
9
https://longmanhomeusa.com/blog/tag/myenglishlab/, accessed in 04.02. 2021
10
Stansfield, Mark, Evelyn McLellan, and Thomas Connolly, Enhancing Student Performance in Online Learning and
Traditional Face-to-Face Class Delivery in Journal of Information Technology Education Volume 3, 2004
6
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ROLUL CONSILIERULUI PSIHOLOG ÎN EDIFICAREA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ – FAMILIE

Autor: Badii Ioana
Organizația: Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Medgidia
Localitate/ Județ Constanța,Constanța
1.

BORDĂRI TEORETICE ALE IMPORTANȚEI CONSILIERII PSIHOPEDAGOGICE ÎN INSTITUȚIA

PREȘCOLARĂ
1.1.

Conținutul noțiunii de consiliere psihopedagogică
Lucrarea de față este centrată pe evidențierea importanței implicării consilierului în cadrul parteneriatului

grădiniță – familie. Urmând ideile și conceptele celor mai mulți specialiști în domeniul consilierii, cercetarea se dorește
ea însăși a se constitui într-un reper psihopedagogic eficient cu privire la activitatea de consiliere în cadrul grădinițelor.
În fundamentele sale teoretice, lucrarea analizează perspectivele teoretice deja existente pentru acest tip de
activitate preșcolară, urmând ca în cea de-a doua parte să ofere câteva repere psihopedagogice ale practicii consilierii
specifice învățământului preșcolar, atât pentru copiii cu nevoi speciale, cât și pentru cei cu abilități înalte. De aici,
necesitatea identificării nevoilor de informare și de consiliere la nivelul părinților copiilor preșcolari, analiza rolurilor
educative ale părinților, cât și identificarea profilului consilierului din învățământul preșcolar și descrierea competențelor
necesare în activitatea de consiliere a părinților și nu în ultimul rând, eleborarea unui model de program destinat
consilierii părinților cu copii de vârstă preșcolară.
Consilierea psihopedagogică este un proces ce descrie relația interumană de ajutor dintre o persoană
specializată, consilierul, și o altă persoană care solicită asistență de specialitate , clientul [1]. The British Association for
Counselling, fondată în 1977, definește consilerea ca fiind utilizarea pricepută și principială a relației interpersonale
pentru a facilita autocunoașterea, acceptarea emoțională și maturizarea, dezvoltarea optimă a resurselor personale [2].
1.2.

Preocupările consilierii psihopedagogice
Actualitatea cercetării se motivează prin faptul că lucrarea abordează consilierea psihopedagogică, atît din

perspectiva specialistului, cât și ținând cont de posibilitatea implicării altor cadre didactice, această abordare fiind
aproape de nevoile cadrelor didactice de a satisfice interesele copiilor de autocunoaștere, dezvoltarea stimei de sine,
comunicare, dezvoltare a abilităților sociale, managementul informațiilor și planificării carierei etc, dar și a părinților față
de a le asigura toate acestea.
P. M. Sanborn distinge cinci trăsături fundamentale ale consilierii psihopedagogice [3]: dimensiunea consilierii
ca proces de dezvoltare, rolul proactiv al consilierii psihopedagogice prin prevenirea situațiilor de criză personală și
educațională, responsabilitatea complexă a consilierului de a optimiza modul în care școala se raportează la elevi ca
indivizi, legătura indisolubilă dintre diversele probleme ale subiectului consiliat și variabilitatea gradului de profunzime
și de intensitate a activității de consiliere, precum și a problemelor consiliatului. Scopul fundamental al consilierii
psihopedagogice îl constituie funcționarea psihosocială optimă a persoanei/grupului. Acest scop poate fi atins prin
monitorizarea realizării obiectivelor procesului de consiliere privind: promovarea sănătății și a stării de bine, dezvoltarea
personală, prevenția. În dezvoltarea și menținerea stării de bine, un rol important îl are familia și școala, însă, din păcate,
de cele mai multe ori aceste instituții generează și întrețin condiții nefavorabile. Astfel, ele subminează încrederea în sine
a copiilor, îngrădesc autonomia și independența elevilor, șablonează individualitățile, inițiază competiții neproductive în
detrimentul cooperării, induc percepții amenințătoare asupra lumii și vieții. Focalizarea exclusivă a școlii pe latura
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intelectuală și pe performanțele elevilor, sunt căi de diminuare a stării de bine și de creștere a riscului pentru disfuncții
sau boli fizice și psihice [1].
2. CERCETAREA EMPIRICĂ A ROLULUI CONSILIERULUI PSIHOLOG ÎN EDIFICAREA
PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ – FAMILIE
2.1. Consilierea psihopedagogică a copiilor cu nevoi speciale
Demersul investigativ s-a realizat din combinarea celor două tipuri fundamentale de cercetare: cercetarea
cantitativă și cea calitativă. Asistența psihopedagogică a persoanelor cu nevoi speciale se constituie într-un ansamblu de
măsuri de natură psihologică și pedagogică în vederea depistării, diagnosticării, recuperării, educării, instruirii,
profesionalizării, adaptării și integrării sociale a persoanelor care prezintă o serie de deficiențe de natură intelectuală,
senzorială, fizică, psihică, comportamentală sau de limbaj. Componentele fundamentale ale consilierii acestei categorii
speciale de copii sunt: asistența psihologică și cea pedagogică.
Orientarea carierei are o notă specifică atunci când se adresează persoanelor cu nevoi speciale. În acest caz,
consilierea carierei presupune:
-

depistarea timpurie a stării de handicap;

-

evaluarea globală a individului și înregistrarea tuturor datelor obținute;

-

identificarea naturii și severității handicapului, a cauzelor și consecințelor acestuia;

-

instituirea precoce de programe de recuperare, în plan biologic, educațional și social, ținându-se cont de

restantul funțional existent;
-

școlarizarea copilului într-o instituție adecvată stării sale;

-

reevaluarea periodică a copilului pentru a constata progresul și a-l orienta spre alte programe de educație și

formare;
-

informarea și formarea membrilor familiei cu privire la natura și evoluția stării de handicap, a atitudinilor

potrivite în aceste situații și cointeresarea lor în intervențiile recuperatorii programate;
-

sprijinirea încadrării profesionale [4].
Consilierea psihopedagogică a persoanelor cu nevoi speciale are ca scop dezvoltarea unui proces de sprijinire,

orientare, instrumentare cu mijloacele și resursele de reacție adaptative. Asistența psihopedagogică a acestei categorii de
persoane este recuperativă și instrucțioanal-educatică. Manifestările comportamentale indezirabile au o cauzalitate
circulară, efectele constituindu-se în cauze pentru alte comportamente nedorite. În plan intern, pot exista tulburări de
tipul: anxietate și frustrare prelungită, instabilitate afectivă și depresie, ostilitate și refuzul cooperării, autoizolarea și
evitarea stabilirii de relații interpersonale, trăirea unor tensiuni exagerate, repulsie față de orice activitate. Toate acestea
determină în plan extern, handicapuri comportamentale de forme și intensități diferite manifestate în exterior prin: reacții
afective instabile, agitatie motorie și mișcări dezorganizate, negativism și apatie, teribilism și infatuare, minciună și spirit
de contrazicere, furt și vagabondaj, comportament sexual aberant. Frecvența tulburărilor de comportament înregistrează
un maxim în jurul vârstei de 16 ani, ca apoi să se atenueze. Tulburările de comportament se asociază, de obicei, cu
carențe de afectivitate ce determină trăsături caracteriale egocentriste , de subestimare/supraestimare a e-ului și o slabă
integrare în activitatea grupului. A ajuta copilul în depășirea dificultăților emoționale și comportamentale presupune
identificarea factorilor specifici ce contribuie la apariția acestor probleme, și înțelegerea modului de acțiune al acestora.
Cauzalitatea multiplă a tulburărilor de comportament presupune proiectarea de abordări și acțiuni diverse în demersul de
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rezolvare al acestora. În practica intervenției se pot distinge: abordarea biologică, cea socială, cea educțională și cea
psihologică.
Una dintre modalitățile fundamentale de intervenție în cazul personelor cu nevoi speciale este terapia
comportamentală. Ea pornește de la constatarea că stimulii pozitivi (recompensele) întăresc comportamentul, în timp ce
stimulii negativi (sancțiunile) îl reduc sau îl anihilează. Acordarea unei recompense mici imediat după comportamentul
dezirabil, îl va întări în mod eficient; utilizarea unei recompense/ pedepse consistente, dar îndepărtată, în timp, este mai
puțin eficientă. Privită din perspectiva integrării, școala favorizează existența unui schimb intercultural al valorilor, într-o
manieră activă, caracterizată prin participare și implicare, o realitate ce impune organizarea școlii după modelul
diveristății. Școala pentru diversitate, deschisă și elevilor cu cerințe educative speciale, pune un accent deosebit pe
interrelația cotinuă a factorilor implicați în programul de lucru al copilului, iar programul de lucru derulat în școală se
materializază în acțiuni și activități concrete centrate pe analiza nevoilor reale ale copilului, pe valorificarea resurselor
școlii și a resurselor existente în comunitate, pe stabilirea unor obiective care să îmbine armonios nevoiele și resursele
existente. Educația specială este forma de educație adaptată și destinată tuturor copiilor cu cerințe educative speciale care
nu reușesc singuri să atingă un nivel de educație corespunzător vârstei și cerinnțelor societății pentru un om activ,
autonom și independent.
Elevii cu dificultăți de învățare au nevoie de activități recuperatorii și de o atitudine specifică, conform nevoilor
individuale. Această abordare diferențiată necesită o colaborare strânsă între învățător și învățătorul sau profesorul de
sprijin. Intervenția recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea și nivelul de deficiență al copilului.
Criteriul de alegere a programului de dezvoltare a etapelor programului, intră în resortul unei echipe competente:
învățător, psiholog, profesor de sprijin.
Educația integrată se referă în esență la integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în structurile
învățământului de masă, care poate oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase acestor copii și o echilibrare a
personalității acestora.
2.2. Consilierea psihopedagogică a copiilor cu abilități înalte
Fr. Gagne considera că dotarea supramedie ar corespunde nivelului de potențial aptitudinal dezvoltat
nesistematic și legat de cel puțin un domeniu de expresie umană (intelectuală, creativă, socio-afectivă, snezorio-motrică
etc) care plasează respectivii subiecți printre primii 15-20% din semenii de vârstă [5].
Un moment important în clarificarea conceptului de dotare supramedie l-a constituit Raportul Marland (1971),
al Comisiei de Educație a Congresului SUA care precizează: copiii capabili de performanță înaltă sunt cei care au
realizări și/sau aptitudini potențiele în oricare dintr următoarele domenii, izolate sau în combinație cu capacitate
intelectuală înaltă, aptitudini academic specifice, gândire productivă sau creativă, abilitate de leadership, talent pentru
arte vizuale sau scenice, aptitudini psihometrice [5].În același document se recoamandă programe diferențiate și/sau
servicii suplimentare celor oferite în școala de masă, în vederea realizării contribuției lor față de sine și față de societate.
Consilierea supradotaților se centrează pe dezvoltarea și armonizarea personalității copilului cu potential înalt, precum și
pe modalitățile de punere în valoare a preformanțelor acestuia.
În soluționarea problemelor copiilor supradotați foarte importantă este relația părinți – școală. Colangelo și
Dettmann au elaborat un model de consiliere ce conceptualizeaza patru tipuri de interacțiuni părinți – școală: cooperarea,
conflictul, interferența și dezvoltarea naturală [6]. Prin crearea de cabinet de consiliere specializată, copiii și tinerii
talentați dar și familiile acestora ar putea beneficia de asitență, de suport în vederea dezvoltării cognitive, emoționale și
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sociale. În eleborarea unui plan de management, consilierul trebuie să respecte următoarele etape: planificarea, bugetul,
organizarea și controlul.
Din cercetare reiese că progresul de consiliere școlară ar trebui să sprijine copilul, părintele, cadrul didactic,
pentru ca progresiv, copilul să devină capabil să se ajute singur, să se implice în producerea schimbărilor care i se
potrivesc și pe care le dorește, probând încredere în a acționa hotărât, informat, motivat, pozitiv.
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ȘCOALA ONLINE. DE LA INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE LA PERFORMANȚĂ

Lupescu Daniela Claudia
Școala Gimnazială Poroschia/Grădinița cu P.P.Poroschia

Educația timpurie reprezintă o perioadă de formare extrem de importantă pentru dezvoltarea neurologică,
formarea deprinderilor și a aptitudinilor și, în general, bunăstarea vieții.
În această perioadă, relațiile pozitive, semnificative, jocul activ și explorarea sunt esențiale pentru dezvoltarea copiilor.
Perioada desfășurării cursurilor la distanță cu elemente pe platforme sincron și asincron ne-a demonstrat faptul că
parteneriatul grădiniță-familie este foarte important, necesar chiar în contextul pandemiei.
Tranziția copiilor din instituție, în familie ocupă un loc important, dat fiind faptul că adaptarea impune planificarea
acestui proces, cu introducerea unor elemente diferite de cele tradiționale. Materialul este îmbogățit cu activități utile
pentru facilitarea tranziției, pe care le pot desfășura părinții, împreună cu copiii, în spațiul casei.
Preșcolarii resimt diferit schimbarea în online. Cele mai mari provocări pe care le întâmpină sunt: lipsa jocului cu
colegii, cu prietenii, pot dezvolta un program neregulat de odihnă, nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale,
sunt distrași și nu se pot concentra la fel de bine ca la grădiniță, având nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli
potrivite.
Provocări și dificultăți întâmpină, pe lângă copii, și părinții: programul de la serviciu, simt că nu au resursele necesare așa
încât să asigure educația copilului acasă, majoritatea simțindu-se copleșiți de responsabilitatea de a-i educa pe preșcolari
acasă și nu numai.
Este dificil chiar și pentru cadrele didactice, care încearcă să le capteze atenția copiilor prin diferite metode și
materiale, realizând astfel filmulețe audio-video, încărcate cu imagini atractive și interesante, ele trebuie să le adapteze la
tema potrivită, imagini și joculețe interactive, diverse puzzle-uri, cântecele în care se folosesc imagini, tonul potrivit și
captivant, la fel și la povești, poezii, etc., astfel încât copiii să fie atenți, antrenați în activități și să aibă răbdare, să-și
dorească să stea în fața laptopului, tabletei, telefonului, realizând sarcinile date, ținând cont de vârsta mică pe care o au.
Fiecare zi de online, în grădinița la care predau începe cu prezența, prezentarea vremii de afară, iar mai apoi cu
înviorarea, care este foarte importantă pentru sănătatea copiilor și nu numai, ținând cont și de faptul că sunt copii care nu
locuiesc la curte, și în această perioadă ei ies mai rar pe afară, din cauza pandemiei și uneori a vremii, acest lucru fiind
valabil pentru toți copiii.
Este indicat să se altereze activităţile statice cu cele de mișcare, astfel că apelăm la diverse jucării, fișe
distractive, creioane colorate, pahare, cât mai multe obiecte pe care părinții și copiii le au la îndemână, astfel încât
învățarea să se realizeze prin joacă, așa cum este normal la grădiniță, și prin distracție, atât a copiilor, cât și a cadrelor
didactice și a părinților.
Preșcolarii se află în proces de formare și funcționează diferit, de aceea au nevoie de sprijin, răbdare, înțelegere,
comunicare și susținere din partea familiei și a grădiniței ca parteneri în educația lor. Provocările sunt semnificative
pentru toți cei implicați: familii, educatori, comunități. De aceea, parteneriatul grădiniță-familie menține cel mai bine
prin: comunicarea periodică educatoare-copil-părinte, educatoare-părinte, educatoare-copil, părinte-copil, rezolvând
problemele și nevoile copilului.
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Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-cadru didactic (lipsa de comunicare, percepții diferite,
monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), situația aceasta poate fi o oportunitate pentru o transformare
pozitivă foarte interesantă și benefică preșcolarului.
Învățarea online poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: de autonomie și
responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.

Bibliografie:
1.

Educație timpurie, nivel preșcolar. Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 20192020.

2.

Educație în pandemie, sursă internet.
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Metodologia predării elementelor de limbă şi
literatură în prima copilărie
Prof.înv.preșcolar : Sucitu Ana-Maria
Scoala Gimnaziala Novaci

Poate că mai corect era în titlul lucrării „predarea elementelor de limbaj şi de limbă”. Poate
că limbajul înglobează terminologic şi limba. Iar Eugenio Coseriu cu oarecare întârziere (Albert
Einstein ne-a obişnuit cu ideea că totul e relativ – n.m.) ar afirma, repetitiv, aspectul că limbajul e
articulat şi drept urmare restrânge semiologia la semn şi act lingvistic (de expresie şi comunicare,
diferite de la un individ la altul şi diferite, de asemenea, la acelaşi individ în funcţie de circumstanţe).
Fiind întotdeauna expresie a unei intuiţii inedite şi unice, actul lingvistic este act de creaţie, act
singular şi unica realitate concretă a limbajului.
Limbajul în schimb este pe de o parte énergeia (funcţionare, activitate, act, actualizare),
adică drept creare de acte lingvistice individuale, ca fiind ceva dinamic (în greceşte; dynamis) care
nu este făcut o dată pentru totdeauna, ci se realizează continuu; pe de altă parte este érgon (= opera,
fapta, produs, funcţie), sistem realizat istoriceşte („limbă”).
Ferdinand de Saussure a resubliniat aceste două laturi ale limbajului; le-a numit parole
(vorbire, act lingvistic) şi langue (limbă). Langue ar constitui deci norma, sistemul lingvistic care se
realizează în vorbire şi aparţine societăţii. Parole ar fi activitatea propriu-zisă şi ea aparţine numai
individului, doar acesta în calitate de creator de limbaj. Despre calitatea de ascultător a insistat Karl
Vossler. Or, copilul şcolarizat intră în relaţie cu educatorul său, care presupune pe de o parte intuiţie
şi o expresie ale individului A şi o percepere şi o imagine (o nouă intuiţie) ale unui individ B. Actul
instrucţional ca act instinctiv interactiv, are în vedere această relaţie biunivocă.
Cât limba e al treilea concept fundamental al lingvisticii, Eugenio Coseriu s-a grăbit să
elucideze şi acest concept care, de fapt, abstractizează acte lingvistice individuale mai mult sau mai
puţin asemănătoare. Definiţia arată că „o limbă nu este decât ansamblul actelor lingvistice practic
identice ale unei comunităţi de indivizi, un sistem de izoglose stabilit convenţional care însumează
ceea ce este comun expresiilor unei comunităţi sau chiar şi unui singur individ în epoci diferite”.
Dar definiţia aceasta devine „pedagogică”/ „didactică” abia din momentul când limba se
manifestă „şi ca ansamblu de acte lingvistice comune virtuale”. Asta înseamnă efectiv că „în
conştiinţa fiecăruia dintre noi există limba ca sistem, ca model”. Astfel survine definiţia„limbii
române” ca sistem de izoglose caracteristic românilor şi tuturor indivizilor care aparţin comunităţii
lingvistice române, adică ale căror acte lingvistice sunt în mare parte comune în România.
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Şi tot didactic explicând, în expresia „gramatica limbii române” termenul limbă desemnează
un sistem anumit de izoglose care se ia ca model de exprimare şi de comunicare românească.
Metodologia de predare/ învăţare a elementelor de limbă şi de limbaj dispune de un pachet
de criterii operaţionale: intercomprehensiunea, conştiinţa vorbitorului, regiunea (dialectele),
localismul subdialectal/ creativ/ inventiv/ selectiv al influenţelor în funcţie de criteriul istoric/,
criteriile lingvistice (în graiuri – n.m.), criteriul naţional, criteriul literar.
Despre ce elemente de limbaj este vorba când reconsiderăm locul limbajului între activităţile
omului, gândirea, afectivitatea, cultura, aspectele: individual şi social etc. Realitatea limbajului e
unul din ele. Dar mai întâi trebuie reamintit sensul comun al noţiunii: ansamblu de lucruri care sunt
(adică au o existenţă obiectivă şi constatabilă). Dar în pedagogia constructivistă se pleacă de la
premiza dublă: de construcţie a realităţii sociale; şi de construcţie socială a realităţii. Perspectivele
constructivismului interacţionist ne fac atenţi la realităţile interactive. Paradigma constructivistă
reflectează la bazele emoţionale ale gândirii, la elementele emoţionale a căror influenţă asupra
gândirii şi comportamentului fixează modele de interpretare coerent, adecvate pedagogiei.
Charles Morris consideră că limbajul este un tip particular de sisteme de semne. El are trei
dimensiuni semiozice: sintactică (Dsin) şi e studiată de sintaxă; dimensiunea semantică (Dsem) şi e
studiată de semantică; dimensiunea pragmatică (Dp) şi e studiată de pragmatică. Formula simplă L e
deci analizată tridimensional: L=Lsin+Lsem+Lp.
Eugenio Coseriu vorbeşte de: aspect logic, formă internă, limbaj concret, categorii logice
echivalente cu cele gramaticale, psihologia behavioristă. Un educator de limbaj trebuie să ştie, de la
bun început, că în limbaj există un aspect logic şi un aspect psihic-afectiv care se interferează şi pot
prevala alternativ, dar neajungându-se la excluderea reciprocă. Limbajul poate fi comunicare a unor
sentimente, dar şi a unor idei, a unor concepte, adică a faptelor de cunoaştere raţională. Dar poate fi
considerat ca formă fundamentală a activităţii noastre cognitive.
Activităţile raţionale de a cunoaşte şi de a discerne, de a înţelege şi de a explica, de a reflecta
şi a elabora se manifestă în semnele lingvistice. Cu ajutorul lor, copiii disting semnificaţii în realitate
extralingvistică ca la ceva „ştiut”. Aceste semne nu doar designează ci simbolizează şi generalizează.
Ele semnifică genuri, clare ori concepte generale elaborate de raţiune. Chiar şi entităţile particulare
sunt desemnate în limbi ca ajutorul universaliilor. Aşadar semnele, în calitate de simboluri, sunt
produse ale logicii.
Dar de limbaj ca cogniţie se ocupă didactica cognitivistă, alături de alte pedagogii
alternative: Montessori, Waldorf, curativă, Freinet, Planul Jena, Programul step-by-step. Alina
Pamfil redactează finalmente o Didactică a limbii şi literaturii române în clasele primare. Din toate
acestea, voi opta pentru o metodologie a accesibilizării mesajului în prima copilărie.
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Într-o „Schiţă pentru un nou umanism” Andrei Cornea pledează dârz pentru omul-om, acela
care are un suflet, care năzuieşte spre bine şi crede în frumos şi adevăr. El dă cu tifla psihologizării,
sociologizării, antropologizării şi se pronunţă categoric pentru vocabula «umanism». E un umanism
al penumbrei şi al defensivei, al apărării de teroarea tehnocratică şi ideologică
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MOTIVAREA ELEVILOR ÎN STUDIUL MATEMATICII

Prof. Stroiu Aurora
Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Galați
Motivaţia desemneazӑ ansamblul factorilor care declanşeazӑ activitatea omului, o orienteazӑ cӑtre anumite
scopuri şi o susţine energic. Motivaţia unui copil pentru o activitate poate fi cultivatӑ în timp şi prin exerciţiu. Majoritatea
elevilor sunt greu captaţi de matematicӑ dar cu ajutorul unui profesor dedicat meseriei, copiii ajung sӑ îndrӑgeascӑ
aceastӑ materie.
Conexiunile matematicii cu viața de zi cu zi şi cu alte domenii ale cunoaşterii, le formează elevilor o gândire
logică şi flexibilă, le sporeşte motivația pentru studiul matematicii şi îi conduc la înțelegerea unitară a lumii
înconjurătoare.
Matematica este o disciplină creativă şi pasionantă. Ea poate produce momente de plăcere şi încântare când
elevul rezolvă o problemă pentru prima dată, descoperă o rezolvare mai elegantă a problemei sau vede pe neaşteptate
conexiuni ascunse. Cu toate acestea, pentru un număr însemnat de elevi, matematica rămâne o mare necunoscută fără
prea multe soluții pentru ei, dacă nu este legată de viața lor de zi cu zi şi nu este aplicată în practică. Accentul cade pe
utilizarea unor metode activ-participative, caracterizate prin participarea, implicarea activă, angajarea deplină, cu toate
resursele posibile, a subiectului în actul învățării.

1.

Descrierea contextului educațional și argumentarea situației
Pornind de la întrebarea adresata tot mai des în ultimul timp de către elevi și anume "la ce îmi folosește

matematica?", am descris o activitate realizată pe parcursul unei săptămâni, referitoare la subiectul - Date statistice, la
clasa a X-a, lecție care face parte din unitatea de învățare Matematici financiare.
Pentru ca elevul sӑ poatӑ înţelege logic matematica, predarea lecţiei trebuie sӑ fie fӑcutӑ cu ajutorul exemplelor
practice. Folosirea exemplelor practice poate influenţa în mod pozitiv imaginaţia şi gândirea elevului. Astfel, el va
aprecia şi va realiza cât de utilӑ este de fapt matematica în viaţa de zi cu zi.
Elevul trebuie învӑţat din clasӑ cum sӑ reţinӑ anumite noţiuni matematice, sӑ stabileascӑ legӑturi astfel încât sӑ
reuşeascӑ sӑ asimileze mai uşor informaţiile. Odatӑ ce acest lucru va fi posibil, elevii vor realiza cӑ matematica se poate
învӑţa de plăcere, întrucât este folositӑ peste tot.

2.

Obiectivele propuse pentru realizarea activității
- sporirea motivației pentru învățarea matematicii, de a face din matematică o materie îndrăgită de elevi, de a-i

ajuta în descoperirea și dezvoltarea creativității, competenței de a învăța și "altfel";
- implicarea elevilor în situaţii practice prin care își pot dovedi capacitatea de a capta, selecta și prelucra
informaţia;
- cunoașterea reciprocă a grupurilor de elevi din școală prin dezvoltarea competențelor de comunicare, de lucru
individual și în grup.
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3.

Conținutul tematic
Scenariul didactic
Tema a fost anunţată cu o săptămână înainte: “Realizarea unui studiu statistic privind orientarea şcolară şi

profesională - Ce vrei să faci cu viaţa ta?”. Pentru a trezi interesul elevilor, m-am gândit să aplic tehnica inteligențelor
multiple. Tot atunci au fost formate şi grupele, în funcţie de tipul de inteligență. Fiecare grupă a primit o sarcină de lucru
pe care a avut-o de realizat pe parcursul acelei săptămâni și anume :
-grupa 1 - folosind tipul de inteligență verbal-lingvistică, a avut de realizat un chestionar cu tema: „Ce vrei să
faci cu viaţa ta?”, aplicabil unor elevi cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani, fete şi băieţi, din care să reiasă opţiunile
profesionale ale acestora.
-grupa a-2-a - utilizând tipul de inteligență interpersonală, a avut de aplicat acest chestionar colegilor lor (au
adresat întrebări, au oferiţ informaţii suplimentare, acolo unde a fost cazul, lămuririle necesare).
-grupa a-3-a - utilizând tipul de inteligență logico-matematică, au înregistrat rezultatele chestionarului, au
ordonaţ datele, le-au grupat; au determinat frecvenţele absolute şi relative, modulul; au calculat dispersia şi abaterea
medie pătratică, adică noțiunile matematice.
-grupa a-4-a - utilizând tipul de inteligență visual-spaţială, au prezentat grafic datele statistice din chestionarul
aplicat elevilor, utilizând mai multe tipuri de diagrame structurale, apoi au realizat o prezentare power-point, folosind
mai multe elemente de grafică pe calculator, desene, animaţii etc.
-grupa a-5-a - folosind tipul de inteligență intrapersonală, au sintetizat rezultatele chestionarului, analizând
gradul de corelare între dorinţe şi posibilităţi de realizare, au exprimat (ne-au oferit) concluziile.
-grupa a-6-a- folosind tipul de inteligență corporal-kinestezică, elevii, folosind coduri nonverbale, au mimat sub
forma unui joc de rol diferite meserii, dintre cele alese de colegi, astfel încât fiecare să se recunoască în mişcările
respective.
-grupa a-7-a, ultima grupă, folosind tipul de inteligență muzicală- asociază fiecărei meserii (opţiuni
profesionale) o melodie sau un anumit ritm muzical.
La sfârşitul activităţii, fiecare grupă îşi prezintă realizările, modul în care a lucrat, concluziile. Tot acum, elevii
văd produsul muncii lor în ansamblul său.
Evaluarea a constat în analizarea modului în care elevii şi-au îndeplinit sarcinile, cum au colaborat, dacă şi-au
respectat termenele, acurateţea şi corectitudinea prezentărilor.
În paralel cu verificarea cunoştinţelor strict matematice, am vrut ca elevii să-şi conştientizeze dorinţele,
aptitudinile în legătură cu cariera, să lucreze în echipă.
Activitatea propusă a fost concepută astfel încât să stârnească curiozitatea elevilor, să îi implice în mod activ, să
le capteze interesul.

4.

Autoreflecția
În urma desfășurării acestei activități, consider că am reușit să-mi ating scopul propus și anume de a crește

motivația pentru studiul matematicii prin împletirea cunoștințelor acumulate în cadrul orelor de matematică cu
creativitatea și satisfacția muncii realizate într-un mod plăcut cu ajutorul activității extrașcolare. Mai mult decât atât,
impactul a fost cel așteptat, adică implicarea elevilor în realizarea unui proiect de echipă, antrenarea copiilor introvertiți
de a participa la activitate și comunicarea dezvoltată de toți participanții.

2153

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

În cadrul acestei activități am aplicat ca principiu al persuasiunii-principiul atractivității, cu ajutorul căruia am
stimulat mintea copiilor, am dezvoltat curiozitatea și interesul acestora pentru disciplina matematică, i-am incurajat sa-mi
împărtășească cunoștințele într-o atmosferă plăcută.

5.

Bibliografie:

1. Ciucă L., Săraru S.-Curs-Oratorie didactică, Galați, 2020
2. Stoica M.-Managementul clasei de elevi, Târgul Mureș, 2010
3. Ardelean L., Secelean N.- Didactica matematicii - Noțiuni generale, comunicare didactică specifică matematicii, Ed.
Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2007
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Școala online. De la inovație și creativitate la performanță
Rus Petruta Mariana
Liceul Teoretic Bogdan Vodă Viseu de Sus

Școala online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ, în cadrul căreia se asigură continuarea
procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente
informatice. Învățarea online rezultă dintr-o proiectare și planificare atentă a instruirii. Pentru a fi la fel de eficientă ca
instruirea față în față trebuie acordată o atenție semnificativă următoarelor aspecte: timpul de planificare, pregătirea
pentru lecție, situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și într-un timp
redus.
Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci și proiectarea
atentă a tipurilor de interacțiune, cu scopul de a susține procesul de învățare. Ulterior, trebuie adaptată particularităților
de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în
formare.
Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile pot fi accesate oricând și oriunde, elevii
pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Fiecare elev poate parcurge în mod independent
materialul propus, putând accelera sau încetini procesul de învățare.
Școala online permite elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate. Din altă perspectivă, elevii au
posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă.
Totodată, școala online oferă prilejul de a explora noi moduri de învățare. Metodologia clasică de predareînvățare-evaluare poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive, reorganizând sala de clasă și implicând mai mult elevii.
Aceștia sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre competențele de bază ale secolului XXI, de
care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă.
A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. Volumele de enciclopedii, mult
apreciate de generațiile trecute, au devenit acum învechite, deoarece aceste cunoștințe sunt usor accesabile prin internet.
Pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a completa planurile de lecție cu
materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. Unul dintre principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web
este că majoritatea au hiperlinkuri, care conduc către o altă pagină și deschid o cantitate vastă de informații.
S-a putut observa faptul că acest model de învățare favorizează un mediu de învățare ce presupune colaborare.
Elevii, conectați în rețea online, pot împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu
cadrul didactic.
De asemenea, se obține un feedback instantaneu. Învățarea este mai activă. Se poate implicarea prin sondaje
online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, inclusiv a celor
timizi, care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă.
Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care generațiile trecute nici măcar nu ar fi visat. Cele mai multe dintre
acestea pot fi utilizate și pot ajuta elevii să progreseze, însă e nevoie să se ajungă la un echilibru între inovație și
convenționalitate.
De altfel, majoritatea cadrelor didactice consideră că e nevoie de ajutorul părinților pentru a fi aprofundate
cunoștințele predate și pentru a se continua studiul individual. Astfel, părinții se implică activ în actul educațional, alături
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de cadrele didcactice, mulți dintre aceștia fiind nevoiți să lucreze de acasă pentru a putea fi alături de copiii de vârstă
preșcolară sau de școlarii mici.
Învățământul online determină evident valențe formative, este modern, rapid, asigură diferențierea învățării, are
o plajă largă de aplicabilitate, dar lipsesc sentimentele, încurajările, socializarea, empatia, foșnetul filei de caiet, sunetul
cretei sau a marker-ului pe tablă, zâmbetul sincer și zgomotul râsului.
Evident, dascălul de azi trebuie să se transforme în profesorul din era digitală, să se plieze pe dorințele elevilor,
pe necesitățile reale ale societății.
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Provocări, strategii și motivații în predarea limbilor străine
Prof. Popa Daniela
Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu, Timișoara
Schimbările sociale, economice și geopolitice din ultima perioadă au fost factori de reorientare ai modului în care se
predă o limbă străină. Pandemia covid-19 obligă instituțiile de învățământ din întreaga lume, elevii, profesorii, la
adaptarea propriilor paradigme la mediul online. O constantă rămâne, însă, eficientă în predarea limbilor străine: Cadrul
european comun de referință pentru limbile străine, document al Consiliului Europei, reeditat în anul 2018, infuzează o
abordare cu totul nouă în procesul de predare-învățare-evaluare, regândind obiectivele și metodele de predare a acestora
și, mai ales, furnizând o bază comună complet nouă în conceperea programelor și strategiilor aplicate pentru realizarea
lor online. Între acestea, o observație unanimă se detașează din partea factorilor noului mediu economic și educațional ai
prezentului: inovația adusă de Cadru favorizează mobilitatea educativă și profesională. Atât pe cea a elevilor, care învață
acum la orele de limbi străine să comunice în primul rând, cât și pe cea a profesorilor, care urmează programe de
perfecționare și specializare online în vederea aplicării prevederilor Cadrului la ora de limbi moderne.
Așadar, în contextul multiplicării exponențiale a schimburilor economice culturale și umane, comunicarea în limba
străină cere competențe noi din partea vorbitorului, competențe pe care profesorul poate începe să le formeze în ora de
limbi moderne și pe care elevul le poate apoi perfecționa în mediul lingvistic în care va lucra. Obiectivele învățării și
conținuturile acesteia se schimbă deci radical după anul 2018. Centrarea lor pe comunicare va avea pe viitor numeroase
incidențe în alegerea strategiilor de predare-învățare. Astfel, pentru a viza competența comunicativă, învățarea punctuală
a limbii - în secvențe de câte 50 de minute, o dată sau de două ori pe săptămână - devine ineficientă. Profesorul trebuie să
găsească strategii de imersiune a elevului în mediu lingvistic autentic, pentru prelungirea expunerii sonore și de decupaj
cultural în limba respectivă. Dificultatea apare în a motiva elevii să învețe respectiva limbă în condițiile în care aceasta
nu este predominantă nici în expunerea la comunicarea media și tehnologică, nici în cea socială și economică.
Prin urmare, sejururile lingvistice în țara a cărei limbă se predă, vizitele în mediile economice cu manageriat străin,
schimburile și întâlnirile școlare cu reciproci din instituții de învățământ străine devin forme ale educației nonformale pe
care profesorul este obligat să le adapteze ca strategii pentru învățarea unei limbi în scopul comunicării - pentru început generale în limba respectivă, ca mai apoi să formeze la elevi competențe de comunicare profesională în limba străină,
cerute de piața muncii. În ultimul an, mediul virtual se dovedește a fi sigur pentru astfel de strategii, iar bogăția
informațională vizuală și auditivă în acest sens sprijină calitatea actului didactic. Astăzi, practicile didactice izvorâte din
nevoia de a adapta predarea-învățarea pe competențe prevăzută de Cadru, vorbesc invariabil despre strategii vizând
formarea a patru competențe de comunicare la vorbitorul de limbă străină, încă de la primul contact cu aceasta, în
învățământul preșcolar. Acestea se păstrează în cazul predării limbii în liceu, unde filierele profesionale obligă profesorul
să adapteze conținuturi și strategii pentru a le forma. Aceste competențe, pe de o parte înțelegerea scrisă și orală, pe de
alta parte exprimarea scrisă și orală sunt formate în paralel în învățământul tradițional, fără ca obiectivul de comunicare
să fie unul prioritar. Natura sarcinilor de lucru atribuite elevilor rămâne de tip structural: rezolvarea de exerciții de
gramatică și vocabular, lectura de texte pentru răspuns la întrebări. Pe când, într-un scenariu didactic de tip comunicativ
centrat pe îndeplinirea unei sarcini în domeniul personal sau profesional 11, strategiile de predare-învățare suportă mutații
legate de celelalte trei competențe implicate, pentru îndeplinirea sarcinii respective.

11

De tipul a se descrie pe sine, a descrie etapele unei operații în meseria sa etc.
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Astfel, pentru ca elevul să fie capabil să explice în limba străină, unui alt coleg, etapele unui procedeu din sfera sa
profesională, profesorul trebuie să aibă o strategie de predare bazată pe o previzualizare a conținuturilor lingvistice
necesare în această sarcină: aplicarea vocabularului necesar prin exerciții oral și scris de lectură a imaginii, exersarea
actelor de vorbire în exerciții de exprimare orală, crearea canevas-ului pentru exprimarea orală a procedeului respectiv
prin oferirea unui model pe care elevii să fie apoi capabili să îl reproducă (pentru nivelul începător de limbă) sau să îl
completeze (pentru nivelele avansate). Natura sarcinii de lucru schimbă așadar strategiile implicate în predare-învățareevaluare, abordarea didactică a sarcinii devenind cu atât mai complexă cu cât cerințele lingvistice profesionale sunt mai
complexe. Cunoașterea unei limbi străine poate oferi așadar mobilitate pe piața muncii. Conform Cadrului european
comun de referință pentru limbile străine, vorbitorul devine actant în propriul scenariu personal și individual. Limba
învățată îi permite să avanseze sau să-și diversifice traiectoria personală. Iată așadar creat și cadrul pentru motivația
învățării limbii. În plus, vorbind învățăm să vorbim! În școală, elevii pot aplica strategii proprii de învățare în funcție de
motivația personală, pentru ei devine evident că limba străină este un mijloc de comunicare și o unealtă de învățare în
același timp.
Această perspectivă rămâne valabilă și în cazul parcursului profesional inițial al unui profesor de limbi străine: el își
poate adapta strategii pentru reușita profesională inclusiv de tip lingvistic, sejurul în țara străină respectivă fiind una
dintre cele mai recomandate. Procesul de reflecție la aceste strategii face parte cu siguranță din formarea ca dascăl
empatic cu viitorii elevi, cu identificarea tipului de învățăcel și a motivațiilor lor pentru învățare și perspectivele de
integrare în viața post-școlară.
Prin astfel de investigații reflective, profesorul poate conștientiza dinamica instruirii, pentru că “activitatea didactică
de calitate presupune pentru profesori o dimensiune de cunoaștere şi dobândire de competenţe științifice, de strictă
specialitate, dar şi o dimensiune pedagogică şi psihologică prin care tânărul profesor pătrunde şi se acomodează în lumea
școlii, cu gestionarea unor activităţi diverse – de natură profesională, dar şi din sfera umanului, în general. A proiecta o
activitate curriculară, a concepe strategii didactice, teste, proiecte, itemi relevanți, a completa şi armoniza domeniul
formal de cunoaștere şi învățare cu cel nonformal de modelare a personalității, a cunoaște şi a înțelege natura umană,
vârste, dificultăţi de relaționare, de comunicare sunt doar câteva ipostaze parcurse de orice profesor.”12
În concluzie, raportul dintre strategiile de predare a limbilor străine și motivațiile de învățare a acestora pentru piața
muncii depinde de câteva variabile ale căror valori sunt impuse de perspectivele pe care le oferă mediul de afaceri dintr-o
comunitate, posibilitățile de formare continuă a profesorilor, susținerea cu baza materială pe care o poate face sistemul
educațional, totul într-un context economic mondial larg, în continuă evoluție.
Bibliografie și sitografie:
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf
*** Le français dans le monde, nr. 338
Andreescu Magda, Apetroae Mihaela, Ghidul profesorului debutant, Editura Spiru Haret, Iași, 2014

12

Andreescu M, Apetroae M, p. 14
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Educația nonfomală în vreme de pandemie
Prof. Istrate Doina Mirabela
Liceul de Turism și Alimentație „Dumitru Moțoc“, Galați
Educația nonformală se referă la ansamblul activităților educative care au loc într-un cadru instituționalizat, dar
situat de regulă în afara sistemului de învățământ. Scopul educației nonformale este de a completa educația formală prin
diverse activități de formare civică, culturale sau de petrecere a timpului liber.
Educației nonformale îi este specifică o mare flexibilitate, obiectivul acesteia fiind satisfacerea intereselor
multiple ale tinerilor adolescenți și contribuția la lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea aptitudinilor speciale etc.
Așadar, însușirile caracteristice acestui tip de educație sunt: varietate bogată , flexibilitatea crescută, tehnici de lucru și
conținuturi variate, implicarea profundă și activă în actul organizării înseși a persoanelor educate.
Întrucât este concentrată asupra nevoilor reale de învățare ale elevului, educația nonformală este structurată și
organizată, prezentând obiective clare de învățare. Bazându-se pe o paletă foarte largă de metode active și interactive,
educația nonformală oferă contexte diversificate de învățare, în care elevul poate reflecta, se poate dezvolta personal,
acumulează noi competențe și abilități conforme cu cerințele educației europene. Punând elevul în contexte noi de
învățare și diversificate, educația nonformală reprezintă garantul formării unui individ independent în gândire, încrezător
în forțele proprii, tolerant cu ceilalți și mereu pregătit pentru provocările societății, mereu aflată într-o continuă
schimbare.
Prin intermediul metodelor atât de diversificate, precum: cafeneaua publică, storytelling, statui vii, biblioteca
vie, animație socio-educativă, facilitare grafică, teatru origami, photovoice etc., educația nonformală pare să revigoreze
sistemul educațional tradițional, oferindu-i o perspectivă nouă, modernă, europeană. Această revigorare este necesară în
condițiile în care nu putem avea un sistem educațional performant decât dacă școala, la toate nivelurile ei: formal,
nonformal și informal, ține pasul cu schimbările și cerințele societății postmoderne, pline de provocări și lucruri
inovative.
Metodele educației nonformale pot fi aplicate la toate ciclurile de învățământ: primar, gimnazial, liceal, dar și
universitar, la orice disciplină de studiu. Noi, profesorii, trebuie doar să căutăm metoda care se mulează pe activitatea ce
urmează să o desfășurăm, să gândim obiectivele ce dorim să le atingem prin metodele adoptate, dar și competențele pe
care intenționăm să le dezvoltăm elevilor noștri.
•

Aplicație:

În rândurile ce urmează voi prezenta modalitatea în care am aplicat metode nonformale într-o activitate educativă
extracurriculară, desfășurată în cadrul proiectului educativ local ”Democrația prin ochii tinerilor”.
Într-o activitate desfășurată cu elevii, cu tema ”Pledoarie pentru toleranță”, am aplicat metoda cafenelei
mondiale. O discuție într-un grup mic este o activitate care permite elevilor să-și împărtășească experiențele și ideile sau
să rezolve o problemă.
➢

Metoda pas cu pas:

Cheia creării unei conversații de Cafenea mondială o reprezintă folosirea celor șapte principii, care dacă se folosesc
împreună stimulează conversațiile curajoase și inteligența colectivă:
1. clarificarea contextului - la ce se referă cafeneaua. Am explicat elevilor în ce constă metoda și le-am prezentat tema
care urmează să fie dezbătută, expunându-le obiectivele urmărite.
2. crearea unui spațiu ospitalier –activitatea s-a desfășurat cu un număr limitat de 12 elevi, într-un mediu cald, plăcut,

2159

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

cu lumina naturală și scaune confortabile, respectând regulile de distanțare fizică. Spațiul ospitalier este și un spațiu
„sigur”, în care toată lumea se simte liberă să gândească.
3. explorarea întrebărilor importante – am lansat o serie de întrebări relevante pentru problemele reale ale grupului,
încurajând astfel găsirea unor noi întrebări pe tema pusă în discuție. Întrebările puternice atrag energia colectivă,
stimulează înțelegerea și acțiunea.
4. încurajarea participării tuturor - toți elevii participanții au participat activ la conversație. Fiecare persoană care
participă la conversație are șansa să-și manifeste opiniile în mod liber și creativ.
5. conectarea diferitelor puncte de vedere - reprezentantul grupei de elevi a creat „spațiu vizual comun”, folosind
markere și coli de flipchart, desenând ideile emergente ale grupei pe care o reprezenta. Imaginile create în comun sunt
valoroase pentru că ele ilustrează munca prin cooperare a celor implicați.
6. ascultarea colectivă și observarea tiparelor - fiecare elev este încurajat să-și exprime ideile liber, iar cei care ascultă
pot construi/dezvolta pe baza celor spuse de ceilalți.
7. împărtășirea descoperirilor comune - conectarea conversațiilor purtate la mese. Fiecare grupă de lucru ia cunoștință și
analizează ideile discutate și identificate de celelalte grupe și se extrag informațiile esențiale.
După ce au dezbătut problema în grupuri, elevii au sistematizat ideile esențiale și au aplicat metoda nonformală
facilitare grafică. Echipele au avut la dispoziție coli de flipchart, markere, bannere, panouri pentru a-și pune pe hârtie,
sub formă de hărți conceptuale ideile esențiale dezbătute anterior. Fiecare echipă a trebuit să aplice metoda facilitării
grafice pentru a exprima comportamentul unui tânăr cetățean tolerant.
Facilitarea grafică reprezintă o resursă importantă prin intermediul căreia se poate oferi un spațiu de creație
participanților, se pot elimina confuzia și dificultățile de comunicare între membrii grupului, informațiile se organizează
într-un mod coerent, atractiv și simplu de urmărit, iar participanții își consolidează astfel competența lucrului împreună,
folosind ancore și modele vizuale.
Folosind cele două metode nonformale, am observat spiritul creativ al elevilor, interesul și motivația cu care sau implicat activ și inovativ în activitatea desfășurată. La finalul activității am afișat lucrările elevilor, ca o mică
expoziție, și am invitat reprezentanții Consiliului Elevilor din liceu să ia cunoștință despre ideile, mentalitatea și dorințele
elevilor, prezentate sub o formă inovatoare.
Sub toate formele ei, educația nonformală participă constructiv la dezvoltarea învățământului românesc, oferind
educației o dimensiune multiculturală și continuă, formativă și provocatoare, distractivă și participativă, flexibilă și
diversă, sustenabilă și pozitivă.

BIBLIOGRAFIE:
1. Cucoş, Constantin, (coordonator), PSIHOPEDAGOGIE pentru examenele de definitivare şi grade didactice,
POLIROM, Iaşi, 2005;
2. Barna, Andrei, Antohe, Georgeta, Curs de pedagogie. Fundamentele şi teoria educaţiei , Editura Logos, Galaţi,
2001.
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Metode de predare si evaluare in invatamantul online
Invatator: Vladutescu Georgeta
Liceul Tehnologic Bilteni
Scoala Gimnaziala nr.1 Pesteana-Jiu

Softul educațional reprezintă orice produs software în orice format ce poate fi utilizat pe orice calculator și care
reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecție, un curs, etc., fiind o alternativă sau unica soluție față de metodele
educaționale tradiționale. Softul educațional este proiectat fie conținând propria strategie didactică, fie ca un moment
precis într-un set de strategii posibile, din care cadrul didactic poate alege; prin urmare, nu orice produs multimedia cu
conținut educațional poate fi utizat ca soft educațional.
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat.
Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla
înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să
devină autonomi în învățare.
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Experiența
mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a
misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă?
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și
evaluare au alegeri aproape nelimitate.
Să enumerăm câteva:
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și
poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor
mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.
– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate
răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite
confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă
imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât
și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.
Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este
să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată
ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste.
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar.
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât
imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie.

2161

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să explorați și
permiteți si elevilor să facă același lucru.
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană
mai profundă și mai semnificativă.
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite
să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.

Bibliografie:
1. Anghel, F., Educaţia pentru toţi în România, Editura Alternative, Bucureşti, 1998.
2. Bîrzea, C., Reforma învăţămantului în România: condiţii şi perspective, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Bucureşti, 1993.
3. Pascu, Ştefan, Istoria învățământului din România, București, 1983.
4. www. adevărul.ro
5. www.elearning.ro
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Școala în pandemie – o abordare critică
Conf. Univ. Dr. Monica Moraru
Universitatea ”Ovidius” din Constanța
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Societatea actuală, postmodernă, bazată pe cunoaștere și noi tehnologii de comunicare, pe flexibilitate
ocupațională și globalizarea economiei, a impus numeroase provocări, schimbări, evoluții și redimensionări la nivelul
școlii, ”adesea cu un grad de radicalitate necunoscut până în prezent” (E. Păun, 2017, p. 116). Rolul școlii, ca instituție a
cunoașterii, dar și rolul profesorului, ca principal transmițător al cunoașterii, este puternic afectat. ”Legitimitatea
exclusivistă a școlii în plan educațional este repusă în discuție” (Idem, p. 139).
Dezvoltarea ofertei digitale de informații, mai ales, influențează școala ca ”instituție de control al raportului față
de cunoaștere” și vulnerabilizează ”legitimitatea autorității” acesteia (P. Moeglin, apud E. Păun, 2017, p. 139). Așa cum
sublinia H. Gardner (2014), de multe ori, informațiile disponibile în lumea digitală sunt simple zvonuri lansate la
întâmplare, păreri personale confundate cu raționamente științifice. Cultura mass-media este o cultură tehnicistă,
utilitaristă, de consum, uniformizată, cu un limbaj standardizat, care nu solicită un efort prea mare de gândire și de
reflecție. Este un tip de cultură mai degrabă noneducațională, comercială, plină de senzaționalism, dramatizare și
vedetism (E. Păun, 2017).
În contextul pandemiei Covid-19, școala a fost condiționată să funcționeze într-un mediu digitalizat, ceea ce a
determinat experiențe psiho-educaționale și sociale dintre cele mai neașteptate la nivelul decidenților educaționali, dar și
la nivelul beneficiarilor. Măsurile complet noi au găsit nepregătiți atât elevii, cât și profesorii și părinții. S-a constatat că
aproape jumătate din populația școlară, mai ales din mediul rural, nu are baza materială necesară desfășurării activității
instrucționale în spațiul online. Pe de altă parte, punerea la dispoziție a numeroaselor platforme educaționale, deși oferă
diversitate și posibilități multiple de a alege, creează confuzie utilizatorilor, stocarea lor pe device-uri ocupând foarte
mult spațiu și încetinind astfel viteza de lucru. În ceea ce privește evaluarea elevilor, aceasta s-a dovedit a fi destul de
superficială. Testele on-line nu reflectă cu adevărat nivelul de cunoștințe al elevilor. Curriculum-ul educațional nu s-a
respectat așa cum a fost conceput, nefiind adecvat învățământului online.
Cât despre situația copiilor cu cerințe educaționale speciale, realitatea este și mai dramatică. Pentru aceștia și,
implicit, pentru părinții acestora, școala online este o provocare nu tocmai ușoară. Curriculum-ul actual nu este adaptată
elevilor cu CES, nu îi motivează, orele sunt obositoare și lipsite de interes. Unele cadre didactice nu dețin competențele și
abilitățile necesare utilizării noii tehnologii, lucru care face extrem de dificil procesul educațional în fața ecranului.
Iată câteva declarații ale unei studente înscrise la cursurile Facultății de Psihologie și Științele Educației,
Universitatea ”Ovidius” din Constanța:
În mediul academic și nu numai, actul educațional s-a transformat într-un adevărat maraton în care
sentimentele sunt înnăbușite; apare starea de suprasolicitare: se petrec 6-7 ore la cursuri, alergând de pe o platformă pe
alta contra cronometru, fără pauze și fără timp de a face tranziția de la o materie la alta. Fiecare cadru didactic preferă
o anumită platformă fără a ține cont dacă beneficiarii au sau nu access la aceasta sau dacă dețin cunoștințele necesare
pentru a o utiliza. Sunt recomandate alte 2 ore ore de studiu pentru diferite emisiuni, filme, documentare educative si
ulterior sunt necesare alte cel puțin două ore pentru alcătuirea de referate, portofolii sau eseuri. Timp efectiv pentru
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învățat sau alte activități, practic, nu există. Este din ce în ce mai evidentă lipsa timpului pentru viața privată, pentru
recreere. De aici și până la fenomenul de burn-out este doar un pas.
În ceea ce privește educația nonformală, constatăm că, în noile condiții impuse de pandemie activitățile
extrașcolare s-au restrâns semnificativ, elevii nemaiavând posibilitatea să participe la activitățile curente. În mod curent,
elevii ar fi investit mai mult timp pentru activități recreative în aer liber, însă limitările de deplasare i-au reținut în case,
în spații relativ mici. Fiind privați de comunicare și relaționare directă, atenția lor s-a îndreptat către televizor, calculator
sau telefon.
Ceea ce ieri era de neconceput, astăzi are caracter imperativ. În trecutul foarte recent, politica oficială era tocmai
aceea de a limita accesul prelungit al copiilor în fața televizoarelor, telefoanelor sau computerelor. Știrile alarmiste
prezentate la ore de maximă audiență, reclamele agresive, precum și multiplele informații care nu au o bază științifică
creează un puternic impact emotional negativ ce produce tulburări majore auditoriului, cu deosebire asupra copiilor.
Irascibilitatea, apatia, starea de stress accentuată, suprainformarea, monotonia, oboseala, lipsa somnului, problemele de
vedere sunt doar câteva dintre efectele expunerii digitale. Falsa socializare ia locul socializării și comunicării directe de
tip față în față, obezitatea apare ca urmare a lipsei de mișcare și obținem un cumul de situații nedorite. Tehnologia
modernă minimizează rolul scrisului și al cititului, fapt ce creează o societate alcătuită din indivizi cărora le poți dicta cu
ușurință ce și când să „gândească”.
Există totuși și o serie de avantaje ale învățământului online impus de pandemie: nu se îngheață anul școlar;
elevii nu pierd informația în momentul lor oportun de dezvoltare; cei care locuiesc la distanță mare de școală
economisesc resurse financiare și timp; cei care își continuă studiile la maturitate pot beneficia de mediul familial în care
pot simultan să desfășoare și celelalte sarcini și responsabilități casnice; părinții au posibilitatea de a supraveghea și
susține actul educațional etc.
Nu se bucură de aceleași oportunități cadrul didactic. A fi profesor în pandemie, aceasta, da, provocare! Pe de o
parte, predarea prin utilizarea tehnologiei, pe de altă parte, menținerea rolului de EDUCATOR, de model, cu rol esențial
în promovarea și transmiterea valorilor autentice, în susținerea educației de calitate, în transmiterea cunoașterii obiective,
dar și a emoțiilor pozitive, în identificarea celor mai bune soluții la probleme de organizare și management al clasei de
elevi. Profesorii au fost chemați să facă față provocării de a preda online cu instrumente IT, care până acum erau relativ
noi pentru mulți dintre ei. Cei mai mulți au fost nevoiți să achiziționeze computere performante și au învățat, în scurt
timp, să gestioneze diferitele programe, să acceseze platformele educaționale, să-și adapteze materia la cerințele impuse,
să creeze (alte) materiale de lucru, străduindu-se și, de cele mai multe ori, reușind cu succes să motiveze și să susțină
activitatea de învățare a elevilor. Din fața monitorului, profesorul și-a continuat vocația.
Concluzii
Hargreaves consideră că societatea actuală, postmodernă, a impus modificări profunde la nivel de finalități ale
educației, respectiv, misiune a profesorilor. Societatea postmodernă evoluează pornind de la șapte dimensiuni: 1.
”flexibilitatea ocupațională și complexitatea tehnologică”; 2. ”globalizarea economiilor, schimburilor și comunicațiilor”;
3. ”incertitudinea morală și științifică ce reduce încrederea în cunoaștere și expertiză”; 4. ”fluiditatea organizațională”; 5.
”anxietatea personală și nevoia de autenticitate”; 6. ”un rafinament și o complexitate tehnologică care creează o lume de
imagini instantanee și de aparențe artificiale”; 7. ”comprimarea timpului și a spațiului” (A. Hargreaves, apud M. Tardif și
C. Lessard, 1999, p. 293). Aceste provocări afectează școala din majoritatea zonelor lumii, ceea ce ne îndreptățește să
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afirmăm că asistăm astăzi la o amplă criză a sistemului educativ care a început cu mult timp înainte de pandemie. Această
criză este contaminată de criza societății contemporane și se manifestă ca ”rezistență la modernizare”. Profesorul Emil
Păun afirma pe bună dreptate că „…criza sistemului educational este indisociabilă de cea a societății, iar ieșirea din criză
nu poate fi realizată izolat, nu poate fi anticipată prin scenarii predictibile, întrucât în societate există confruntări între
grupuri cu ideologii și orientări diferite și contradictorii” (2017, p. 113). Avem de-a face cu un declin accentuat în ceea ce
privește performanțele școlii actuale, performanțe raportate la așteptările societății postmoderne, mai ales pe piața
muncii.
Totuși, școala online a reușit să ne țină împreună, profesori, elevi și părinți. Ne-a conectat exterior, însă ne-a
deconectat interior! A fost frântă cea mai importantă conectare, aceea cu Sinele. Nu întâmplător, statisticile naționale și
internaționale anunță o creștere alarmantă a tulburărilor emoționale, de vorbire, de comportament în rândurile copiilor și
adolescenților, mai ales, ceea ce impune luarea unor măsuri urgente de prevenire și intervenție psiho-educațională a
acestora la nivelul școlilor, centrelor și cabinetelor școlare de asistență și consilliere psihopedagogică.
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MANAGEMENTUL PARTENERIATULUI ÎN INSTITUŢIA ŞCOLARĂ, ÎN ASIGURAREA
CALITĂŢII EDUCAŢIEI
Prof. înv. preșcolar FILIP CĂTĂLINA
Șc. gim. ,,Florea Mureșanu” Suciu de Sus, Jud. Maramureș
G.P.N. Candela

Managementul calității – asigură calitatea programelor de învățare și promovează îmbunatățirea continuă, cele două
coordonate ale unei culturi a excelenței. Conducerea elaborează misiunea, viziunea, valorile, politicile și strategiile
instituției și este responsabilă de monitorizarea permanentă a sistemelor și a proceselor.
Responsabilitățile managementului :
-este caracterizat prin eficacitate în ceea ce privește calitatea și dezvoltarea curriculumului/învațării.
-sprijină active, și se implică direct în dezvoltarea și asigurarea calității programelor de învățare.
-dezvoltă și menține parteneriate eficiente cu factorii externi interesați.
-cunoaște nevoile și așteptările factorilor interesați interni și externi.
Managementul resurselor (fizice și umane)
Organizația oferă elevilor un mediu sigur și armonios, care le oferă sprijin. Spațiile de învățare sunt echipate adecvat,
răspund nevoilor colective și individuale ale elevilor. Resursele, metodele de predare și spațiile aferente permit accesul și
participarea activă a tuturor elevilor.

Angajarea personalului se face după criterii clare (standarde minime privind

calificările și experiență) de recrutare și selecție, organizația definește o fișa a postului, pune la dispoziția personalului
programe de inițiere și de formare continuă.
Proiectare și dezvoltare – organizația este receptivă la nevoile indivizilor, agenților economici și comunitățîi (factori
interesați externi), dar și la diferitele nevoi ale elevilor (factori interesați interni). Organizația este preocupată permanent
de proiectarea și dezvoltarea unor programe de studiu care să răspundă nevoilor factorilor interesați, programe ce
plasează elevul în centrul lor de interes. Acestea au un caracter de includere socială, asigurând accesul și egalitatea
șanselor pentru elevi.
În contextul unei societăţi care se schimbă, învăţămantul românesc trebuie să-şi asume o nouă perspectivă asupra
funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective, parteneriatul educaţional trebuie să devină o proprietate a
strategiilor orientate către educarea tinerilor.
Odată cu schimbările ce se petrec în societatea românească apar exigenţele legate de orientarea copiilor într-un
univers informaţional dinamic, diversificat şi uneori contradictoriu şi necesitatea racordării permanente a şcolii la
realitate. Pornind de la aceste exigenţe, asumarea şi practicarea efectivă a parteneriatului educaţional trebuie să se bazeze
pe un consens axiologic al tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea educaţiei.
Pentru a realiza un parteneriat construit pe baza valorilor democratice trebuie să se opereze o schimbare de valori,
atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicăţi. Aceste schimbări fundamentale care
condiţionează parteneriatul educaţional pot fi realizate prin elaborarea şi derularea efectivă a unor proiecte educaţionale
în regim de parteneriat. În mod concret, realizarea parteneriatului începe prin constituirea unui grup partenerial, care
include pe lângă şcoală şi reprezentanţîi diferitelor categorii şi instituţîi ale comunităţii.
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Coeziunea şi eficienţa grupului sunt condiţionate de asumarea şi promovarea unor valori comune la nivelul tuturor
partenerilor implicăţi;
- asigurarea egalităţîi 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 responsabilităţîi;
- armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale;
În cadrul parteneriatului educaţional, şcolii îi revine rolul de promotor; catalizator şi intermediar, prin reprezentanţii
săi. Având trăsături caracteristice ce o deosebeşte de celelalte organizaţîi care funcţionează în cadrul comunităţii, unitatea
şcolară poate transformă coordonatele sale specifice în atuuri care să îi permită iniţierea şi/sau dezvoltarea parteneriatului
educaţional. Pentru a-şi asumă un asemenea rol, şcoala trebuie să admită o serie de principii fundamentale; lărgirea
caracterului participativ, al managementului şcolar, atragerea familiei că principal partener al şcolii, sensibilizarea tuturor
categoriilor care pot avea o relativă disponibilitate în raport cu problemele şcolii şi cu suţinerea sa.
O educaţie completă, înţeleasă atât în sens afectiv, cât şi instructiv, nu o pot oferi decât familia şi şcoala, împreună.
Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea unei cerinţe esenţiale şi anume colaborarea permanentă şi
nemijlocită cu şcoala, sprijinirea ei în îndeplinirea funcţiei educative complexe, participarea părinţilor la activităţile
şcolii.
Colaborarea familiei cu şcoala este o condţie importantă a unirii eforturilor în educarea copiilor. Comportarea elevilor
în şcoală şi în afară ei nu-i poate lăsă indiferenţi pe profesori şi pe părinţi. Problemele tratate de profesori cu părinţîi
trebuie să reflecte
necesităţile stringente ale vieţîi, ale şcolii, ale instruirii şi educării eficiente a elevilor, la soluţionarea cărora sunt
angajate, deopotrivă, şcoala şi familia. Privită în timp, familia a constituit prima şcoală a omenirii şi constituie şi azi
prima şcoală a copilului.
În relaţiile dintre şcoală şi părinţi pot să apară disfuncţîi generate de: -lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu
educaţia şi cu evoluţia propriilor copii, problemele severe cu care se confruntă unele familii, marginalizarea sau
automarginalizarea unor familii defavorizate, resticţiile care ţîn de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. De aceea,
şcoala trebuie să-şi asume că priorităţi;
-atragerea şi sensibilizarea familiei;
-elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte de parteneriat cu părinţîi;
-comunicarea unor informaţîi clare cu privire la şcoală, activităţile şi problemele ei;
-organizarea unor activităţi extraşcolare în regim de parteneriat;
-crearea unor asociaţîi comune care să se unească părinţi ai elevilor, cadre didactice;
În ultimul deceniu, pe fondul schimbărilor sociale parcurse de societatea românească, s-a înregistrat o proliferare a
organizaţiilor cu caracter nonguvernamental, care şi-au asumat roluri specifice, inclusiv în domeniul educaţiei. O parte
din aceste organizaţîi au derulat proiecte şi activităţi care au avut un impact semnificativ fie asupra educaţiei, fie asupra
comunităţilor în cadrul cărora unităţile de învăţământ îşi desfăşoară activitatea.
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Alături de aceste demersuri generale organizaţiile s-au implicat în proiecte, activităţi adresate implicit educaţieişi
unităţîi de învăţământ:
-consiliere şi orientare vocaţională ;
-consilierea părinţilor şi educaţia familiei ;
-facilitarea obţinerii unor resurse materiale şi financiare la dispoziţia unităţilor de învăţământ;
-sensibilizarea instituţiilor şi categoriilor comunitare în raport cu şcoala şi cu educaţia.
Managerul modern trebuie să ofere copiilor un mediu de experienţă bogat care să rezoneze cât mai mult cu tendinţele
interne ale copilului, care-i provoacă dezvoltarea, creşterea, să înlesnească firesc şi simplu contactele umane,
comunicarea socială, colaborarea, ştiind că ele sunt condiţiile favorabile exprimării libertăţîi persoanei.
Centrat pe redistribuire deciziei şi a contactului, managementul educaţional modern extinde posibilitatea copiilor de
participare la delimitarea şi susţinerea propriului lor destin, în condiţiile în care apelează cât mai puţîn la constrângere şi
cât mai mult la cooperare.
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AUTOEVALUAREA PROFESORULUI ȘI
AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ

Profesor învăţământ primar: POPESCU MARIA
Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano”BUZĂU
Autoevaluarea reprezintă un pas esenţial pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie. Nu este uşor să introduci o
cultură a autoevaluării în şcoală. Acest lucru trebuie făcut într-o atmosferă deschisă, participativă, democratică. Cultura
autoevaluării este nouă pentru majoritatea ţărilor şi şcolilor, de aceea introducerea ei necesită cunoştinţe, materiale şi
strategii corecte/corespunzătoare.
Autoevaluarea a devenit un element cheie în inovaţia şcolară. Şcolile au fost din totdeauna responsabile
pentru calitatea oferită propriului proces educativ şi, cum majoritatea școlilor se îndreaptă spre un grad de autonomie mai
mare, grija pentru acest proces trebuie integrată în viaţa de zi cu zi a şcolii. Imaginea şcolii ca organizaţie care învaţă, cu
profesorii şi conducerea şcolii învăţând din practică, cu elevii implicaţi în învăţarea autonomă şi pe termen lung, plasează
de asemenea autoevaluarea în centrul procesului.
Pentru a o distinge de evaluarea externă sau de inspecţia şcolară, autoevaluarea e văzută ca fiind iniţiată,
organizată şi autoreglată de către şcoală. Ea trebuie să aibă ca scop profesionalizarea luării de decizii, îmbunătăţirea
atingerii propriilor obiective şi a calităţii educaţiei în şcoală. Procesele de evaluare, sunt percepute ca externe, chiar şi
atunci când sunt parţial organizate intern, atunci când legitimitatea şi responsabilitatea sunt bazate pe indicatori impuşi
din afară.
În întreaga Europă sistemele şcolare se dezvoltă în direcţiii care permit şcolilor o mai mare autonomie. Aceasta
înseamnă că şcolii i se va da o mai mare libertate în luarea deciziilor privitoare la propriile politici educaţionale. Din ce în
ce mai mult, şcolile sunt făcute responsabile pentru calitatea educaţiei pe care o oferă. Consecinţa creşterii autonomiei în
educaţie este schimbarea rolului pe care şcolile, autorităţile şi alţi acţionari/clienţi educaţionali îl joacă în creşterea şi
controlul calităţii. Şcoala devine din ce în ce mai mult iniţiatoarea propriei dezvoltări. În multe ţări şcolile au astăzi mai
multă libertate în a-şi hotărâ programele şi planurile şcolare după propriile preferinţe, sau mai de grabă după preferinţele
unor acţionari precum părinţii şi elevii. În acelaşi timp şcolile trebuie să-şi facă viziunile, alegerile şi deciziile mai
transparente şi să fie în stare să dovedească că standardele de calitate sunt îndeplinite, că abandonul şcolar este menţinut
la un nivel scăzut, că rezultatele sunt bune, că părinţii apreciază şcoala, că sunt luate măsuri de ameliorare atunci când
este necesar...pentru a numi doar câteva dintre indicatorii de calitate.
Tendinţa spre o autonomie şcolară mai mare îşi are implicaţiile ei în arii variate ale educaţiei.Şcolile îşi
identifică politicile educaţionale, nevoile de personal şi practicile pedagogice derivă din acestea şi, în acest mod practica
pedagogică sau mai bine zis formarea pedagogică este planificată în mod corespunzător. Învăţarea a devenit problema
centrală la toate nivelele. În mod tradiţional şcoala era considerată drept locul unde elevii învaţă şi profesorii predau.
Astăzi această idee se extinde treptat la viziunea că şcolile trebuie să fie medii de învăţare pentru profesori, directori sau
personal tehnic şi administrativ. ’Învăţarea pe termen lung’, ’învăţarea în echipe’şi ’învăţarea prin acţiune’ sunt concepte
care căştigă teren printre educatori.
La nivelul organizării şcolare, acest curent a adus noi concepte precum: organizaţia care învaţă, echipe care se
autocoordonează, şi mai recent conceptul de productivitate a cunoştinţelor. Productivitatea cunoştinţelor se referă la
potenţialul unei organizaţii (o şcoală) de a identifica, absorbi, genera, răspândi şi aplica noi cunoştinţe. Aici termenul de
cunoştinţe este folosit în sensul larg al cuvântului. Cunoştinţele implică calificare profesională pe discipline, abilităţi de
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rezolvare a problemelor, abilităţi de comunicare, abilităţi de reflecţie şi meta-cognitive, abilitatea de a regla motivarea,
emoţiile şi credinţele. Toate aceste competenţe trebuie să se dezvolte în mod optim, dacă se găseste un echilibru între
gradul de stabilitate şi securitate al organizaţiei şi un anumit nivel de agitaţie creatoare. O prea mare stabilitate poate face
ca o organizaţie să-şi piardă energia; o prea mare agitaţie poate face organizaţia să explodeze, să se năruie, să devină
apatică.
Azi, mai bine ca oricînd se impune ca fiecare cadru didactic, să-şi analizeze activitatea periodic, şi ori de cîte
ori este nevoie, să-şi selecteze aspectele reuşite, precum şi pe cele mai puţin reuşite, în ideea unei îmbunătăţiri ulterioare
a întregii activităţi profesionale. Oamenii au nevoie să ştie care este rezultatul acţiunilor lor şi ce impact are acesta,
pentru a şti ce să schimbe, pe ce să pună accentul, ce să adauge sau să evite pe viitor. Din acest punct de vedere,
autoevaluarea, trebuie sa fie reală, să reprezinte punctele forte şi slabe ale demersurilor educaţionale, precum şi,
aspectele ce ţin de autoperfecţionarea proprie.

Autoevaluarea începe de la un singur demers

didactic şi se extinde progresiv.
În autoevaluare, fiecare cadru didactic trebuie să facă referiri la toate aspectele de mai jos:
* concepere, proiectare:
* prezentarea conţinutului;
* modul de precizare, combinare şi realizare;
* aspecte de finalizare în demersurile pe termen scurt, mediu, lung;
* strategia utilizată în demersurile educaţionale;
sau
* concordanţa dintre obiective-rezultate:
* organizarea activităţii;
* prezentarea aspectelor metodologice;
* stabilirea relaţiilor în demersurile didactice;
* implementarea mijloacelor de învăţămînt;
* aspectele cu conţinut educativ.
Dacă o şcoală sau membrii unui proiect decid să facă o autoevaluare, ei trebuie să fie conştienţi de faptul că pot
evalua mai mute arii. De exemplu, ei se pot axa pe evaluarea activităţilor la clasă sau pe probleme de management al
şcolii. Pentru a avea o privire de ansamblu asupra opţiunilor trebuie să se facă diferenţa între diferitele niveluri de
evaluat. Lista nivelurilor face trecerea de la accentul pus pe activităţile la clasă spre accentul pus pe cele de natură
organizaţională/socială.
• Învăţarea la elevi
• Predarea
• Curriculum şcolar
• Dezvoltarea curriculumului
• Dezvoltarea profesională
• Organizarea şi managementul şcolii
• Leadership/Conducere
• Dezvoltarea şcolii
• Context social mai larg
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Autoevaluarea este susţinută de un raţionament diferit de evaluarea interna si de cea externă. Deşi are şi un
scop în direcţia responsabilităţii, impulsul de bază este cel al dezvoltării. Ea reprezintă o caracteristică intrinsecă a
şcolilor şi practicii profesionale eficiente dar dobândeşte un caracter imperios din punctul de vedere al descentralizării.
Din perspectivă politică, este privită ca un mecanism de împuternicire a şcolilor în a-şi îmbunătăţii din interior
calitatea, ajutându-le să-şi monitorizeze progresul şi să-şi informeze precis acţionarii/beneficiarii externi – părinţi şi
publicul mai larg. Se consideră că autoevaluarea contribuie la dezbaterile democratice despre ce este calitatea la nivelul
şcolii şi al clasei, în timp ce complineşte munca agenţiilor externe.
Din perspectiva şcolii, autoevaluarea are un scop imediat mai puternic. Dialogul este centrat mai mult pe
acţionarii interni şi pe contribuţia lor în planificarea şi îmbunăţăţirea activității la nivelul clasei, şcolii şi comunităţii.
Pentru a realiza acest lucru în mod eficient este necesară implicarea tuturor actorilor relevanţi şi acces la instrumentele
care pot cel mai bine să sprijine luarea deciziilor, învăţarea şi predarea.
Inspectoratele folosesc rezultatele autoevaluării pentru activităţile lor de evaluare externă în moduri diferite:
• Prin folosirea rapoartelor de autoevaluare ale şcolilor, a viziunii şcolii despre propriile puncte tari şi slabebazată pe un proces de autoevaluare- şi/sau a altor documente sau informaţii de audit ca punct de plecare pentru
evaluarea externă
• Prin solicitarea şcolilor de a completa formulare de pre-inspecţie sau care necesită autoevaluare
• Prin considerarea proceselor şi a rezultatelor autoevaluării şcolii ca dovezi strânse de inspectorat în evaluarea
acestei zone în timpul inspecţiei generale. Acesta este cazul în toate ţările unde calitatea autoevaluării reprezintă unul
dintre standardele/indicatorii cadrului inspecţiei pentru evaluarea calităţii
Autoevaluarea trebuie să aibă efecte vizibile
Experienţa, de asemenea mi-a arătat că evaluarea este acceptată şi de succes atunci când profesorii percep
efecte vizibile. Altrichter îmi confirmă experienţa când spune că profesorii pot fi mulţumiţi de evaluările lor dacă
rezultatele noilor cunoştinţe au condus la paşi concreţi de acţiune.
CONCLUZIE:
Autoevaluarea merită! Ea arată elevilor și profesorilor cum să-şi privească munca ori colectivul pe care îl are
sub îndrumare. În acest fel autoevaluarea contribuie la „a învăţa cum să înveţi” şi conduce la un comportament de
învăţare autonom şi matur. În acest mod autoevaluarea contribuie la crearea unui simţ de responsabilitate .
Din toate acestea am început să ne dăm seama de diferenţa dintre autoevaluare şi controlul extern:
- Autoevaluarea se petrece mai mult ciclic, în timp ce controlul extern este un eveniment separat;
- Autoevaluarea vine din interior, participanţii se autoevaluează, se simt mai implicaţi;
- Autoevaluarea este necesară pentru a ne ocupa corect de autonomie şi responsabilitate. Odată ce obţii mai
multă autonomie, trebuie să devii mai conştient de propria viziune, de propria misiune şi de propria abordare, având o
permanent preocupare pentru reflecţie, investigaţie şi evaluare constantă. Pentru aceasta autoevaluarea reprezintă un
instrument excelent.
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Descrierea unei activități de învățare ca RED - Lectura predictive
Profesor Mihalache Alexandra - Ștefania
Școala Gimnazială ,,Profesor Nicolae Simache’’, Ploiești
Lectura predictivă este o metodă activă pentru decodificarea textelor . Profesorul poate folosi această metodă
pentru abordarea unor texte la prima vedere, care se pretează la mai multe interpretări. Am ales să aplic această metodă la
clasa a V-a, la Unitatea II ,, De-a ce mă joc”, pe un text-suport caragialian, din seria Un pedagog de școală
nouă, Examenul anual.
Competenţe specifice:
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a
comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate.
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale −
imaginarea unei continuări a întâmplărilor narate;
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse − identificarea cuvintelor-cheie din diferite
texte − alcătuirea planului simplu de idei.
Conținuturi: Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ. Cuvinte-cheie, idee principală, planul simplu de
idei.Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză-efect, problemă-soluţie etc.), predicții, împărtășirea
impresiilor de lectură.
Descrierea activităţii:
Am împărțit clasa în 4 grupe a câte 5 elevi. Aceștia și-au desemnat câte un raportor. Am anunțat că astăzi, în
cadrul orei de limba română, vom încerca o metodă nouă, prin care fiecare grupă poate deveni ea însăși un creator de
texte literare. Le explic că vor primi fragmente dintr-un text și ei vor avea de formulat, în echipă, diferite răspunsuri la
întrebările Ce s-a întâmplat? și Ce se va întâmpla? Împreună, vom alege variantele cele mai potrivite.
Am împărțit elevilor textul, tipărit pe o coală A4, împăturită de 4 ori, corespunzător numărului de fragmente în
care este împărțit textul. Am explicat elevilor că vor despături coala doar când le spun, după ce are loc formularea de
către ei a unei predicții.
Am prezentat titlul textului care urmează să fie lucrat. Le-am cerut elevilor să răspundă întrebării „Ce s-a
întâmplat?”. Utilizând metoda brainstormingului, elevii au dscutat pe grupe și raportorii au propus câteva semnificații
:Arată personajul principal în timpul unui examen.Este vorba despre un examen care se dă o dată pe an. Prezintă
modul cum se defășoară un examen ce se dă o dată pe an. Prin discuție frontală, am stabilit ultima varianta ca fiind cea
mai potrivită, Această se trece pe tablă, în tabelul cu două rubrici, la coloana Ce s-a întâmplat?
Am cerut elevilor să formuleze predicţia „Ce se va întâmpla?”.Elevii discută între ei diferite variant și
stabilesc predicții . Cer fiecărui raportor să enunțe predicțiile. Acestea au fost : Va avea loc un examen annual. Arată
cum se va desfășura un examen.Se examinează elevii. Urmează examinarea elevilor.Se alege varianta Se examinează
elevii. Această predicție se consemnează în tabelul de la tablă, în a doua coloană, sub titlul „Ce se va întâmpla?”.
Am cerut elevilor să desfacă foaia cu textul și să citească primul fragment:
,,Două mahalagioaice asistă la examenul copiilor lor. Profesorul, pedagogul nostru absolut, ascultă pe copiii
mahalagioaicelor. E foarte aspru și fără chef. Mamele stau înțepate pe scaune, unde s-au așezat fără să fie poftite.
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Profesorul (către elevul Popescu, care n-a răspuns la trei întrebări): No, prostule, dacă nu știi pe estea, care-s ghe tot
simple și jenărale, apoi spune-ne rațiunea pântru care românii au kins să urmeză o polikikă jermână pe timpul lui
Mihaele Bravul?
Popescu: ...?
Profesorul: No, spune odată!
Popescu: ...?”.
Celelalte fragmente de pe foaia cu text rămân împăturite. Le-am solicitat elevilor să formuleze predicția „Ce sa întâmplat?”. Elevii au discutat în grupuri și au ajuns la concluziile:Profesorul îl examinează pe elevul Popescu, iar
acesta nu știe;Întrebările profesorului sunt prea grele;Profesorul nu îl place pe elev și îl încurcă. Am stabilit, tot prin
conversație frontală, că ideea considerată a fi cea mai potrivită de către toate grupele este Profesorul îl examinează pe
elevul Popescu, iar acesta nu știe. Predicția a fost trecută în tabel, la coloana corespunzătoare.
Le-am cerut elevilor să facă a doua predicţie – „Ce se va întâmpla?”.Tot prin discuții în interiorul grupului,
elevii găsesc variantele:Elevul nu înțelege întrebarea, profesorul se enervează; Popescu nu răspunde și este certat de
profesor; Elevul nu va răspunde și va primi nota 4. Prin activitate frontală, s-a hotărât că ideea considerată cea mai
potrivită, în urma consultării grupelor, este Elevul nu va răspunde și va primi nota 4. Predicția a fost trecută în tabel, la
rubrica „Ce se va întâmpla?”.
În continuarea activității, am solicitat elevilor să citească al doilea fragment:
,,Profesorul (energic): Meri la loc, boule! (Către mama. lui Popescu care este foarte mâhnită): Că-z prost l-ai făcut,
cucoană! Apoi ăstuia doară numai paie să-i dai să mânce. (Mama lui Popescu plânge), Că-z geaba te mai bocești
acuma, nu-l mai dreji. Are să mai steie încă șăpke ani repekinke... Ionescule! (Mama lui Ionescu tușește foarte mișcată.)
Cumu-i pământul, mă?
Ionescu: Mare dom'le!”.
Am lansat întrebarea ,,Ce s-a întâmplat?”. Elevii au discutat între ei și au formulat următoarele
răspunsuri:Popescu este declarat repetent, urmează examinarea lui Ionescu;Continuă examinarea cu elevul
Ionescu;Este ascultat elevul Ionescu. Predicția considerată cea mai potrivită, în urma consultării grupelor, a fost
că Popescu este declarat repetent, urmează examinarea lui Ionescu. Aceasta a fost varianta trecută în tabel, la
rubrica ,,Ce s-a întâmplat?”. După această etapă, le-am cerut elevilor să formuleze predicția pereche „Ce se va
întâmpla?”.Tot prin discuții în interiorul grupului, elevii găsesc variantele: Elevul Ionescu va fi și el
respins;

Ionescu este examinat în continuare; Predicția aleasă a fost Ionescu este examinat în continuare; ea a fost

trecută în tabel, în coloana a doua.
Am rugat elevii să citească următorul fragment:
,,Profesorul: Pe dracu' mare! L-a măsurat mâni-ta să vadă mare-i? (……)Ionescu merge la loc., Ioneasca (ridicânduse): Sărut mâna! Profesorul (demn): No bine! poți mere. (Ia scaunul Ioneaschii și-l pune lângă doamna nou-sosită, și
așază cățelul pe el; mopsul, mulțumit, îl linge pe nas. Mahalagioaicele ies foarte umilite).
No, acuma tânărul Ftiriadi! Spune-ne, s-audă și ilustra matroană, onorata ta mamă”.
Am solicitat elevilor să formuleze o predicție pentru ce s-a întâmplat. Elevii au discutat între ei și au formulat
răspunsurile: Ionescu este trecut, urmează examinarea unui tânăr bogat;Profesorul îl trece pe Ionescu și îl ascultă pe
tânărul Ftiriadi;Continuă examinarea cu tânărul Ftiriadi; Predicția considerată cea mai potrivită, în urma consultării
grupelor, a fost: Profesorul îl trece pe Ionescu și îl ascultă pe tânărul Ftiriadi. După această etapă, le-am cerut elevilor
să formuleze predicția „Ce se va întâmpla?”.Tot prin discuții în interiorul grupului, elevii găsesc variantele: Elevul
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Ftiriadi nu va fi respins; Are loc o examinare ,,blândă” a elevului Ftiriadi;Mama va interveni în favoarea tânărului
Ftiriadi. Deși foarte aproape de realitate a fost și ultima dintre ele, predicția aleasă a fost: Are loc o examinare ,,blândă”
a elevului Ftiriadi; ea a fost trecută în tabel, în coloana a doua.
Am dat clasei să desfacă ultima parte a textului:
,,Nu-i așa că pământul se-nvârke în jurul soarelui trei ani câke 365 ghe zile și mai apoi în al patrulea în 366 ghe zile?
Micul Ftiriadi: Da, dom'le. (…)
Profesorul: Bine! Bravo!! Emininke!!!
Doamna Ftiriadi: Mersi, domnule profesor... Sunt foarte mulțumită... o să-i spui și lui Ftiriadi câtă osteneală-ți dai cu
copiii.(…)”
După ce s-au amuzat despre modul în care are loc ultima examinare, elevii au răspuns solicitării să formuleze o
predicție pentru ce s-a întâmplat; au discutat între ei și au formulat răspunsurile: Elevul Ftiriadi este trecut în urma unui
fals examen, iar mama este mulțumită; Profesorul îl examinează, astfel încât acesta răspunde doar cu
,,da”;Profesorul îi adresează tânărului Ftiriadi întrebări care conțin deja răspunsul. Predicția considerată a fi cea mai
potrivită, în urma consultării grupelor și a discuțiilor cu clasa, a fost Elevul Ftiriadi este trecut în urma unui fals
examen, iar mama este mulțumită; Această rezolvare a fost trecută în tabel, la rubrica ,,Ce s-a întâmplat?”.
În final, tabelul de pe tablă a avut următoarea formă:
,,Ce s-a întâmplat?”
1. Prezintă modul cum se defășoară un examen
ce se dă o dată pe an.
2. Profesorul îl examinează pe elevul Popescu,
iar acesta nu știe.
3. Popescu este declarat repetent, urmează
examinarea lui Ionescu.
4. Profesorul îl trece pe Ionescu și îl ascultă
pe tânărul Ftiriadi.
5. Elevul Ftiriadi este trecut în urma unui fals
examen, iar mama este mulțumită.

„Ce se va întâmpla?”
Se examinează elevii.
Elevul nu va răspunde și va primi nota 4.
Ionescu este examinat în continuare.
Are loc o examinare ,,blândă” a elevului
Ftiriadi.

În secvența finală, un elev a recitit coloana „Ce s-a întâmplat?”, care, am concluzionat împreună cu elevii,
reprezintă planul de idei al textului citit. Această metodă o consider ca fiind una dintre cele mai valoroase în demersul de
a dezvolta creativitatea. Elevii au dovedit că posedă, în măsuri diferite, o dozã de creativitate productivã, dovedită prin
rezolvarea într-o manieră originală a unei problematicii abordate. Din dialogul purtat cu elevii, am constatat că le-a plăcut
în mod deosebit această metodă și li s-a părut remarcabil că, prin predicții, au putut realiza planul de idei, într-un mod
diferit față de metoda clasică- cititul pe fragmente și extragerea ideilor principale.

Bibliografie:
Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, Clasele a V-a – a VIII-a București, 2017
Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită, Polirom, 2020.
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Les outils du charpentier d’art
prof. Corina Popovici
Liceul Tehnologic “Iuliu Moldovan” Arad
Ma leçon interdisciplinaire interactive « Les outils du charpentier d’art » est une ressource pédagogique au
format numérique et s'adresse aux étudiants dans le domaine de la fabrication des produits en bois, pour étendre les
compétences de base et convient à l'enseignement synchrone et asynchrone.
Elle est conçue comme un logiciel numérique, accessible intégralement à l'adresse suivante:
***https://library.livresq.com/view/5f59a325582a684e5a1c434c/
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Tâlhar de taine și Tăinuitor de mister
Psalmii arghezieni și blagieni
prof.dr. Diana Alina Ene
Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”, București
În atmosfera de efervescenţă creatoare a literaturii noastre interbelice care a dus la sincronizarea cu „spiritul
veacului”, preconizată de Eugen Lovinescu, Lucian Blaga şi Tudor Arghezi se creionează ca două individualităţi
distincte, dar a căror viziune artistică converge uneori către surprinzătoare afinităţi.
La prima vedere, un abis îl desparte pe Filosof de Meşteşugarul de Cuvinte. Pe un ţărm de mare teologul şi
filosoful ardelean, format la focul sacru al filosofiei germane, instruit la şcolile din Apus, profesor universitar şi
diplomat, pe celălalt ţărm, munteanul răzvrătit, copilul fugar, neinstruit în mod canonic, muncitorul autodidact, hoinarul,
călugărul întemniţat. La o margine de lume uranicul, făptura serafică, necarnală şi nesangvină prin venele căreia curg
stropi de linişte, care alunecă dincolo de cuvânt, către lumea-poveste, la altă margine de lume chtonicul, omul de carne şi
sânge, ce dă trup până şi imaterialului: divinului, orei, cuvâtului mustos şi greu de arome. Într-un colţ de cer efervescenţa
dionisiacă a lui Nietzsche împletită cu tristeţea metafizică, în alt colţ de cer „buba şi mucegaiul” răscumpărate de
gingăşia şi candoarea „boabei şi a fărâmei”.
Punte de vis între ţărmuri de mare, între drumuri de lume, între unghere de cer, întrebătoarele priviri ale celor
doi îndreptate către un cer „schimbător şi necucerit”, apetitul cunoaşterii, tentaţia absolutului, valorificate artistic în
poezia filosofico-religioasă a psalmilor.
Psalmul este la origine o poezie religioasă, un cântec de slavă înălţat Divinităţii. Modelul psalmilor se
regăseşte în Biblie, în Vechiul Testament care conţine un capitol care poartă numele de „Psalmii”, atribuit
legendarului rege David. Relaţia psalmistului biblic cu Iahve, Dumnezeul vechilor evrei este cea canonică, pioasă, de
credincios-Stăpân, credinciosul aşternând la „picioarele” Stăpânului din Veac prinosul rugăciunilor sale. Psalmistul înalţă
cântece de slavă lui Dumnezeu, pavăza sa în faţa vieţii şi a morţii: „Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este
numele Tău în tot pământul! Că s-a înălţat slava Ta, mai presus de ceruri!” (Psalmul 8, versetul1). Domnul şi stăpânul
Vechiului Testament este adesea un Dumnezeu răzbunător, căruia credinciosul trebuie să-i îndulcească mânia prin jertfă
materială şi spirituală: „Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi”.
O altă faţetă a divinului îşi va face loc mai târziu în Noul Testament, odată cu întruparea lui Iisus Salvatorul,
Dumnezeul iubirii desăvârşite, a îndelungii răbdări, care se jertfeşte pe sine pentru răscumpărarea păcatelor omenirii.
„Psalmii” arghezieni, cuprinşi în volumul „Cuvinte potrivite” creionează o relaţie cu totul particulară a
poetului care fusese monnah cu Dumnezeu, relaţie izvorâtă din aşa numita „teologie dialectică” sau „negativă”. Această
nouă modalitate de a se rapota la divin constituie o ruptură faţă de modul tradiţional, pios, de a relaţiona cu Divinitatea şi
ia un aspect dramatic, de încleştare sălbatică cu aceasta, care are o cu totul altă natură faţă de om şi care rămâne mereu
dincolo de posibilităţile reprezentărilor umane: „ Te drămuiesc în zgomot și-n tăcere/ Și te pândesc în timp ca pe vînat/
Să văd: ești șoimul meu cel căutat? Să te ucid sau să-ngenunchi a cere?”
Poezia „Psalm” de L. Blaga, cuprinsă în volumul „În marea trecere” surprinde relaţia cu divinul într-o altă
dialectică şi cu o tonalitate diferită de cea argheziană.
La ambii poeţi se remarcă totuși imaginea unui Dumnezeu văzut dintr-o altă perspectivă decât cea strict
teologică, specifică psalmistului bilblic.
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Psalmii arghezieni reprezintă o veşnică pendulare între credinţă şi tăgadă: „Pentru credință sau pentrun
tăgadă/ Te caut dârz și fără de folos” faţă de o Divinitate care îngăduie accepţiuni multiple, sugerate de Eugen Simion:
cea religioasă, în sensul unui panteism de sorginte populară, al lucrurilor cu rost adânc, cea gnoseologică a divinităţii
care se confundă cu adevărul absolut, ţintă supremă a fiinţei umane, cea etică, ca model de bine, frumos şi adevăr şi cea
estetică, Dumnezeu fiind visul cel mai frumos dintre toate.
„Psalmul” blagian surprinde faţeta gnoseologică a unei divinităţi pe care el o numeşte în opera filosofică
Marele Anonim, „centrul vital absolut”, punctul generator al contingentului dar şi al transcendentului, al lumii reale, dar
şi al lumii-poveste, al realităţii, dar şi al misterului.
Comună celor doi este concepţia unui „deus absconditus” care s-a închis „în cer ca într-un coşciuc” şi care
nu se mai arată „în spinii de aici”, o „mută, neclintită identate (rotunjit în sine a este a)”, care îşi ajunge sieşi şi nu cere
nimic, „nici macar rugăciunea mea”.
După Blaga, Marele Anonim îşi ia măsura de a instaura „cenzura transcedentală”, impiedicându-l astfel pe om să
calce hotarele îndărătul cărora se ascunde misterul ultim, în interesul asigurării echilibrului cosmic. Îngăduind
cunoaşterea supremă, suprema revelaţie, Marele Anonim ar îngădui apariţia unui nou „tot”, care i-ar face concurenţă, l-ar
limita şi i-ar nega supremaţia. Totuşi filosofia blagiană creează „diferenţialele divine”, segmente asemănătoare
Marelui Anonim, însă voit reduse, lipsite de o parte a atributelor Lui, prin care omul poate întrezări absolutul, poate primi
ecouri de la acesta, chiar dacă este conştient că nu îl va cunoşte niciodată pe deplin.
Şi la Arghezi apar uneori fulgurări ale Adevărului atunci când el Îl întrezăreşte „în stele, printre peşti, ca
taurul sălbatic când se adapă”. Dar revelaţia este refuzată, deoarece el îşi doreşte mai mult. Arghezi nu se mulţumeşte
cu ecouri ale glasului divin ca Blaga, care aude cum se izbesc de geamuri razele de lună. El vrea mai mult, el vrea totul,
vrea o epifanie, vrea să-l pipăie pe Dumnezeu şi să se încredinţeze urlând că: Este! El este un tâlhar de ceruri care nu ştie
dacă să ucidă divinul ori să îngenuncheze a cere, deoarece răvneşte la bunurile toate. Blaga, pe de altă parte, nu vrea să
ucidă şi nici să strivească „corola de minuni a lumii”.
Unul mai că ar îndrăzni să-l doboare din cer grămadă pe Dumnezeul surd la rugăciuni, dar şi la ameninţări, altul
vrea să sporească „a lumii taină”, situându-se undeva în orizontul ei. Unul este tâlhar de taine, celălalt tăinuitor de
mister.
Cuprinşi de înţelegerea neputinţei de a cunoaşte „faţa divină” cei doi resimt în aceeaşi măsură singurătatea
existenţială, doar că împotriva ei preferă soluţii diferite.
Blaga alege „tristeţea metafizică”: „O durere totdeauna mi-a fost singurătatea ta ascunsă, Dumnezeule...”, pe
când Arghezi alege răzvrătirea şi lupta: „Unde-i tăcere, scutur cătușa/ Dobor cu lanțurile ușa”.
Primul preferă regresia către lumea-poveste şi către copilărie, timp magic şi privilegiat când se juca cu
Dumnezeu şi „în închipuire te desfăceam cum desfaci o jucărie”, sugerând ideea că în copilărie, ca şi în epocile
primitive, omul trăieşte în zarea magiei şi a misterului, într-o stare de intimitate cu el, pe care o pierde odată cu
maturitarea şi cu „civilizarea”: „Apoi sălbătici mi-a crecut/ cântările mi-au pierit/ şi... te-am pierdut pentru totdeauna/ în
ţărână, în foc, în văzduh ţi pe ape”.
Al doilea merge înainte într-o încleştare piezişă, ca un „copac pribeag, uitat în câmpie,/ Cu fruct amar și cu
frunziș/ Țepos și aspru-n îndârjire vie”, cu braţul întins şi pumnul strâns.
Chiar dacă, muncit din rădăcini sângeră pe altarul vieţii, Arghezi nu poate renunţa la luptă, la carne, la
omenesc şi scutură cătuşa, rămânând să se măsoare cu destinul într-un vacarm care poate va avea ecouri în cer. Blaga,
simţindu-se şi el „tină şi rană” se poate detaşa, dezbrăcându-se de trup „ca de o haină pe care-o laşi în drum”.
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Managementul clasei de elevi
cu dificultăţi comportamentale
prof. Maria Minodora Zatic
Şcoala Gimnazială Nr. 16” Marin Ionescu Dobrogianau”,
Constanţa
ADHD este o afecţiune a copilăriei, destul de răspândită, pe o arie de aproximativ 5% din populaţia de vârstă
şcolară. Simptomele principale sunt: lipsa de atenţie, hiperactivitatea şi impulsivitatea- ele pot avea un efect negativ
important asupra stabilirii de către copil a relaţiilor cu familia şi colegii, în mediul social şi şcolar. Diagnosticarea şi
intervenţia la timp sunt cruciale, dacă nu se doreşte ca simptomele primare să nu se dezvolte în probleme secundare
durabile, cum ar fi evitarea efortului intelectual şi dificultăţi comportamentale greu de remediat.
Evaluarea copiilor şi adolescenţilor suspecţi de ADHD trebuie să se facă în mod atent, folosindu-se scale de
evaluare, teste neuropsihologice şi alte abordări, pentru a stabili cu exactitate diagnosticul. Folosirea unei liste, cum ar fi
Scala de evaluare a ADHD (Barkley, 1990) este un exerciţiu util făcut de personalul educaţional şi poate duce la
prezentarea copilului în faţa unui psiholog sau a unui alt medic, pentru o evaluare mai amănunţită.
Pentru controlul copiilor cu ADHD în clasă ţinem seama de câteva principii de bază. Scopul principal al
controlului acestor copii este să-i ajutăm să dezvolte un auto-control ridicat şi să interacţioneze mai bine cu adulţii în
special, dar şi cu alţi copii. Acest lucru nu se va întâmpla de la sine, pentru că acei copii răspund în general mai slab la
recompense (cum ar fi laudele) şi la consecinţe (cum ar fi „izolarea”) decât alţi copii. Trebuie urmate principiile şi făcuţi
paşii speciali pentru ca această învăţare socială să aibă loc.
1. Lucrurile cu caracter imediat
Cercetările comportamentale au arătat că, dacă vrei să încurajezi un anumit comportament, în vederea repetării
lui, coordonarea încurajării este foarte importantă. Spre exemplu, dacă micul Johnny, care nu ascultă de obicei, începe să
facă o sarcină pe care tocmai i-am dato, este mult mai probabil ca el să facă acest lucru dacă îl lăudăm imediat. În mod
asemănător, dacă a făcut ceva destul de inacceptabilşi trebuie să stea într-un mediu de izolare, cu cât faceţi acest lucru
mai repede, cu atât este mai probabil să influenţeze comportamentul. Fiecare secundă este importantă aici, deoarece cu
cât este mai scurt intervalul de timp dintre comportamentul constatat şi răspuns cu atât mai mare va fi conexiunea sau
asocierea între cele două lucruri în mintea copilului.
2. Intensitatea
Copiii cu ADHD au răspunsuri intense. În general ei se mişcă mai repede şi sunt mai activi (deşi mai puţin
productivi) decât colegii lor şi par să aibă nevoie de lucruri foarte interesante pentru a le capta atenţia. Din această cauză
mesajele normale de laudă sau de avertizare cu privire la o consecinţă nu vor trece de „bariera de interes” şi vor tinde să
„ricoşeze” în multitudinea de alte lucruri care se întâmplă în jurul lor. Dacă atunci când îl lăudaţi pe Johnny că v-a adus
ceva ce i-aţi cerut stabiliţi contactul vizual cu el, îi puneţi mâna pe umăr şi ridicaţi vocea puţin sau o faceţi mai
melodioasă, există şanse mai mari să fiţi auziţi.
3. Consecvenţa
Pentru a menţine consecvenţa de a observa un copil cu ADHD într-o clasă cu 30 de elevi, pentru a face ceea ce i
s-a cerut, ca să puteţi răspunde rapid şi intens este nevoie de mult efort şi perseverenţă, trebuie să fiţi inventivi. Dacă se
atrage atenţia întregii clase la manifestarea comportamentului adecvat la un copil cu ADHD, acest lucru trebuie făcut cu
grijă, fiind o mare încurajare pentru acest copil.
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Iată câţiva paşi care trebuie urmaţi dacă aveţi în clasă un copil cu simptome ADHD:
►Observaţi. Vedeţi ce consideră acest copil că reprezintă pentru el o recompensă (timpul petrecut pe calculator,
desenul, o jucărie,etc) şi faceţi o listă.Observaţi când şi în ce situaţie acest copil nu va răspunde la instrucţiunile voastre,
va devia de la sarcină şi se va comporta necorespunzător. Notaţi acest lucru.
►Faceţi un raport. Pentru ca fiecare laudă din partea voastră să fie eficientă, trebuie să „contaţi” în ochii acestui
copil.În termeni tehnici se numeşte „valoarea recompensei”. Încercaţi să faceţi un joc rapid dar distractiv cu copilul (ex.
bătaia cu degetele, „spionii”, în funcţie de vârstă), care vă implică numai pe dvs. şi pe copil. Prin aceste jocuri scurte îi
comunicaţi că îl apreciaţi foarte mult, iar „valoarea recompensei” va urca foarte rapid.
►Începeţi un regim de laude pentru răspunsurile cooperante. Spre exemplu mergeţi direct la el, pe cât posibil ori de
câte ori daţi o instrucţiune şi el începe s-o execute şi spuneţi-i: „Extraordinar. Te-ai apucat să rezolvi aşa de repede!”.
Reveniţi la copil la fiecare 30-60 de secunde(timpul va creşte pentru copiii mai mari) şi repetaţi încurajarea.
►O dată ce aţi stabilit concret raportul şi încurajările, ca şi caracteristici ale interacţiunii dvs. cu copilul, utilizaţi
aceleaşi principii, al acţiunii cu caracter imediat şi pe cel al intensităţii, atunci când invocaşi consecinţe pentru faptul că
elevul nu a răspuns la instrucţiunile pe care i le-aţi dat. Dacă îi cereţi să facă ceva şi nu primiţi niciun răspuns
aproximativ 5 secunde, daţi-i un mesaj clar de avertisment (ex. „dacă nu faci asta... X se va întâmpla”). Dacă tot nu
primiţi niciun răspuns după alte 5 secunde, aplicaţi imediat consecinţa. O consecinţă adecvată este izolarea într-un loc
plictisitor, cu condiţia ca să faceţi eforturi să reduceţi orice factor din această situaţie care ar putea constitui o recompensă
pentru el. Regula de izolare este de aproximativ un minut pentru fiecare an din vârsta copilului pentru o sfidare de rutină
şi de până la 2 minute pentru fiecare an din vârsta copilului pentru una mai gravă. Când utilizaţi izolarea sau altă
consecinţă, asiguraţi-vă că veţi găsi cât mai repede o posibilitate de a lăuda copilul pentru comportamentul cooperant.
Câteva sugestii suplimentare
⬧Nu folosiţi multe cuvinte, acţionaţi! Deşi cuvintele pe care le folosiţi pot avea un imens impact emoţional asupra
majorităţii copiilor, inclusiv a celor cu ADHD, cuvintele tind să aibă un impact limitat la copiii cu ADHD. Prin urmare,
ori de câte ori este posibil, urmaţi cuvintele de acţiuni şi susţineţi tot ceea ce spuneţi cu acţiuni. Spre exemplu, când
lăudaţi copilul pentru comportament cooperant, folosiţi gesturile, intonaţia vocii, o bătaie pe umăr etc. pentru a ajuta la
transmiterea mesajului. Când aplicaţi consecinţe pentru comportament neadecvat, minimizaţi discuţiile despre ceea ce se
întâmplă şi lăsaţi acţiunile „să vorbească de la sine”.
⬧Utilizaţi afirmaţiile pozitive înaintea celor negative! Acest lucru este foarte important dacă doriţi să câştigaţi
încrederea şi respectul oricărui copil. Cu un aparent comportament „de neoprit”, aceşti copii sunt destul de sensibili, mai
ales la situaţii de acceptare sau respingere şi trebuie să ştie că sunt acceptaţi înainte să se elibereze din punct de vedere
emoţional pentru a răspunde la stabilirea de limite.
⬧Creşteţi frecvenţa acordării recompenselor şi a aplicării consecinţelor! Este important să ţineţi cont că, la copiii
cu ADHD, este nevoie de abordări „normale” ale managementului comportamentului, dar cu o mai mare frecvenţă şi
consecvenţă. Să nu fiţi surprinşi sau dezamăgiţi că trebuie să aplicaţi aceleaşi consecinţe, fără aparent niciun impact, de
mai multe ori în timpul lecţiei, pentru acelaşi comportament al aceluiaşi copil. Nu vă limitaţi la recompensarea de
comportamente pozitive minimale de mai multe ori în timpul aceleiaşi lecţii, chiar dacă schimbările vi se par minime sau
inexistente. Insistaţi cu o mai mare frecvenţă, atât a recompenselor, cât şi a consecinţelor, de-a lungul mai multor lecţii,
iar rezultatul va fi că atât dvs. cât şi copilul veţi fi recompensaţi într-un sfârşit.
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Managementul clasei de elevi şi rolul acestuia în creșterea eficienței procesului
didactic
Prof. GHERASE LUMINIŢA-CARMEN
Şcoala Gimnazială Nr 16 ,,M.I.Dobrogianu” Constanţa
Cheia eficientizării procesului instructiv-educativ stă în modalitatea optimă de realizare a relației dintre cele
două verigi ale acestuia: pe de o parte, elevul, cu zestrea lui ereditară, cu capacitățile, aptitudinile și disponibilitățile lui,
pe de altă parte, cadrul didactic, forța care provoacă, determină și dirijează schimbarea și dezvoltarea elevului.
Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, climatul și instrucția
tuturor copiilor, în direcția fundamentării tuturor demersurilor didactice pe principii democratice, să introducă noi
strategii instrucționale care să încurajeze colaborarea, toleranța, sporirea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea
performanțelor școlare ale elevilor.

Managementul clasei cuprinde trei componente esențiale: managementul conținutu-

lui, managementul problemelor disciplinare și managementul relațiilor interpersonale. Managementul conținuturilor nu
se referă la deprinderile de a preda o disciplină specifică, ci mai degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor
disciplinelor și activităților. În centrul deprinderilor de management al clasei se află managementul activităților
suplimentare și rezolvarea problemelor specifice disciplinei. A disciplina înseamnă a sprijini elevii să învețe
comportamente noi, dezirabile, a-i ajuta să-și dezvolte competențe și simțul responsabilității propriilor acțiuni.
Elemente de management al clasei se constituie cu suficientă claritate și din perspectiva strategiilor didactice.
Astfel, în plan curricular se pot deosebi cinci strategii bine delimitate: explicativ-reproductivă, explicativ-intuitivă,
algoritmico-euristică, euristico-algoritmică și a metodelor participative. Alegerea strategiei optime ține de măiestria
profesorului, susținută de diagnoza psihologică, fiind necesară colaborarea permanentă, directă între profesor și elev.
Managementul clasei trebuie să includă și alte elemente definitorii și poate fi abordat din perspectivă ergonomică,
psihologică, socială, normativă, operațională și inovatoare.
a) Dimensiunea ergonomică – personalizarea sălii de clasă, pavoazarea, dispunerea mobilierului și vizibilitatea, în sensul
poziționării în bănci, constituie pentru noi, cadrele didactice, preocupări în vederea reconsiderării structurilor
dimensionale ale managementului clasei de elevi.
b) Dimensiunea psihologică a managementului școlar conferă cadrului didactic rolul de a cunoaște, respecta și dezvolta
capacitățile individuale ale elevilor.
c) Dimensiunea socială vizează clasa ca grup social: structura, sintalitatea și problematica liderilor. Arta cadrului didactic
constă în fixarea, pe lângă obiectivele școlare formale, și a unei serii de obiective social-afective pentru grupul de elevi,
care vor determina consolidarea coeziunii acestuia.
Comunicarea, raportul dintre informație, circulația acesteia și dinamica grupului, reprezintă cheia succesului în
relația cu clasa. Dialogul permanent, adaptarea limbajului la nivelul de înțelegere al elevilor, selectarea celor mai bune
căi de transmitere a mesajelor, folosirea limbajului verbal, cât si nonverbal.
Îndrumarea, orientarea elevilor pe drumul cunoașterii prin intervenții punctuale, adaptate situațiilor concrete,
prin sfaturi și recomandări care să susțină comportamentele și reacțiile elevilor, reprezintă o sarcină foarte importantă a
dascălului.
d) Dimensiunea normativă vizează ansamblul de reguli care reglează desfășurarea unei activități educaționale. Tipologia
normativă cu relevanță pentru clasa de elevi este următoarea: norme explicite (prescriptive, cunoscute, clar exprimate) și
norme implicite (ascunse, care se construiesc în cadrul grupului).
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Idealul urmărit de fiecare dintre noi prin intervențiile realizate este coeziunea grupului. Rolul de manager al cadrului
didactic în situații care solicită un asemenea tip de intervenție poate fi elementul de care depinde echilibrul și sănătatea
grupului-clasă.
e) Dimensiunea operațională vizează strategiile de intervenție a cadrului didactic. La nivelul elevilor cultura implicită
dezvoltă o serie de strategii de supraviețuire, care cuprind o multitudine de elemente de identificare, de descoperire și
angajare cu ajutorul unor competențe sociale, în adaptarea la exigențele normativității explicite. Cadrul didactic nu
trebuie să excludă cultura elevilor, ci să integreze elementele culturii lor normative implicite în procesul de favorizare și
consolidare a culturii normative explicite. În instituțiile școlare contemporane și în sălile de clasă, cultura implicită
antișcoală este un fenomen des întâlnit. Competențele manageriale ale cadrului didactic sunt primordiale, întrucât
fenomenele și manifestările antișcoală, neidentificate și nediagnosticate la timp, pot degenera frecvent în situații de criză
educațională.
f) Dimensiunea inovatoare presupune cunoștințe de management al schimbării, este însăși esența dezvoltării unei
organizații. Schimbarea în educație este o necesitate. Pentru noi reducerea rezistenței la schimbare se poate face prin
implicarea copiilor în planificarea schimbării, găsirea surselor de disconfort pentru cei care au temeri, pregătirea
momentului schimbării prin discuții cu cei implicați în acest proces, sprijinirea și încurajarea celor implicați în procesul
schimbării prin participarea efectivă la acesta.
Managementul schimbării se poate defini prin analiza cauză-efect. Agentul schimbării este însuși cadrul
didactic. Inovația la nivelul managementului clasei pornește de la: cunoașterea practicii educaționale într-un moment al
activității; cunoașterea tendințelor și a tradițiilor activităților educaționale vizate; cunoașterea orizonturilor de așteptare
ale elevilor.
Un management defectuos al clasei poate genera un climat negativ și poate influența randamentul elevilor. Atât
monotonia, cât și supraîncărcarea în activitate sunt cauzele oboselii.
Un accent deosebit trebuie să punem pe dezvoltarea relațiilor școală-părinți-comunitate, având în vedere criza pe
care o traversează familia în societatea românească și ale cărei simptome constau tocmai în restructurarea valorilor
familiale tradiționale, dezorientarea în privința mijloacelor educaționale folosite în relația cu copiii, diminuarea simultană
a rolului și autorității școlii.
Educația de calitate este centrată pe elev, oferită de instituții care știu să respecte autonomia individuală, asigură
participarea tuturor actorilor educaționali, care abordează procesul educațional unitar, urmărind ca obiectiv central
îmbunătățirea continuă a performanțelor.
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INNOVATIVE APPROACHES IN THE PROCESS OF EDUCATION
IVĂNOIU NICOLIȚA ANDREEA
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI

Innovation and creativity in the workplace have become increasingly important determinants of organizational
performance, success, and longer-term survival. As organizations seek to harness the ideas and suggestions of their
employees, itis axiomatic that the process of idea generation and implementation has become a sourceof distinct
competitive advantage. Yet, creativity and innovation are complex, multi-level, and emergent phenomena that pan
outover time, and that require skillful leadership in order to maximize the benefits of new and improved ways of
working.
Creativity and innovation at work are the process, outcomes, and products of attempts to develop and introduce
new and improved ways of doing things. The creativity stage of this process refers to idea generation, and innovation to
the subsequent stage of implementing ideas toward better procedures, practices, or products. Creativity and innovation
can occur at the level of the individual, work team, organization, or at more than one of these levels combined, but will
invariably result in identifiable benefits at one or more of these levels-of-analysis.Whereas creativity has been conceived
of as the generation of novel and useful ideas,innovation has generally been argued to be both the production of creative
ideas as the first stage, and their implementation as the second stage. Although various definitions have been proposed,
there remains a lack of general agreement between researchers over what constitutes precisely either creativity or
innovation with different studies using rather different operationalizations of each concept. More recent literature in the
field suggests that the boundaries between both concepts are not that clear. On one hand, some scholars have advocated a
stronger conceptual differentiation between creativity and innovation. Yet, on the other hand, other authors have argued
that creativity occurs not only in the early stages of innovation processes, but rather they suggest a cyclical, recursive
process of idea generation and implementation .There is indeed some empirical support for this suggestion with several
studies showing that the innovation process as it unfolds over time is messy, reiterative, and often involves two steps
forwards for one step backwards..It has further been argued that creativity is concerned with absolute, “true” novelty,
whereas innovation also involves ideas that are relatively novel –ideas that have been adopted and adapted from other
organizations but that are newto the unit of adoption . We would note that ideas can be reliably assessed on a continuum
in terms of novelty and radicalness, and similarly that innovation may also include absolutely novel and radical ideas as
well as ideas that are less novel and more incremental. Furthermore, creativity has been argued to involve primarily intraindividual cognitive processes whereas innovation mainly represents inter-individual social processes in the workplace.
In essence, because creativity centers on idea generation and innovation emphasizes idea implementation, creativity is
often seen as the first step of innovation. As far as innovation is concerned, new ideas and practices implemented in an
organization may be generated by employees in the focal organization. However, idea generation by employees in the
focal organization is not apre-requisitefor innovation-the new ideas and practices may also be generated by employees
outside of the focal organization.
A good classroom environment always has some elements of creativity which makes the lessons more interesting
and interactive. The right mix of creativity along with curriculum helps students to be innovative and also encourages
them to learn new things. Students can grow up as good communicators in addition to improving their emotional and
social skills. Creative classrooms can really transform the way students acquire education and how they apply it in their
real life. In fact, creative expression plays a key role in a student’s emotional development.
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Let us have a look at how important is the role of creativity in today’s classroom and its benefits.
•

Learn with fun: Creative classrooms give an opportunity for students to learn with fun. The teaching activities
such as storytelling and skits help them to learn without the pressure of learning. Students are always fun loving
and including creative activities along with curriculum gains their interest for learning. Teachers should
encourage this quality in students from the lower classes itself and inspire them to believe in one’s own
creativity. Fun team building activities can be organized so as to promote creative thinking in groups and
helping them to learn about accepting others’ ideas.

•

Freedom of expression: Unlike the conventional teaching methods, the creative classrooms give them the
opportunity to express themselves. Whether it is debate or classroom discussions or field trips, students have the
chance to come out of their shelves and become a part of it. This freedom of expression gives them a sense of
goodness and happiness. Making some contributions in the learning sessions gives them a sense of satisfaction
too. A creative approach to learning makes them more open with the puzzles that come their way and gives
them a feeling of accomplishment and pride.

•

Emotional development: Creative expression is important for a kid to trigger up their emotional development.
Importantly, this has to happen at their lower classes itself so that they grow up by responding well to the
happenings around them. Creativity gives them that freedom to explore the surroundings and learn new things
from them. Students would always love a classroom setting that helps them to explore freely without setting
them any boundaries. When they can show off their true emotions in a creative manner in their classrooms, they
can build up good confidence level.

•

Reduced stress and anxiety: When some time is set aside for creativity in between all the strenuous study
times, it takes a lot of stress away from students. This sense of joy keeps them relaxed and reduces their anxiety
which in turn helps them to prepare well for exams and excel in it. Integrating more hands-on learning and
making room for visual reflection is really going to make a positive impact. Encouraging productive discussions
as well as making the classroom layout more flexible all matters a lot in gearing up a creative classroom
atmosphere.

•

Improves focus and attention: The average attention or concentration span of a lower class kid is just a few
minutes. The conventional teaching methods would be boring for them and they may lose their focus in the
midway. Including creative teaching strategies such as storytelling and skits are sure to improve their focus and
attention and the study time would be more productive. Playing memory games, taking regular breaks and
intervals to bring in some creativity and setting a flexible classroom environment can make a lot of
improvement in their attention span.

•

Follow passions: Working out the passions in addition to excelling in academics is important for a student to
come up successful in life. A good classroom environment should give space for students to follow their
passions whether it is music, dance, poetry, drawing or other art forms. This gives students a sense of happiness
which in turn helps them. Students who rightly use these opportunities can come out of the school with flying
colors.

•

Innovative mindset: Open-ended questions and classroom discussions are two popular creative teaching
strategies that help students to develop an innovative mindset. Students get opportunity to think more critically
about the question or subject and come up with innovative ideas. The friendly classroom discussions also aid
them to think decisively about others’ ideas and contributions while thinking critically to produce something
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innovative. A stimulating classroom setting which is colourful rather than black and white can do the trick to
lower class students and teachers can make some effort to bring in some humour between the lessons.
•

Drive lifelong learning: A person with a creative mindset always has that craving to learn new things every
time and this helps them to have that amazing feeling of lifelong learning. This would really keep them engaged
and active throughout which in turn helps them to stay young always. A curious mind always loves to learn
more and the creative classrooms can build up a curious mindset in children through unconventional ways.
However, it is the role of a good teacher to bring in the right mix of creativity in classrooms and bring out the best

in the students. The pleasure of creativity also contributes a lot to improved health and this helps them to have a
continued growth in academics as well as world of creativity. Every child has some inbuilt creativity in them and proper
guidance from the teacher coaxes and cultivates it to help them grow up as creative individuals.
Without doubt, the range and variety of advances in creativity and innovation research described in this review
have significantly advanced our understanding of how these phenomena play out at the various levels-of-analysis within
organizations. Our objective in undertaking this review was to present a comprehensive but constructively critical review
of the burgeoning literatures that now comprise our multidisciplinary knowledge-base on creativity and innovation in the
workplace. Researchers active in this diverse field need to embrace these challenges. Without innovation few
organizations can hope to survive and prosper; we believe that precisely the same holds true for research into creativity
and innovation research in the future.
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Intuiţia în matematică
Prof. Silvia Mihaela Mavrodin
Liceul Tehnic Buzău
Intuiţia înseamnă „actul de a prinde sensul, semnificaţia sau structura unei probleme, fără o sprijinire explicită
pe aparatul analitic corespunzător”. Apariţia unei intuiţii permite ipoteze rapide care duc la formarea unui corp provizoriu
de cunoştinţe care vor permite înaintarea în cunoaştere. Aceasta nu se face printr-o altă intuiţie, ci numai printr-o
demonstraţie. Intuiţia oferă sugestii pentru rezolvarea problemelor, este folosită ca justificare, nu ca soluţie.
În ciclul primar intuiţia şi cazul particular sunt acelea care creează convingere în cazul matematicii. Afirmaţiile
trebuie să se refere la obiecte cunoscute, să fie simple şi adevărate.
În ciclul gimnazial se poate face şi o cunoaştere pe bază de demonstraţii, iar intuiţia păstrează un rol foarte
important, de a sădi încredere în raţionament.
În liceu se folosesc intuiţii care evoluează spre abstract. Este nevoie să fie oferite elevilor intuiţii care duc la
contradicţii, arătându-i elevului că singura cale de validare a adevărului în matematică e demonstraţia.
Exemple de probleme care folosesc intuiţia
1. Deducerea formulelor pentru calculul ariei laterale a cilindrului circular drept (în desfăşurare se obţine un
dreptunghi), a ariei laterale a conului circular drept (în desfăşurare se obţine un sector de cerc).
2. Justificarea intuitivă pentru formulele:
a)

C nk = C nn−k

a)

C nk

; b)

C nk = C nk−1 + C nk−−11

reprezintă numărul submulţimilor de k elemente ale unei mulţimi de n elemente.

Considerăm o mulţime de cu n elemente. Alegem k dintre acestea; mai rămân n-k. Pentru o alegere de k elemente,
avem în mod unic o alegere de n-k elemente. Deci numărul alegerilor de k elemente din n elemente este egal cu
numărul alegerilor de n-k elemente din n elemente..
b) Fie A o mulţime de n elemente. Fixăm un element din A. Fie o submulţime cu k elemente (care poate conţine
elementul fixat sau nu). Atunci numărul submulţimilor care conţin punctul (
luat în seamă) este egal cu numărul submulţimilor care nu conţin punctul (

C nk−−11

C nk−1

; elementul, fiind fixat, nu mai este

).

3. Se consideră şirul lui Fibonacci:
F0 = 1, F1 = 1, ….. Fn+1 = Fn + Fn+1, n  1
n

Să se demonstreze că

F
k =0

2
k

= Fn Fn +1

Considerăm pătratul de latură F0 = 1, cu aria 1 şi pătratul de latură F1 = 1, cu aria 1.
Particularizăm n = 1

F0

F02 + F12 = F1  F2

F1

F02 , F12 , reprezintă aria pătratelor, iar F1  F2 = F1 (F0 F1 )
.
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n=2

F0

F1

F02 + F12 + F22 = F2  F3
Deci formula este dată de exprimarea ariei în 2 moduri

F3
4. Problema lui Ţiţeica
Se dau 3 cercuri de raze egale. Să se arate că cercul circumscris ABC are aceeaşi rază cu cercurile date.
Figura din interior seamănă cu proiecţia unui cub pe plan. Notăm cu O vârful proiecţiei care lipseşte; ar fi egal depărtat
de A, B, C (tip formal de intuiţie). Să vedem cum am construit acel punct O. Ducem paralele prin C şi B la O 1B, O1C 
CO II O1B, BO II CO1. unim A cu O.

Notăm cu a raza comună celor 3 cercuri.
CO1 = BO1 = a, MO1BO2, MO1CO3 şi MO2AO3 sunt romburi de latură a.
CO II O1B II MO2 II O3A
OB II CO1 II O3M II AO2

OA = a

O3A = MO3
Deci, cercul circumscris ABC are centrul în O şi raza a.
5. Poziţia rădăcinilor ecuaţiei de gradul II faţă de  şi 
f(x) = ax2 + bx + c, a≠0, ,   
1.

x1, x2  (, )

0



x1

x2
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Condiţii

  0

  − b  
2a

a  f ( )  0

a  f ( )  0
2.

x1 (, ), x2(, )



0



x1

Condiţii

  0

 f ( )  f ( )  0
3.

x1, x2(, ), x1<, x2>

0

x1





x2

Condiţii:

  0

af ( )  0
af ( )  0

6. Aflarea unor parametri din inecuaţii de forma: ax 2 + bx +c  0 x(, ), ,    .
Condiţii: a)

a  0,   0 sau

b) a  0, x1 , x 2   sau
c) a  0, x1 , x 2 

 sau

d) a  0, x1   , x 2 

.

Concluzii
Sursa cunoştinţelor matematice fiind intuiţia, ea singură poate să ne facă să recunoaştem anumite concepte,
precum şi concluziile lor, ca evidente şi clare. Cu toate limitele intuiţiei, aceasta este foarte importantă, fiind o capacitate
a gândirii noastre care, în matematică stă adeseori la baza noilor adevăruri.
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MODALITĂȚI DE STIMULARE ALE COMUNICĂRII LA VÂRSTELE TIMPURII
Prof.inv.primar Osăceanu Neluța Valentina
Școala Gimnazialăcom.Drăcșenei
Județul Teleorman

Sensul etimologic al conceptului „comunicare”(în limba latină „comunicare” înseamnă „a se
asocia”),implica,în general prezența unei relații,respectiv stabilirea unor legături între două sau mai multe entități.În mod
curent limbajul este definit ca instrument de comunicare interumană.Vorbirea poate fi asemuită ca „o unealtă” care i-a
dat omului posibilitatea să acumuleze și să stocheze cunoștințe.
Comunicarea educațională este cea care mijlocește realizarea fenomenului educațional în ansamblul său ,iar
comunicarea didactică apare ca o formă particulară, obligatorie în vehicularea unor conținuturi determinate,specifice unui
act de învșțare sistematică.
Obiectivul major al comunicării educaționale realizate în procesul de învățământ este formarea și dezvoltarea
capacităților generale de comunicare,de relaționare cu semenii ți cu mediul din care fac parte. Copiii trebuie să
dobândească încă de la vârsta preșcolară capacitatea de a comunica cu cei din jur, de a-și exprima în mod inteligibil
impresiile, gândurile, ideile, ceea ce va constitui o bază ân activitatea și viața socială de mai târziu. De aici decurge
necesitatea însușirii vorbirii în mod sistematic în cadrul grădiniței.
Principalul mijloc de comunicare interumană, limbajul este un factor considerabil de dezvoltare spirituală și de
progres social, astfel explicându-se rolul principal al acestuia în educarea și formarea omului. Cercetările au scos la
iveală faptul că există premise psihice favorabile pentru educarea limbajului de la o vârstă timpurire. Însușirea limbajului
este un proces complex, începe în primul an de viață și se dezvoltă prin comunicarea cu ceilalți, sub influența
împrejurărilor concrete de viață și a relațiilor mereu noi care se stabilesc între copil și realitatea înconjurătoare. Copilul
trebuie să dobândească capacitatea de a comunica cu cei din jur,de a formula cerințe în mod inteligibil, de a exprima
verbal bucuriile sau necazurile.
Dezvoltarea capacității de comunicare în grădinița de copii este unul din obiectivele majore care se realizează în mod
treptat, prin lărgirea relațiilor verbale cu cei din jur, în condițiile manifestării de către copil a curiozității de cunoaștere a
obiectelor, pe de o parte,a atitudinii interogative referitoare la originea și cauza unor fenomene, pe de altă parte.
J.Guehenno spunea„să știi să vorbești înseamnă să te porți cuviincios cu vorbele care sunt o altă formă a lucrurilor, alt
trup al adevărului”
Pentru copil, cuvântul ține locul explicației și al justificării. Iubește cuvântul în sine; învățarea unui nou cuvânt îl
încântă ceva timp, iar apoi devine o adevărată pasiune:vânează cuvintele, face colecții, iar când descoperă unul nou, îl
pronunță triumfător.
Evoluția limbajului presupune ea însăși o serie întreagă de interese succesive: la început, copilul nu folosește decât
substantivele, indicând obiecte cunoscute, apoi, în vocabularul său apar verbele, apoi conjuncțiile, adjectivele,
numeralele și, în sfârșit pronumele. Această ordine de apariție este foarte constantă;este independentă de vârsta la care
apare limbajul și modul de învățare a acestui limbaj. Astfel, la H.Keller, celebra și curajoasa oarbă surdomută americană,
dezvoltarea limbajului s-a produds într-o ordine identică cu aceea cunoscută în cazul copiilor normali, deși ea nu a
învățat să vorbească decât prin intermediul pipăitului, la vârsta de 7 ani(dar ea învățat mai repede : i-au trebuit 7 luni ca
să parcurgă diversele etape,pe când copilului normal îi trebuie 2 ani).
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Chiar când nu avem intenția de a comunica ,gândim în cuvinte.Există și o gândire fără cuvinte,o gândire alcătuită din
imagini,percepții și supoziții ale căror raporturi nu sunt clar percepute. Neputându-se scurge în cuvinte, gândurile rămân
fâșii de ceață, spunea Jean Paul Sartre.
Principalele modalității de stimulare ale comunicării la vârstele timpurii sunt:povestirea,repovestirea,lectura după
imagini,conversația, jocul didactic. Povestirea este un instrument cognitiv, de comunicare și expresie,cu statut de
activitate obligatorie în grădiniță,cu valoare etică și estetică. Povestirea este o modalitate frecvent folosită la vârstele
mici. Povestirile educatoare au un rol important în dezvoltarea vorbirii copiilor. Eficiența acestora în dezvoltarea vorbirii
nu depinde numai de conținutul celor povestite,ci și de felul în care se captează atenția copiilor,de vocea
firească,nuanțată și blândă a educatoarei,de mimica și gestica și de modul în care sunt puși copiii în situația de a
întrebuița expresiile noi ,de a reproduce episoade din povestire.
Povestirile copiilor, fie libere, fie create de ei constituie un exercițiu eficient de educare a limbajului și de antrenare a
proceselor intelectuale, dar și a exprimării independenței în vorbire. Prin intermediul imaginii copilul primește un mesaj,
se exprima asupra lui, îl comunică.În acest scop, copilul înainte de toate trebuie deprins cu „cititul” imaginilor,trebuie
învățat să recunoască anumite simboluri picturale, pentru a descifra cuvântul,pentru a ajunge la mesajul transmis. După
acesta limbajul lor devine mai bogat,relațiile de comunicare mai active.
Repovestirea, ca activitate organizată în grădiniță presupune reproducerea conținutului unor povești cunoscute
anterior și are ca scop formarea deprinderii de a le exprima cursiv și logic și de a exersa vorbirea contextuală.Indiferent
că se apelează la repovestiri libere,fără sprijin intuitiv sau verbal,la repovestiri pe baza unui plan verbal ori pe baza unui
suport intuitiv,copiii au prilejul să învețe tehnica memorării și reproducerii. Reuşita activităţii de repovestire depinde de
gradul de însuşire a povestirii de către copii.
Lectura după imagini este mai frecvent întâlnită în învățământul preșcolar.Succesiunea de întrebări și răspunsuri
stimulează percepția orientând gândirea și activizând exprimarea verbală. Lectura după imagini implică folosirea unor
ilustrații, tablouri sau imagini proiectate.Cu ajutorul acestora copilul preșcolar descrie,interpretează materialul prezentat.
Lectura după imagini este o formă comună, obligatorie de activitate instructiv-educativă, ce solicită intens reprezentările
copilului, experiența lui de viață, capacitatea sa de a folosi în mod independent cunoștințele dobândite în diferite ocazii
referitoare la mediul social și transpuse în actul vorbirii.
Așa cum adultul citește mesajul scris, copilul citește imaginea, adică primește un mesaj,se exprimă pe baza
lui,comunică. Imaginea devine astfel mijloc de comunicare cu ajutorul căreia exersează gândirea și operațiile ascunse ale
ei.Procesul de formare a deprinderilor de comunicare verbală începe prin recunoașterea de către copil, în imagini, a
elementelor percepute anterior, apoi stabilește legături între elemente ale enumerării inițiale, descrie și apoi interpretează
relațiile între simbolurile vizuale și propria experiență.
Conversația reprezinta o altă modalitate de a comunica. Cuvântul îl ajută pe copii să- și formeze deprinderea de a se
asculta reciproc,de avorbi în fața celorlalți copii, de a răspunde atunci cănd sunt întrebați.
O altă modalitate de stimulare a comunicării este jocul didactic. Jocul didactic favorizează comunicarea educatoare –
copii, copii - copii, reprezentând puntea între grădiniță și școală, abilitățile și capacitățile de comunicare orală. Jocul
didactic ocupă un loc deosebit de important în dezvoltarea vorbirii copiilor preșcolari,deoarece forma de joc antrenează
copilul în stimularea și exersarea vorbirii în direcția propusă în cadrul fiecărui joc,fără ca el să conștientizeze acest
efort.Eficiența jocurilor didactice față de celelalte activități frontal dirijate constă în faptul că ăn desfășurarea lor participă
toți copiii din grupă, depunând acelați efort de gândire și de exprimare.
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Jocul didactic constituie un important mijloc de educare a limbajului copiilor în vederea școlarizării. Prin
intermediul lui se fixează, precizează și activizează vocabularul copiilor, se contribuie la îmbunătățirea pronunției,la
formarea unor noțiuni, la însușirea unor construcții gramaticale necesare formării deprinderii de citire și scriere în clasa I.
Deseori, educatoarea își propune să îmbogățească conținutul unor jocuri didactice de dezvoltare a limbajului și a
comunicării orale deschise în literatura de specilitate și să creeze unele variante noi, menite să contribuie la optimizarea
sarcinilor și obiectivelor programei, la valorizarea potențelor intelectuale ale copiilor,în special la grupa mare și grupa
pregătitoare.
Jocul exprimă experiența socială a copilului sub forma comunicării cu cei din jur.În învățământul preprimar se poate
apela la o largă paletă de jocuri precum:
−

jocuri didactice pentru formarea deprinderii de a pronunța corect sunetele (exemplu: Cu ce sunet începe
cuvântul „pitic”).

−

jocuri didactice pentru formarea deprinderii de a efectua analize fonrtice(exemplu:Jocul silabelor).

−

jocuri didactice pentru consolidarea deprinderii de a folosi corect substantivele la singular și plural (exemplu:Eu
spun una,tu spui multe).

−

jocuri didactice pentru folosirea corectă a substantivului(exemplu:Răspunde repede și bine-Cum este
Cenușăreasa?)

−

jocuri didactice pentru consolidarea deprinderii de a construi propoziții și fraze cu sens logic și pentru formarea
unei vorbiri expresive(exemplu:Citește pe cărticică)

−

jocuri -exercițiu pentru analiza fonetică

−

dramatizările
În concluzie, copiii trebuie să dobândească încă de la vârsta preșcolară capacitatea de a comunica cu cei din jur,

de a-și exprima în mod inteligibil impresiile, ideile, ceea ce va constitui o bază în activitatea școlară și apoi în viața
socială de mai târziu. Însușindu-și limba, copilul dobândește mijlocul prin care poate realiza comunicarea cu cei din jur
în forme superioare, poate ajunge la cunoașterea tot mai deplină a realității obiective. Pe măsură ce își însușește vorbirea
copilul poate fi educat mai ușor prin intermediul cuvântului ce contribuie la educarea lui intelectuală.

Blibliografie:
Piaget,Jean(1976). Psihologia copilului. București. Editura Didactică și Pedagogică;
Preda Viorica.(1999). Copilul și grădinița. București. Editura Didactică și Pedagogică;
Dumitru Gherghina. Anul. Limba și literatura română.Medodica activităților instructiv-educative din învățămîntul
preșcolar. Editura. orasul
www.edu.ro.Programa activităților instructiv-educative în grădiniță
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Defecte ale ceramicii - studiul de caz
Ilie Gherson Gheorghe
Școala Gimnazială, Comuna Brazi
Județul Prahova
Disciplina Educație tehnologică și aplicații practice analizează diferite materii prime și materiale, dar și
procesele tehnologice de realizare a produselor realizate din acestea. Pentru că în zonă sunt foarte multe ateliere de
fabricare a plăcilor de teracotă, am hotărât să dezvolt acest subiect, teracota, într-un CDȘ.
Prezint acum un caz legat de câteva defecte ce apar în procesul de fabricație a plăcilor de teracotă.
Studiul de caz constă în prezentarea unui fapt din viaţă, a unei probleme în legătură cu care se impune o decizie,
o soluţie. Prezentarea,,cazului” se poate face în scris, oral, video sau audio.
Discutarea ,,cazului” se face în grup, participanţii căutând să înţeleagă, să explice şi să motiveze faptele
prezentate, evenimentele noi, să le aprecieze sau să propună alte soluţii, în funcţie de experienţa şi optica fiecăruia.
Studiul de caz s-a născut din necesitatea găsirii unor căi de apropiere, a instruirii, de modelul vieţii, al activităţii
practice sociale sau productive.

a)

Caracteristici
Studiul de caz are ca scop analiza uneia, sau mai multor cazuri particulare în urma căreia se poate ajunge la

concluzii generale, la formularea de soluţii, decizii, principii sau legi.
b) Conţinutul activităţii
Profesorul va comunica şi analiza fondul de cunoştinţe al elevilor în momentul primirii sarcinii didactice, faptele
ce se cercetează, intuirea relaţiilor dintre faptele cercetate şi elementele cognitive noi, descoperite de elevi. Elevii vor
trebui să stabilească principalele variante de calcul şi relaţiile ce le vor utiliza.

Împart clasa în 3 grupe
Prezint fiecărei grupe, câte o placă de teracotă cu urmatoarele defecte:
Grupa

Defectul plăcii de teracotă

Grupa I

-placă cu fisuri-

Grupa a II-a

- placă spartă -

Grupa a III-a

- o placă pe care smalţul nu a acoperit întreaga suprafaţă

Propun fiecărei grupe, ca în timp de 10minute să analizeze placa primită şi să noteze, în urma analizei,
cauzele care au generat defectele, imperfecţiunile plăcii respective. După expirarea timpui de lucru, elevii expun
concluziile:

Grupa
Grupa I

Concluzii
Fisurarea plăcii s-a datorat uscării rapide (la soare) sau a temperaturii prea mari
din cuptor, în timpul arderii (focul prea iute)

Grupa a II-a

Placa spartă - poate avea una din următoarele cauze:
-

granulaţia mare a unei particule de nisip, pietriş ;

-

prezenţa unei bule de aer ;
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Grupa a III-a

spargerea s-a produs în timpul cioplirii marginilor plăcii

Suprafaţa plăcii nu a fost acoperită, în întregime cu smalţ, datorită neatenţiei
smălţuitorului

Pentru obţinerea unei plăci de calitate, fără defecte, elevii au prezentat următoarele soluţii:

Grupa
Grupa I

Grupa a II-a

Soluţia prezentată
-

uscarea plăcilor se va realiza încet, la umbră

-

temperatura optimă a cuptorului să fie 900-1300°C

-

arderea se va realiza la foc lent

-

pentru a se elimina nisipul cu granulaţie mare sau vreo pietricică,

înaitea malaxării lutului cu nisipul, acesta se va cerne
-

eliminarea bulelor de aer se realizează prin presarea, baterea

materialului în tipar
Grupa a III-a

- pentru acoperirea totală a plăcii de teracotă cu smalţ lichid, se recomandă ca
această operaţie să se execute cu mai multă atenţie
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Şcoala online-inovarea educaţiei
Prof. Ioniţă Ionela Tatiana
Şcoala Gimnazială nr. 308, Bucureşti
Conceptul de inovare defineşte sintetic introducerea noului. Acţiunile având acest scop fac parte din viaţa omului
nu de ieri, de azi, găsirea şi introducerea noului reprezentând factorii principali care au determinat evoluţia omenirii de-a
lungul întregii sale existenţe. Importanţa şi volumul acestor activităţi au crescut odată cu dezvoltarea societăţii. În special
în ultimele decenii se constată o creştere fenomenală a interesului pentru inovare, ca modalitate de a obţine o creştere
economică durabilă a organizaţiilor şi a societăţii.
În prezent, trăim într-o perioadă de tranziţie accelerată, marcată de transformări complexe şi profunde în toate
domeniile de activitate. Amploarea inovării se reflectă în primul rând în ritmurile mari ale dezvoltării de noi produse şi
tehnologii, dar schimbările nu se referă doar la lucruri tangibile. În cadrul organizaţiilor, sunt tot mai numeroase acţiunile
de inovare orientate spre metodele de management, organizarea şi configurarea afacerii, care contribuie la obţinerea de
avantaje competitive durabile. Totodată, inovarea se manifestă în societate în general, materializându-se în noi strategii,
concepte, idei şi organizaţii care se adresează nevoilor sociale – de la piaţa muncii şi condiţiile de lucru, până la educaţie,
sănătate şi dezvoltarea comunitară.
În percepţia comună, inovarea este asociată cu progresul tehnic, care a fost de-a lungul vremii motorul dezvoltării
societăţii. Apariţia automobilului, a telefonului, a calculatoarelor reprezintă doar câteva exemple de inovare tehnică cu un
impact major asupra mediului economic şi civilizaţiei. Dar inovarea nu se limitează la crearea de produse şi tehnologii
noi (inovare tehnică), ci are materializări multiple, atât în cadrul organizaţiilor cât şi în societate. În cadrul organizaţiilor,
este tot mai mare ponderea acţiunilor de inovare orientate spre introducerea unor metode moderne în logistică, marketing,
managementul resurselor umane şi alte domenii funcţionale, contribuind la obţinerea de avantaje competitive durabile.
Motivaţii ale organizaţiei pentru a inova:
•

ameliorarea calităţii produselor educaţionale;

•

creşterea cotei de piaţă/ creşterea imaginii pozitive a şcolii;

•

cucerirea de noi pieţe/ atragerea populaţiei şcolare de calitate din alte zone ale localităţii;

•

lărgirea gamei de produse/ activităţi;

•

înlocuirea produselor învechite.
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în relaționarea cadru
didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a
activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl
ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările
tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o
posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă
profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea
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realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea
personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o
clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, platformele de streaming, în
general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în
acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii
unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza
contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice
persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să
construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului
completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin
chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea
comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de
capacitate de banda limitata sau de trafic încărcat.
În mod firesc, trecerea bruscă la activitatea online nu este ferită de anumite dificultăți în realizarea activităților
la distanță propuse în această perioadă: în primul rând vorbim despre dificultăți tehnice (73%), apoi de lipsa
obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii (71%), urmând să consemnăm nivelul insuficient al
competențelor digitale (68%), lipsa unui dispozitiv adecvat (65%), lipsa unui program bine structurat (65%),
lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor (65%), acces limitat la Internet (64%), lipsa
suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților (59%).
Perioada actuală relevă aspecte problematice ale sistemelor de învățământ, în care accesul echitabil la educație
(de calitate) pare să prevaleze ca direcție prioritară pentru ameliorare (Schleicher, 2020)3 . Așa cum ne indică
rezultatele cercetării de față, și sistemul de învățământ românesc are câteva puncte nevralgice pe care situația
suspendării cursurilor în clasă pare să le accentueze. Sunt necesare studii suplimentare pentru a identifica
nevoile și practicile elevilor care nu au beneficiat de activități organizate de profesori pe perioada suspendării
cursurilor, cât și pentru a identifica modele funcționale prin care părinții, voluntarii sau alte resurse din
comunitatea locală sau extinsă pot contribui la realizarea educației în astfel de perioade
Sistemele de învățământ sunt esențiale pentru inovare, grație formării de competențe care dau naștere la idei
și tehnologii noi. Cu toate acestea, pe când tehnologiile digitale transformă profund modul în care lucrăm, comunicăm și
ne distrăm, lumea educației și învățării nu cunoaște același proces de inovare alimentată de tehnologie pe care îl cunosc
celelalte sectoare.
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STUDIU DE CAZ
Prof. inv.primar: Meșină Mirela
Școala Gimnaziala Nr. 150, Bucuresti
Se numeşte D.P. Are 13 ani şi este elev în clasa a IV-a. Este în acest colectiv de elevi din clasa a II-a. Diferenţa de vârstă
dintre el şi ceilalţi copii este vizibilă. Este un copil dezvoltat din punct de vedere fizic normal, iar I.Q este 79. Este considerat un
copil cu handicap intelectual. Este luat în evidenţele Protecţiei Copilului şi testat psihologic regulat.
Recomandarea Protecţiei Copilului este de a avea profesor de sprijin care să-i ofere terapiile recomandate (ludoterapie,
terapie comportamentală).
Învăţătoarea V.M. este o învăţătoare cu prestigiu, un cadru didactic care se preocupă de elevii săi.
Elevul D.P. intră foarte des în situaţii tensionate. Este acuzat de ceilalţi copii că este violent atât fizic, cât şi verbal. Loveşte
ceilalţi copii şi vorbeşte urât cu ei, dar şi cu doamna învăţătoare. S-a făcut chiar şi un memoriu din partea părinţilor clasei la
Inspectoratul Şcolar de sector pentru înlăturarea acestui copil din colectivul clasei respective.
Consilierul şcolii a constatat că este un copil dezvoltat normal din punct de vedere fizic, hiperchinetic, copil care are nevoie
şi cere mai multă atenţie decât ceilalţi copii. În momentul în care nu i se acordă această atenţie ripostează prin violenţă verbală şi
fizică. Copilul a fost crescut în Şcoli ajutătoare, având un handicap uşor. A fost tratat cu multă atenţie de personalul şcolilor pentru
că era singurul care reuşea să rezolve sarcinile de învăţare corect şi în cel mai scurt timp, putând şi să ajute personalul şcolilor în
diverse treburi gospodăreşti (povesteşte că îi place foarte mult să ajute la bucătărie).
Consilierul şcolii şi-a fixat ca prim obiectiv reintegrarea în grupul de elevi din care face parte şi determinarea copiilor să-l
accepte. Primele activităţi au fost de grup, iar instrumentele folosite au fost cele specifice consilierii de grup. P. se comportă
normal, încerca să-şi ajute colegii pentru rezolvarea sarcinilor, iar dupa două întâlniri copiii îl acceptă deja.
Dacă reintegrarea în grup a fost realizată după 7-8 şedinţe, trebuiau văzute şi celelalte probleme legate de învăţare pe care
le acea copilul.
La prima şedinţă de consiliere de grup, consilierul a observat că acest copil stătea singur în ultima bancă. Din cauza băncii,
copilului îi era imposibil să stea 50 de minute în acea bancă fără să se mişte deoarece banca nu era fixată în podea, se mişca tot
timpul, iar poziţia scaunului era înclinată. S-a cerut învăţătoarei să rezolve acestă problemă fără ca copilul să simtă.
În urma asistenţelor la ore, s-a observat că la matematică elevul ştia doar operaţiile de adunare, cele de scădere neputând să
le înţeleagă. S-a găsit un limbaj comun de explicare a operaţiilor de scădere, iniţial cu numere până la 10, iar copilul a reuşit să
efectueze scăderi, cerând şi temă pentru acasă. A fost primul succes înregistrat, dar nu ultimul. A urmat înmulţirea. P. ştia doar
înmulţirea cu 1,2, 3 învăţată mecanic, fără să cunoască modalitatea prin care se ajunge la acest rezultat. După a doua oră de
matematică, în două zile succesive, copilul înţelesese principiul scăderii şi înmulţirii, efectuând şi teme pentru acasă, ceea ce nu se
întâmplase până atunci.
La limba română citea cu greutate, nu scria cursiv, în sensul că nu ştie când se scrie cu literă mare, scria cu litere mari în
interiorul propoziţiilor, nu ştie ce este alineatul. La vârsta lui nu citise nici o poveste, dar nu îi fusese citită nici de către
altcineva.A început încet să citească cu mai puţină greutate texte la prima vedere şi chiar o cărticică de fabule (spune că a citit-o
de 10 ori).
În ceea ce priveşte familia, mama a murit la naşterea lui. Tatăl e o persoană cu handicap fizic. S-a recăsătorit încă de când
era copilul mic. Situaţia materială a familiei este precară, condiţiile de trai sunt insalubre. Mediul şi stilul de viaţă al copilului este
,,nesănătos”. Lipsa de afecţiune a părinţilor se resimte în comportamentul copilului.
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Managementul comunicării
-principii de bază ale design-ului educaţionalprof. înv. primar Daniela Muntean-Cioplea
Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu
A comunica înseamnă cu mult mai mult decât a stăpâni cuvintele; putem vorbi fără să comunicăm şi să ne
împărtăşim celorlalţi fără a rosti nici un cuvânt. Prin natura misiunii sale, omul şcolii este obligat să conştientizeze
aceasta şi să acţioneze ca un profesionist al comunicării. Nu prezenţa ”personajelor” profesor-elev dă unei comunicări
caracterul didactic, ci respectarea legităţilor presupuse de un act sistematic de învăţare.
Comunicarea verbală este un proces de transmitere a informaţiilor de la profesor la elev şi de acceptare sau
neacceptare (feed-back) de la elev la profesor ce se realizează cu ajutorul sistemului de coduri care este limba.
Din perspectiva educaţiei formale, comunicarea didactică este cea care constituie baza procesului de predareasimilare a cunoştinţelor. Prin caracteristica sa de instrumentalitate, comunicarea didactică înglobează fenomenul de
retroacţiune. Ca acţiuni recurente, propagate în sens invers-de la efecte la cauze, de la rezultate spre obiectivele iniţiale retroacţiunile sunt principalele modalităţi, care permit adaptarea interlocutorilor unul faţă de altul, la situaţie şi, esenţial,
la finalitatea urmărită. Dintre formele de retroacţiuni prezente şi în comunicarea de tip didactic, cea mai importantă este:
feed-back-ul.
Din perspectiva comunicării didactice, feed-back-ul poate fi privit ca fiind comunicarea despre comunicare şi
învăţare. Aceasta se explică prin faptul că actul didactic impune existenţa a două feed-back-uri, diferite prin sens şi
funcţie.
Un prim feed-back aduce informaţii de la receptor la emiţător-este convenţional numit feed-back-ul I – şi reglează
activitatea de transmitere a informaţiilor. Al doilea feed-back, oferit de această dată de emiţător receptorului-numit feedback II, are drept scop să regleze activitatea dominantă a celui din urmă. În cazul comunicării didactice, dominantă
pentru pentru receptor este activitatea de învăţare. Dacă feed-back-ul I poate fi întâlnit în orice tip de comunicare umană,
feed-back-ul II este propriu într-o comunicare ce vizează expres învăţarea sistematică. ( Iancu,S., 2000, p.65-69)
Informaţia care este prevăzută în procesele instructive va fi făcută compatibilă cu structurile cognitive şi
comprehensive ale elevilor. Nu este vorba numai de o esenţializare, de o reducere a complexităţii teoriei, ci şi de o
resemnificare şi valorizare a complexului explicativ în funcţie de vârstă şi particularităţile individuale care permit o
asimilare satisfăcătoare.( Sima, I., 1998, p.82)
Modelarea conţinutului trebuie să fie multireferenţială, să ţină cont de necesităţile sociale, dar şi de preferinţele şi
dorinţele elevilor, chiar de unele opacităţi sau respingeri ale lor. Ar fi interesant ca un conţinut să se fixeze plecând de la
ceea ce elevii refuză sau nu sunt în stare efectiv să asimileze.( Sima, I., 1998, p.85)
Folosirea întrebărilor în comunicarea didactică
În cadrul dialogului, emiţătorul este cel care selectează, codifică şi transmite mesajele, iar receptorul le decodifică,
le interpretează şi elaborează răspunsurile, realizându-se în acest fel, feed-back-ul absolut necesar. Acest schimb de
informaţii nu se realizează însă în mod rigid, „rece”, căci funcţiei cognitive i se alătură funcţia afectiv-emoţională.
Comunicarea didactică presupune o particularizare a dialogului uman, în cadrul său reflectându-se trăsăturile
generale ale dialogului, dar în acelaşi timp, delimitându-se o constelaţie de caracteristici particulare. Acest complex de
trăsături ale dialogului didactic se datorează specificului procesului de învăţământ, ale cadrului şcolar, instituţionalizat, al
statutului de profesor şi, respectiv de elev, precum şi rolurilor fiecăruia în activităţile educative. Toţi aceşti factori
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generează anumite cerinţe ce trebuie respectate, semnalează apariţia anumitor limite de dialogare, însă presupune şi
oferirea anumitor posibilităţi de depăşire a limitelor şi de canalizare a lor în aşa fel încât dialogarea profesori-elevi să
creeze condiţii optime de desfăşurare eficientă a activităţilor instructiv-educative.
Autenticitatea este una din condiţiile de bază ale comunicării prin intermediul dialogului, iar această autenticitate
este rezultatul dăruirii totale şi implicării personalităţii fiecăruia dintre participanţi la dialog. Formularea întrebărilor,
succesiunea şi alternanţa lor, sunt condiţii esenţiale pentru obţinerea din partea elevilor a răspunsurilor corecte şi dorite.
Elevii, ca participanţi la dialog, poartă întreaga responsabilitate a formulării răspunsurilor. Ei trebuie să recepteze corect
mesajul profesorului, să-l decodifice adecvat, iar apoi să emită răspunsul. Profesorul, ţinând cont de condiţiile obiective
ale mediului instructiv-educativ şi de caracteristicile procesului de învăţământ, precum şi de personalitatea elevilor,
trebuie să utilizeze tipul de întrebare corespunzător.
Gilbert Leroy realizează o cercetare a dialogului didactic în învăţământul belgian, categorisind întrebările utilizate
în dialog, în: întrebări limitate sau închise, întrebări cuprinzătoare sau deschise (având drept criteriu-libertatea
răspunsului elevilor) şi întrebări ajutătoare sau stimulatorii.
Întrebările deschise sau cuprinzătoare sunt cele la care se poate răspunde printr-o alegere din idei multiple şi
diferite, după posibilităţile, interesele, nivelul de dezvoltare ale fiecărui elev.
Întrebările deschise cer explicaţii, relatări detaliate, atitudine pozitivă, implicare în mod deschis şi liber, oferind o
foarte mare libertate de exprimare a elevilor într-o atmosferă relaxantă. Ei sunt stimulaţi să-şi aleagă calea, mijlocul şi
ordinea judecăţilor lor. În acest fel li se acordă o responsabilitate mai mare, iar când răspunsurile la astfel de întrebări
sunt corecte, elevii obţin încredere în forţele proprii, menţinând şi stimulând mai departe motivaţia pentru învăţare,
conştientizând încrederea pe care profesorii le-o acordă.
Astfel de răspunsuri reflectă la un nivel ridicat personalitatea elevilor, modul lor de gândire şi acţiune. Acest lucru
poate constitui un feed-back pentru profesori, asupra eficienţei muncii lor instructiv-educative. În acelaşi timp, constituie
un mijloc de autocunoaştere pentru elevi.
Întrebările deschise însă, îi dezavantajează pe cei timizi, care nu-şi asumă responsabilităţi şi nu iau iniţiativa. În
astfel de cazuri, profesorii trebuie să-i antreneze cu abilitate în dialog, să-i înveţe şi să le formeze capacitatea de a putea
fi responsabili. Se dovedeşte utilă intervenţia prin întrebări deschise doar în condiţiile în care încurajează dialogul.
Utilizarea excesivă a lor, poate duce la o conversaţie dezlânată, care se pierde în amănunte nesemnificative şi se abate de
la esenţa problemei.
În activitate didactică, profesorul este cel care trebuie să ştie când, cum şi în ce pondere trebuie ele stimulate, să
direcţioneze corect şi eficient dialogul. Întrebările deschise se dovedesc a fi utile în dialogul didactic atunci când
alternează adecvat cu cele închise şi ajutătoare.
Întrebările închise sunt cele care solicită un singur răspuns.
Specificul acestor întrebări este acela că, cer un singur răspuns acceptabil, fără altă posibilitate de alegere decât
între o eroare şi un răspuns valabil. Din acest motiv, o întrebare închisă poate fi apreciată de elev ca fiind uşoară - atunci
când ştie răspunsul - şi grea sau imposibil de răspuns atunci când nu ştie. Nu acceptă păreri, opinii proprii ale elevilor. Nu
stimulează creativitatea, gândirea divergentă, imaginaţia şi adesea încătuşează gândirea elevilor. Singurele reacţii ale
elevilor sunt acelea de căutare a răspunsului unic. Cu toate acestea, lipsa întrebărilor închise, ţintite, poate duce la o
conversaţie dezorganizată, cu pierdere de timp în mod inutil, dar un şir nesfârşit de întrebări închise duc la un dialog
plicticos, dând senzaţia unui interogatoriu. Din aceste motive, este preferabil ca întrebarile închise să fie utilizate în
alternanţa adecvată contextului conversaţiei - cu cele deschise. De la o întrebare închisă, prin detaliere, se poate ajunge la
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un dialog deschis şi antrenarea adecvată a elevilor. Totodată, succesiunea întrebărilor închise stimulează elevii să
progreseze în înţelegera unor cunoştinţe, după o schemă prestabilită de profesor.
În condiţiile în care elevii nu intră în dialog de teama de a nu răspunde greşit, intervenţia profesorului prin
întrebări închise (apreciate de elevi ca fiind uşoare) îi stimulează pe aceştia. Elevilor mai timizi sau neîncrezători în
forţele proprii, astfel de situaţii le dau încredere în ei şi le stârnesc motivaţia de a dialoga. Utilizarea acestui tip de
întrebări este folosită mai ales la disciplinele reale (matematică, fizică, biologie, chimie etc.), unde elevii trebuie să înveţe
lucrurile aşa cum sunt, fără prea mari posibilităţi de a-şi aduce aportul personal.
Întrebările ajutătoare permit elevilor o accesibilitate mai mare la conţinuturile activităţilor instructiv-educative.
Intervenţia profesorilor prin astfel de întrebări trebuie să fie adecvată situaţiei didactice, pentru că altfel, poate influenţa
negativ actul de predare- învăţare. Acest tip de întrebări este utilizat, în primul rând, pentru a induce, pas cu pas,
răspunsul dorit din partea elevilor. În acest caz, cunoaşterea se realizează prin descoperirea sau redescoperirea
informaţiilor. Poate fi folosit în toate tipurile de lecţii, scopul fiind de fiecare dată diferit.
Întrebările ajutătoare pot fi atât închise cât şi deschise, în funcţie de situaţia didactică şi de personalitatea elevilor.
Nu se poate însă abuza în utilizarea abundentă a acestui tip de întrebări, întrucât gândirea, creativitatea, limbajul,
imaginaţia şi alte funcţii şi procese psihice ar fi lăsate să lenevească, pe de o parte, iar pe de alta ar determina anumite
frustrări elevilor, dând impresia că profesorul nu are încredere în valoarea şi capacitatea lor.
Cel care iniţiază şi provoacă (aproape întotdeauna) dialogul este profesorul, iar el poartă întreaga responsabilitate
a modului în care se desfăşoară.
Pornind de la ideea că în şcoală nu se urmăreşte doar formarea elevilor pentru reuşita şcolară, ci se urmăreşte şi
relaţia umană în toate împrejurările şi în orice moment al vieţii, atunci atitudinea şi conduita dascălului este un mijloc şi o
condiţie de realizare a acestui scop.
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ADAPTAREA LA SISTEMUL DE PREDARE ONLINE-APLICAȚII ȘI
PLATFORME
PROF.ÎNV.PRIMAR ȘTEFANIA GHIORGHIEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,NICU ENEA” BACĂU, JUD. BACĂU
Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației. Practic, mult din calitatea actului
învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul învățării depinde de comportamentul profesorului. Așadar, la
competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația cu elevii săi, această relație continuă să fie la fel de importantă
și în mediul online.
Cercetând puțin pe această temă am descoperit mai multe studii care vorbesc atât despre avantajele cât și dezavantajele
acestei opțiuni. Un set de studii realizate de Departamentul de Educație al Statelor Unite vorbesc pe de-o parte de faptul
că rezultatele învățării online păreau a fi la fel ca în cursurile tradiționale, cât și despre faptul că studenții în condiții de
învățare online s-au comportat într-o manieră mai bună decât cei care primesc instrucțiuni față în față.Alte studii de dată
mai recentă vorbesc despre faptul că instrucțiunile care combină elementele online cu cele tradiționale, față în față, au un
avantaj mai mare în raport cu instrucțiunile fie numai față în față, fie pur online. Aceleași studii vorbesc despre faptul că
cel mai mare impact al învățării online e înregistrat la adolescenții de liceu.
O echipă de cercetători de la Universitatea Harvard a ajuns la concluzia că intercalarea conținutului multimedia și a
materialelor de învățare online cu teste scurte, la intervale de timp regulate, pot îmbunătăți implicarea elevilor.
Cercetările au arătat că utilizarea acestor teste a redus aproape la jumătate (42%) distragerea elevilor cât și creșterea
considerabilă a notelor obținute de aceștia. E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această
perioadă, astfel încât în momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. Datele arată că după o perioadă
lungă de timp (câteva săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-i ții implicați pe
copii. Dar nu este imposibil.
Părinții spun „prezent” la educație
În situația în care suntem astăzi, statul asigură concediu unuia dintre părinți pentru a se putea ocupa de educația copiilor.
Profesorii pot lucra cu aceștia în această perioadă pentru educația celor mici. Ei pot veni cu instrucțiuni clare în online,
iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În felul acesta se pot dezvolta relații între școală și familie, părinții pot
înțelege mai ușor și pot empatiza mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte.
Părinții pot explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la adulți.
Punți digitale între profesori
Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și materialele și practicile
pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat cursuri online și care sunt mai
familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de
sprijin. Vă vom ține la curent cu exemple și povești de succes din activitatea online a profesorilor.
Autonomie în învățare pentru elevi
Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și la maxim
creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul învățării și poate crește
încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul
vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact).
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Învățare prietenoasă de acasă
Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. Nu mai există gălăgie, la
nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai
mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se
reduce din gradul de oboseală, părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii.
Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație.
PLATFORME EDUCAȚIONALE ACREDITATE PENTRU PREDAREA ONLINE
Google Classroom
https://classroom.google.com/
Descriere: Permite încărcarea de materiale, postarea de anunțuri, notarea materialelor încărcate de elevi. Necesită conturi
google (pentru profesor și elevi) și activarea licenței google.
Tutoriale: https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en#topic=6020277
Microsoft Teams
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams
Descriere: Permite organizarea pe structuri de tip clasa, încărcarea de materiale și lucrul colaborativ
Tutoriale: https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084b1089f0d21d7
Edmodo
www.edmodo.com
Descriere: Platformă pentru gestionarea clasei și a activităților de învățare, pentru comunicare și colaborare. Este adaptată
pentru învățământul preuniversitar. Permite și înscrierea părinților.
Tutoriale: https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/205012194-Video-Tutorials
Moodle
https://moodle.org/
Descriere: Platformă pentru activități de învățare la distanță. Necesită instalare pe un server. Este mai potrivită pentru o
soluție comună mai multor clase/ standardizată la nivel de școală.https://docs.moodle.org/38/en/Main_page
Tutoriale: https://docs.moodle.org/38/en/Main_page
Easyclass
https://www.easyclass.com/
Descriere: Permite gestionarea activităților de învățare – clasele de elevi pot primi materiale, teste, sarcini de lucru
variate. Produsele activității elevilor pot fi notate și pot primi feedback.
Tutoriale: https://www.youtube.com/watch?v=F9HTUrrq93o
Școala pe net
https://scoalapenet.ro/
Descriere: Platformă cu resurse pentru toți profesorii interesați să-și dezvolte competențele digitale și să susțină activități
de învățare cu ajutorul noilor tehnologii.
Platforma Kinderpedia
www.kinderpedia.co
Descriere: Soluție completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe disponibilă pe web și ca aplicație de
mobil (Android și iOS). Platforma este gratuită și ajută la gestionarea clasei/grupei și a activităților de învățare, dar și

2202

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

pentru comunicare și colaborare. Este adaptată pentru învățământul preuniversitar și este în limba română. Permite atât
înscrierea elevilor cât și a părinților.Are modul de video-conferință (Zoom) integrat cu orarul clasei dar și catalog de note
cu posibilitatea de atribuire și notare teme către elevi. Elevii se pot înscrie doar cu un cod unic furnizat de
profesor/învățător.
APLICAȚII ȘI PLATFORME PENTRU TESTE ȘI EXERCIȚII
ASQ (Another Smart Question) este o soluție de evaluare creată de soții Cătălin și Ana Ungureanu, pe care elevii o pot
folosi independent, pentru a aprofunda și a lucra individual teste și exerciții create în prealabil de profesor. Acesta poate
adăuga clipuri video cu explicații, exerciții și teste pentru orice materie și poate urmări rezultatele fiecărui elev direct din
aplicație. Profesoara de matematică Ana Ungureanu a explicat pe scurt cum poate folosi un profesor aplicația pentru
clasa sa. Partea bună este că odată înscrisă o clasă de la o anumită școală, orice profesor poate asigna exerciții și teste
aceleiași clase, fără a mai introduce elevii încă o dată. Găsiți explicații video în scurtele tutoriale de pe platformă.
Quiz-uri prin Kahoot pentru verificarea cunoștințelor și feedback: aceasta este o platformă gratuită folosită de milioane
de profesori din întreaga lume cu ajutorul căreia puteți crea teste interactive, în care elevii răspund într-un timp limită,
folosind un dispozitiv mobil. Odată creat un test, veți putea trimite un cod de acces (PIN) elevilor care îl pot accesa din
aplicația Kahoot instalată pe mobil sau pe site-ul Kahoot.
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MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI ȘCOLARE - PARTENERIATELE EDUCAȚIONALE
prof. Pascu Corina-Vasilica
Școala Gimnazială Nr.1 Iana
Abordarea temei „Managementul parteneriatului educațional” se regăsește în tendinţele actuale ale extinderii
câmpului educaţional de la organizaţia şcolară către comunitate.
Şcoala este instituţia care are rolul de a oferi serviciu social, este direct influenţată de ceea ce se întâmplă în
mediul social, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, norme, valori recunoscute şi acceptate social și în același timp are
o logică internă de dezvoltare, reproduce propriile norme şi valori, are propriul sistem de organizare.
Parteneriatul educaţional reprezintă unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un concept dar și o
atitudine în câmpul educaţiei, o legătură între două instituții în care scopul bine determinat are ca finalitate educarea
copiilor, construirea binelui acestora. Termenul parteneriat este definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în
literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.
Realizarea unui parteneriat de succes are în vedere parcurgerea unor „etape de explorare - evaluare planificare - formare - iniţiere - realizare - verificare reglementare -consolidare - acţionare - implementare - evaluare”.
Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, coordonare, cooperare şi
parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al comunicării pentru a ajunge la un nivel
superior, cel al parteneriatului. Astfel parteneriatul reprezintă o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi,
cooperarea şi coordonarea sunt formele intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea
reprezintă punctul de plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi.
Succesul unui parteneriat implică: identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii;
găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge
scopul propus; identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la maxim;
combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor diferite care se pot aplica diferitelor sarcini; utilizarea cu
succes a schimbării în folosul instituţiei, în acest caz a școlii şi a comunităţii.
În vederea realizării unui parteneriat de succes este indicat a se urma anumiţi paşi, primul dintre aceştia fiind
constituirea grupului de lucru la nivel de școală. Pentru a asigura succesul unui proiect este foarte importantă
indentificarea în cadrul școlii a persoanelor potrivite proiectului ales. Aceste persoane trebuie să îşi dorească implicarea
în proiect, să aibă cunoştinţe şi abilităţi potrivite subiectului propus şi să nu le lipsescă calităţile de comunicare şi
relaţionare cu celelalte persoane implicate în proiect.
Totodată, la nivel de școală este necesară o autoevaluare a nevoilor şi resurselor interne de care dispune școala
la acel moment şi identificarea factorilor stimulatori, dar şi pe cei care ar împiedica şi constrânge realizarea cu succes a
proiectului.
În realizarea parteneriatului, un pas deosebit de important îl constituie identificarea posibililor parteneri, care
trebuie să răspundă nevoilor şi cerinţelor proiectului. Astfel, grupul de lucru din cadrul școlii stabilește o listă a
posibililor parteneri ţinând cont de misiunea, obiectivele, istoricul, experienţa şi, nu în ultimul rând, de referințele
despre un anumit partener al proiectului. Aşadar, ar putea exista o serie de parteneri posibili ai școlii precum:
-

părinţi, asociaţii ale părinţilor;

-

instituţii educaţionale precum: şcoli, licee, universităţi, centre de resurse educaţionale sau asistenţă
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psihopedagogică şi altele;
-

agenţi educaţionali: cadre didactice, specialişti precum psihologi, consilieri şcolari, logopezi, psihopedagogi,
psihologi, dar şi biblotecari, muzeografi şi alţii;

-

membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului precum medici,
reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei şi alţii;

-

reprezentanţi ai unor instituţii: primării, dispensare, teatre, muzee, biblioteci, pompieri, poliţie, agenţi de
protecţie a mediului, instituţii religioase şi altele.
După identificarea posibililor parteneri, grupul de lucru din cadrul școlii va întreprinde acţiuni concrete de

contactare şi abordare directă a partenerilor selectaţi.
Se are în vedere realizarea unei negocieri şi a stabilirii scopului şi a obiectivelor comune proiectului, se poate
semna un protocol de parteneriat în care să se stipuleze scopul, obiectul şi durata parteneriatului, formele de colaborare
dintre parteneri, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, finanţarea proiectului şi alte dispoziţii finale.
În practica şcolară există mai multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acordcadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract
de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele.
Activitatea în parteneriat are nenumărate beneficii, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse
probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat
educaţional este benefică atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi (şcoală, familie, comunitate).
Parteneriatul este o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale la nivel comunitar, pentru atragerea altor
resurse externe pentru rezolvarea problemelor comunitare, acestea la rândul lor orientând sprijinul către școală.

BIBLIOGRAFIE:
Cristea, Sorin, Dicționar de termini pedagogici, Editura Didactică și Pedagogică, București,1998.
Stăiculescu, Camelia, Școala și comunitatea-partenere în educație, Editura Studia Universitatis, Chișinău, 2005.
Stăiculescu, Camelia, Influențe ale dezvoltârii comunitare asupra instituției școlare-Căi pentru depășirea crizei
societății românești, Editura ASE, București 2011.
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Școala online.De la inovație și creativitate la performanța.
Prof. Bogdan Ioana Simona
Liceul tehnologic Mircea Vulcănescu - București
Ce trebuie să-i ofere școala elevului? Trebuie să-i asigure condiții necesare de dezvoltare,formare , socializare,
acces la resurse educaționale , profesori bine pregătiți , care folosind metode și strategii didactice adecvate
particularităților fiecărui elev pe baza unui curriculum adecvat vor obține un demers didactic eficient.
În această perioada de pandemie se realizeză un” altfel de școală” , școala online care vine la “pachet” cu o
serie de avantaje și dezavantaje atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Putem enumeră câteva avantaje care fac
procesul de învățământ mai ușor și mai atractiv prin folosirea unor platforme educaționale și instrumente digitale care
permit accesul la informație într -un mod inedit , plăcut chiar distractiv prin imagini, jocuri, videoclipuri , manuale
digitale , biblioteci digitale și de ce nu și profesori “digitali”.
Dar școala online vine la pachet și cu multe dezavantaje printre care: lipsa interacțiunii , căldura și dragostea cu
care un profesor îi vorbește elevului sau , feedbackul imediat al clasei, lipsa socializării , faptul că vorbesti unui copil
ascuns după o bulinuța colorată care ține și microfonul închis , faptul că nu știi sigur cine se află dincolo de bulinuța,
dacă acel copil este unul timid, unul bolnav, unul supărat …….toate acestea nu le poți vedea, poate doar intui dacă poți
să treci dincolo de ecranul rece al unui calculator……
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STUDIU DE CAZ
Prof. Înv. Preşcolar: Radac Crina
Grădiniţa cu program prelungit nr 11, Alba Iulia, jud. Alba
DESCRIEREA CAZULUI:
Copilul T. A., băiat, este elevul grupei mele de 3 ani. Este crescut de ambii părinţi într-o familie legal
constituită, dar în care tatăl este extrem de agresiv. Cei doi fraţi ai lui se ocupă de T. A.. Ei îl aduc la grădiniţă, atunci
când pot, dar de fiecare dată după ora 900 şi îl iau atunci când sora cea mare care este clasa a VI-a termină cursurile (ora
1400).
Sitaţia economică a familiei este modestă, tatăl este muncitor, 40 de ani, mama confecţioner , 38 de ani. Părinţii
cu echilibru nervos precar, foarte ocupaţi, astfel copilul fiind supravegheat insuficient. Destul de frecvent au apărut
momente conflictuale între părinţi şi copii, urmate de pedepse fizice repetate asupra copiilor.
T. A. este retras şi s-a adaptat greu la activitatea şi disciplina din grădiniţă, este mereu absent la explicaţiile
mele, tresare ori de câte ori mă apropii de el şi îmi spune să nu îl pârăsc tatălui atunci când face o boacănă, pentru că o
să-l bată foarte tare.
La grădiniţă, copilul preferă jocurile şi activităţile care se desfăşoară în grup.
Este nehotărât în organizarea jocului individual, doreşte compania anumitor copii, nu îndeplineşte sarcinile care i se
dau, mai puţin pe cele cu caracter practic – aplicative. Deşi stăpâneşte percepţia formei, mărimii, culorilor, nu doreşte să
le redea prin desen sau modelaj, spunând că nu poate. Îşi controlează şi coordonează mişcările în ritmul cerut, totuşi, la
acest copil, nu se concretizează coordonarea ochi – mână pentru redarea unor teme plastice.
Despre ce face la grădiniţă nu se interesează nimeni niciodată iar copilul nu este motivat să-şi îndeplinească
sarcinile care i se cer.
Are o mobilitate medie, dă semne de lipsă de interes, plictiseală la activităţile de colorare, modelare, desen. Dă dovadă
de o uşoară instabilitate a reacţiilor: este când reţinut, când exploziv, căzând în extreme în ceea ce priveşte
manifestările emoţionale.
Principalele trăsături de caracter ce se conturează ar putea fi: capacitatea de comunicare, sinceritatea, respectul,
politeţea, corectitudinea, curajul în competiţie, dar şi timiditatea, neîncrederea în sine, şi, uneori nesiguranţa.

IDENTIFICAREA CAUZELOR:
Sunt identificate cauzele şi se constată:
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CAUZE DE ORDIN INDIVIDUAL:
➢

instabilitate emoţională;

➢

deficit de atenţie;

➢

stimă de sine scăzută, neîncredere;

➢

lipsă de afectivitate;

➢

lipsa de comunicare

➢

agresivitatea.

CAUZE FAMILIALE:
➢

violenţa domestică;

➢

diferenţele de tip economic;

➢

transferul responsabilităţii educaţiei către fraţii lui;

➢

nesupravegherea/ indiferenţa;

CAUZE ŞCOLARE:
➢

frecvenţa neregulată a copilului la grădiniţă;

➢

lipsa de motivaţie;

➢

implicarea insuficientă a familiei în educaţie;

CAUZE SOCIALE:
➢

gradul de dezvoltare al comunităţii: economic şi cultural;

➢

lipsa accesului la informaţii;

➢

lipsa exemplului în imediata lui apropiere.

IDENTIFICAREA SOLUŢIILOR PENTRU REZOLVAREA CAZULUI:
Strategia pe care am folosit-o a fost ca mai întâi să realizez o mai bună colaborare cu părinţii, respectiv cu tatăl
, încercând să-l determin să înţeleagă influenţa pe care o are familia în general asupra formării personalităţii copilului.
De aceea ca soluţii pentru rezolvarea cazului am aplicat:
•

participarea părintelui la activităţile zilnice organizate la nivelul grupei din care face parte copilul său;

•

acceptarea programului de recuperare, prin sosirea copilului la grădiniţă până la ora 8.00;
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•

stabilirea unui timp limitat în programul zilnic al copilului, în care acesta se poate juca, restul să fie activ,
să fie pus să facă ceva util;

•

stabilirea orei de culcare, nu mai târziu de ora 21.00;

•

atragerea copilului în activităţile grupei, prin joc, şi stimularea acestuia în vederea rezolvării sarcinilor
primite;

În situaţia dată, adoptarea acestor soluţii propuse au fost cheia succesului intervenţiei. Pe de altă parte,
consilierea familiei în ceea ce priveşte modul şi direcţia de acţiune în înlăturarea carenţelor copilului, a constituit,
de asemenea, o punte către succesul întreprinderii, cunoscut fiind faptul că la vârstele mici trebuie transferată
focalizarea intervenţiei de la persoana copilului către părinţi, familie. La vârsta preşcolară nu copilul trebuie
consiliat, ci familia.

STABILIREA UNOR CONCLUZII:
o

Problema s-a creat din cauza unei comunicări ineficiente între copil şi părinte.

o

Prin informare, părintele a descoperit cum să găsească şi să aplice soluţia eficientă în rezolvarea problemei
ridicate de copil. Astfel a înţeles că printr-o bună comunicare cu educatoarea, prin răbdare, înţelegere,
încurajare, prin recompensare în urma efortului depus, prin neforţarea copilului, ci trezirea dorinţei proprii
de a participa la realizarea sarcinilor îşi pot ajuta copilul să treacă peste inhibiţii şi neîncredere în sine şi să
înceapă să dorească să execute acele activităţi la care întâmpina dificultăţi.

o

Prin aplicarea metodelor şi procedeelor pe care le-am enumerat, problema de comunicare şi îndeplinire a
sarcinilor s-a rezolvat.

BIBLIOGRAFIE
Cocan, C.,-Psihopedagogie specială-copiii cu probleme de învățare,

curs pentru învățământ la distanță,

Universitatea “Transilvania”, Braşov, 2005;
Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Bucureşti,2002; Băban, A.,(coordonator)-Consiliere
educațională,Editura Imprimeria Ardealului, Cluj- Napoca, 2001;
Vrăsmaş, E.,-Consilierea şi educația părinților,Editura Aramis, 2002;
Vrăsmaş, E.,-Educația copiilor cu cerințe educative speciale, Editura Credis, 2000; Băjenaru, L., -Contribuția
exercițiului-joc la dezvoltarea limbajului,în Revista Învățământul preşcolar,nr.1-2/2004
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PROCEDURA DE APLICARE A PROIECTULUI UNUI EVENIMENT ŞTIINŢIFIC ÎN MEDIUL
ONLINE - CONTRIBUŢII LA IMPLEMENTAREA REFORMEI CURRICULARE LA NIVEL
NAŢIONAL
Prof. Emilia Dana Seleţchi, PhD
Colegiul Tehnic ,,CAROL I” din București
ARGUMENT
Proiectul ,,Creativitate în ştiinţă şi tehnologie în mediul online” are un caracter interdisciplinar, pluridisciplinar şi
transdisciplinar fiind destinat elevilor de liceu care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile IT şi să-şi dezvolte capacitatea
de comunicare într-o limbă străină. Liceul nostru dispune de foarte bună dotare a laboratoarelor de informatică ceea ce
permite elevilor accesul la calculatoare performante dotate cu internet precum şi la utilizarea unei mari varietăţi de softuri
de prelucrare a imaginilor, analiză de date şi statistică. Elevii mai pot beneficia şi de un program de activităţi în cadrul
unui cerc de creativitate coordonat de cadre didactice specializate în disciplinele: fizică, matematică şi informatică.
SCOPUL PROIECTULUI
- Stimularea gândirii integrate şi creativităţii în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi limbilor străine a elevilor liceelor
tehnologice din Bucureşti şi din ţară, pentru promovarea cooperării europene dintre şcoli şi dezvoltarea abilităţilor TIC.
OBIECTIVE
- Dezvoltarea interesului elevilor pentru documentare, cercetare, inovare;
- Sporirea calităţii procesului instructiv-educativ prin următoarele procese: ilustrarea, esenţializarea, actualizarea,
adaptarea, reorganizarea, corelarea conţinutului educativ cu celelalte componente ale sale: surse, obiective şi strategii
acţionând fenomenul de feedback care asigură reglajul şi perfecţionarea lor continuă;
- Cunoaşterea modalităţilor de utilzare a algoritmilor de lucru oferiţi de programele: ImageJ, OPMIAS, Apophysis,
PAST, OriginPro, Statistica, MATLAB, etc.,
- Prezentarea de către participanţi (elevi şi cadre didactice) a unor exemple de bună practică în utilizarea calculatorului;
- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, încurajând utilizarea de către participanţi ale mijloacelor IT de comunicare;
- Dezvoltarea creativităţii individuale şi de grup,
- Diseminarea rezultatelor proiectului către alte şcoli.
GRUP ŢINTĂ
- Elevi şi profesori ai liceelor tehnologice
CONŢINUTUL PROIECTULUI
Fişa de înscriere va conţine datele de identificare ale participanţilor, adresa, studii, cunoştinţe în domeniul IT, limbi
străine cunoscute, proiectele în care a mai fost implicat, etc.
Regulamentul proiectului va conţine informaţii cu privire la:
-

perioada şi locul desfăşurării proiectului;

-

rolul fiecărui participant în proiect, drepturi, îndatoriri şi obligaţii;

-

diseminarea rezultatelor proiectului, etc.

Evaluarea internă este procesul prin care se urmăreşte realizarea activităţilor propuse, atingerea obiectivelor, gradul de
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îndeplinire al acestora şi de utilizare a resurselor.
CRITERII DE EVALUARE
La evaluarea proiectelor sunt luate în considerare următoarele 5 criterii generale:
◙ Calitatea ştiinţificã, tehnicã şi inovarea;
◙ Valoarea adãugată şi contribuţia la politicile structurii finanţatoare;
◙ Contribuţia la obiectivele sociale;
◙ Dezvoltarea economică şi perspectivele tehnico-ştiinţifice;
◙ Resurse, parteneriat şi management.
CRITERII SPECIFICEDE EVALUARE
► Calitatea ştiinţificã/ tehnică a proiectului ,,Creativitate în ştiinţă şi tehnologie în mediul online”;
► Gradul de noutate/ modernitate a proiectului ,,Creativitate în ştiinţă şi tehnologie în mediul online”;
► Caracterul de originalitate a proiectului şi raportarea la alte proiecte naţionale/ europene conexe (corelarea/ excluderea
reluărilor sau suprapunerilor cu proiecte similare, realizate prin finanţare din fonduri publice naţionale/ europene);
► Contribuţia proiectului ,,Creativitate în ştiinţă şi tehnologie în mediul online” la dezvoltarea domeniilor vizate;
► Caracterul multidisciplinar al activitãţilor de cercetare cuprinse în proiect;
► Gradul de noutate/ originalitate a soluţiilor, metodelor şi instrumentelor de lucru propuse;
► Nivelul parametrilor de performanţă şi calitate ai soluţiei propuse;
► Gradul de conformitate cu cerinţele reglementărilor şi standardelor corespunzătoare de nivel european sau
internaţional (calitate, mediu, risc ele.);
► Planul de diseminare a rezultatelor.
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR (DIAGRAMA GANTT)
Diagrama Gantt este un instrument important în analiza şi planificarea unor proiecte complexe, având
următoarele etape: Planificare → Organizare → Desfăşurare → Finalizare
Durata/Activitatea

M1

Realizarea parteneriatelor
Şedinţe, dezbateri, seminarii
Lecţii demonstrative
Activităţi ONLINE

◙
◙
◙

◙

◙
◙
◙

Dezvoltarea resurselor (materiale,
informaţionale)

◙

◙

◙

◙
◙

Activităţi de cercetare
Realizarea/actualizarea pe platformă
Publicaţii online
Sesiuni de comunicări, simpozioane,
conferinţe, etc.
Expoziţii

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M
9

M
10

◙
◙

◙
◙
◙

◙
◙

◙
◙
◙

◙

◙

◙

◙

◙
◙

◙
◙

◙
◙

◙
◙

M
11

M
12

◙
◙

◙
◙
◙

◙
◙

◙
◙

◙
◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙
◙

◙
◙

◙
◙

◙
◙

◙
◙

◙

◙

◙

◙
◙

◙
◙

◙
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O diagrama GANTT este o matrice construită cu o axă orizontală ce reprezintă durata totală a proiectului şi o
axă verticală reprezentând sarcinile ce alcătuiesc proiectul analizat. Diagrama GANTT mai conţine de asemenea o zonă
grafică de bare orizontale pentru fiecare sarcină ce cuprinde simbolurile perioadelor de start si de încheiere.
Diagrama Gantt:
▲ Contribuie la planificarea sarcinilor ce trebuie duse la bun sfârşit;
▲ Întocmeşte un program referitor la perioada în care aceste sarcini vor fi îndeplinite;
▲ Planifică distribuirea resurselor necesare proiectului;
▲ Ajută la depăşirea momentelor critice ale unui proiect, atunci când acesta trebuie finalizat până la o anumită dată.
În timpul desfăşurării unui proiect, diagrama Gantt contribuie la monitorizarea proiectului respectiv şi stabileşte
dacă acesta se încadrează în plan.
REGULAMENT DE PARTICIPARE ÎN CADRUL COMUNICĂRILOR ŞTIINŢIFICE
► Secțiuni:
1) Prezentări Power Point
2) Pagini web
3) Filme, animații
4) E-book şi reviste electronice
5) Altele decât cele de mai sus
Pentru participare odată cu trimiterea fişei de înscriere va fi trimisă şi lucrarea în format electronic.
Lucrările pot fi realizate în format word, power point, prezi, filme documentare, soft-uri educaționale, etc.
► Condiţii de redactare a lucrărilor:
■ Lucrările vor fi scrise cu diacritice;
Pentru lucrările redactate în format word:
◙ Lucrările vor fi scrise în format A4, spaţiere la un rând, cu marginile de 20 mm (text aliniat justified);
◙ Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
◙ La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12);
◙ La două rânduri de titlu se va scrie numele profesorului coordonator și instituţia (Times New Roman, 12);
◙ La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
◙ Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume autor, titlul, editura, anul;
◙ Lucrarea va fi transmisă în format electronic, în ataşament, într-un fişier, cu următoarea denumire: nume autor-lucrare;
BIBLIOGRAFIE
[1] Dobriţoiu Maria, Corbu Corina, Guţă Anca, Urdea Gheorghe, Bogdanffy Lorand – Instruire Asistată de Calculator şi
Platforme Educaţionale On-Line, Editura Universitas, Petroşani, 2019;
[2] Ghid pentru aplicarea Practicilor Educaţionale Deschise în timpul pandemiei de coronavirus. Utilizarea Resurselor
Educaţionale Deschise în conformitate cu Recomandările UNESCO, Smart Learning Institute, Beijing Normal
University, China, 2020;
[3] https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf
STRATEGIA PRIVIND DIGITALIZAREA EDUCAŢIEI DIN ROMÂNIA. Document în consultare publică în perioada
18 decembrie 2020 – 15 februarie 2021
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Determinarea și alegerea metodelor de învățământ în predarea-învățareaevaluarea online
Prof. Belega Cristina –Elena
Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu Jiu
Orice cadru didactic selectează metoda, procedeele și mijloacele didactice pe care le va utiliza în lecție în
funcție de:
a). finalitatea pedagogică vizată;
b). structura logică și gradul de dificultate al disciplinei, precum și specificul conținutului de transmis/format;
c). atitudinea elevului față de activitatea de învățare;
d). forma de organizare a activităților didactice;
e). experiența didactică personală;
f). logistica didactică existentă în școală.
Metoda provine din cuvântul grecesc methodos (odos=cale, drum și metha=către; methodos=cercetare, căutare,
urmărire).
În acest sens metoda constituie o cale de acces spre cunoașterea și transformarea realității, spre însușirea științei
și a tehnicii, a culturii și a comportamentelor umane, fiind o componentă indispensabilă procesului de ins truire.
O primă clasificare a metodelor folositoare în activitatea didactică a avut în vedere criteriul istoric,
departajându-le în două mari categorii:
-metode tradiționale sau clasice, în esență cele care fac apel la comunicarea directă;
-metode noi sau moderne, centrate pe elev, pe activitatea și dezvoltarea personalității acestora.
Cea mai nouă provocare a prezentului sunt demersurile de realizare a activităților educative utilizând
instrumente și resurse digitale. Acest lucru nu constituie o noutate, pentru cei mai mulți profesori, însă pentru foarte mulți
presiunea majoră apare datorită:
- sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu posedă în acest moment suficiente
informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator;
-curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în activități la distanță;
-companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe nevoile de sistem ale educației.
În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, întrebările, dacă metodele, procedeele și mijloacele didactice sunt
alese și utilizate eficient pentru ca fiecare elev să dobândească finalitatea pedagogică vizată.
În calitate de profesor, participant la această experiență didactică (începând cu luna martie 2020), consider că
dedic mai mult timp decât în maniera tradițională și reușesc mult mai greu să motivez și să mențin treaz interesul
elevilor, elevul are acces la informația digitală, dar nu are o obișnuință de a învăța în acest sens.
Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator conectat la o reţea,
conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu
ajutorul tehnologiilor de comunicaţie. Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale
audio, video.
În continuare vă voi oferi câteva exepmple de bună practică din activitatea didactică online, atât utilizând
platforma Classroom și instrumentele acesteia, precum și alte platforme sau programe.
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eTwinning este un program educațional care pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice din Uniunea
Europeană un mediu virtual și instrumente online pentru derularea de proiecte școlare. Portalul eTwinning
(www.etwinning.net) este disponibil în 25 de limbi europene și oferă oportunități deosebite oricărui profesor să găsească
parteneri pentru proiecte, să participe în grupuri, ateliere de lucru, evenimente, camere ale profesorilor și seminarii de
formare, să progreseze, să fie la curent cu ultimele noutăți, să beneficieze de sprijin și de resurse puse la dispoziție de alți
utilizatori ai platformei. Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor
străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are
un elev implicat într-un proiect eTwinning.

Utilizarea rebusului ca metodă de recapitulare.

Concluzii:
„Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, conform obiectivelor
pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educaţiei.”
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Bibliografie:
www.etwinning.net
https://crosswordlabs.com
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DEZVOLTAREA MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII
LA VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ
Prof. înv. primar: Marcu- Dițoiu Vileta
Școala Gimnazială Tălpaș/ Jud. Dolj
Articolul își propune să ofere o viziune clară, pragmatică, să identifice cât mai multe aspecte cu privire la
dezvoltarea motivației la vârsta școlară mică prin crearea unui mediu educațional favorabil care să dezvolte curiozitatea
elevilor, motivându-i pentru a învăța.
De la Piaget la Gardner, teoreticienii mecanismelor învățării au subliniat faptul că motivația este fundamentul pe
care se construiește succesul educațional, este factorul stimulator al activității de învățare, favorizând obținerea unor
rezultate calitative în activitate.
Mereu ne punem întrebări și căutăm explicații pentru acțiunile efectuate. De ce un elev învață și altul nu? De ce
unii elevi se angajează în realizarea sarcinilor școlare și perseverează până la atingerea scopului, în timp ce alții se
descurajează încă de la primul obstacol întâlnit, abandonând activitatea propusă de cadrul didactic în favoarea alteia, care
pare mai atractivă. Considerăm că răspunsurile la aceste întrebări trebuie căutate în domeniul motivației. Făcând un
studiu amănunțit al acestui domeniu, am încercat să găsesc răspunsurile.
Însă, realitatea este că motivația învățării școlarului mic a scăzut. De aceea, stimularea motivației rămâne o artă
care ține de măiestria și harul didactic al dascălului.
Vârsta școlară mică (sau a treia copilărie) cuprinde elevii din clasele pregătitoare până la clasa a IV-a, care au
vârsta între șase și zece/unsprezece ani.
Încă din clasele primare, elevii au nevoie mai mult decât oricine de stimularea dorinței de a face eforturi pentru a
învăța. Este necesar să cunoaștem foarte bine elevii pe care îi instruim și îi educăm, pentru a ști cum să-i motivăm, dat
fiind faptul că motivația are un rol hotărâtor în obținerea performanțelor școlare.
Intrarea în școală reprezintă un moment important pentru copil, pentru că au loc schimbări radicale în legătură
cu rolul elevului. Școala reprezintă pentru copil un mediu nou care diferă mult de cel familial și de cel al grădiniței prin
cultură și prin ambianță. Mai întâi, el trebuie să treacă de la mediul familial bazat pe căldură și afecțiune părintească (un
climat apropiat) la un mediu mai distant (climatul oficial, mai rece), cum este cel școlar. Apoi, este necesar să renunțe la
joc, ca activitate dominantă pentru el și să se dedice învățării, noua lui activitate fundamentală. Se relevă că aceste treceri
pot crea unele conflicte, pe care însă învățătorii le cunosc și, cu înțelepciune și tact pedagogic, le înlătură înainte ca ele
să ajungă la forme nedorite. Principalele caracteristici ale mediului școlar sunt: orarul rigid, efortul sistematic, disciplina
și relațiile de competiție și cooperare între elevi. În jurul vârstei de șase ani, momentul intrării în școală, copilul are
dezvoltate, în general, premisele psihologice pentru începerea noii sale activități: învățarea.
Școala reprezintă locul în care copilul își petrece aproape jumătate din zi, în care primește educație în cadrul
sistemului de învățământ, își formează personalitatea, își face prieteni, își manifestă frustrările și bucuriile. Conversația
cu copilul despre timpul petrecut la școală este extrem de importantă, deoarece putem afla nu doar informații utile despre
activitățile și prietenii lui, ci și detalii care stau la baza stărilor sale emoționale. Este necesar să fim pregătiți să-i acordăm
atenția, să ascultăm exact ce dorește să spună, nu doar ceea ce ne liniștește pe noi.
Indiferent de vârsta copilului, implicarea familiei este asociată cu performanțe școlare mai bune, realizarea
constantă a temelor, încrederea în sine ridicată și o comunicare eficientă părinte-copil. Motivația elevilor pentru învățare
trebuie stimulată, orientată, întreținută, iar cadrul didactic joacă, alături de părinți un rol esențial.
Eu consider că familia reprezintă un model pentru elevi. Pentru ca părinții să reprezinte un model de viață pentru
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elevi, legătura de atașament și de comunicare între cele două părți trebuie să fie puternică. Majoritatea copiilor își petrec
timpul efectuând temele, privind la televizor, navigarea pe internet, ieșitul cu prietenii, timpul petrecut cu familia scăzând
foarte mult.
Motivarea elevilor pentru obținerea performanțelor școlare reprezintă una dintre problemele care ne frământă
deopotrivă pe părinți și pe noi profesorii. Rolul școlii și al familiei în viața tinerilor este considerat esențial. Primele
noțiuni educative pe care copilul le primește sunt cele din familie. În familie se dezvoltă spiritul de afirmare a idealurilor
elevului, dorința sa de participare la viața socială, culturală. În familie se formează primele deprinderi de viață sănătoasă
ale copilului, de conduită igienică individuală, colectivă. Dacă familia nu se implică și nu sprijină elevul pe tot parcursul
educației sale, succesul în viață nu este asigurat. Cadrele didactice sunt conștiente de importanța partenerului său în
activitate și încearcă să-l implice cât mai mult, gradul de interes și de colaborarea a părinților cu școala este cel mai
adesea direct proporțional cu rezultatele obținute de copii.
Scopul acestui articol este fundamentarea și valorificarea condițiilor psihopedagogice de formare a motivației
pentru învățare la școlarii mici, iar, pentru atingerea acestui deziderat am recurs la acțiuni prin care motivația învățării a
fost susținută în mod constant.
Elevul este nu doar un sistem reactiv, ci și unul activ, capabil nu numai să răspundă solicitărilor mediului
ambiant, dar și să acționeze asupra lui, asimilând realitatea în conformitate cu dinamica sa internă.
Convorbirea cu elevii ne-a permis să ajungem la următoarele date:
Fiind întrebați de ce vor să învețe, elevii au răspuns, de obicei: „Ca să pot citi”, „Să-mi găsesc mai ușor un
serviciu”, „Să pot scrie”, dar și „Pentru a-mi nu supăra părinții”, „Pentru a nu o supăra pe doamna”. De aici ne dăm
seama că motivele învățării sunt concrete, dar și extrinseci. Deși sunt exprimate naiv, copilărește aceste motive trebuie
întărite sau chiar reformulate de către noi, în calitate de cadru didactic, împreună cu elevii și părinții.
În clasa a IV-a interesul față de învățare al unor elevi începe să scadă, ceea ce se manifestă prin lipsa de interes,
scăderea efortului depus, oboseală, opoziție față de solicitări și chiar refuz. Elevii „par de nerecunoscut”, traversând
perioade mai scurte sau mai lungi în care interesul pentru învățare suferă o schimbare dramatică. Părinții devin
îngrijorați, neînțelegând de ce copilul lor inteligent nu se mai implică serios în rezolvarea sarcinilor școlare. Unii dintre
elevi consideră că „este greu”, sau „nu le place să învețe”, ceea ce înseamnă că obligațiile școlare încep să-i plictisească.
Cauzele acestei situații sunt legate de programele școlare (volum prea mare de cunoștințe) și de asemenea, de lipsa unei
motivații intrinseci de durată.
Motivația este abordată ca un ansamblu de factori de susținere și de determinare a comportamentului, ca un
ansamblu de motive, ca stimulare/îndrumare la activitate a organismului și orientare a acestuia. Ea intervine ca proces de
reglare psihică a unei activități concrete, ca mecanism care determină apariția, direcționarea și metodele de îndeplinire a
formelor concrete de activitate, ca un ansamblu de sisteme ale proceselor care răspund de stimulare și activitate
Eforturile necesare pentru dezvoltarea gândirii se bazează pe motivație, pe un interes al elevilor, fără de care nu
se poate realiza nimic. Procesul prin care oamenii trec spre a-și satisface nevoile implică ordinea: nevoie→ motiv→
comportament→ satisfacție sau→ nemulțumire.
Crearea motivației învățării în cadrul școlar și crearea unui cadru propice pentru creșterea percepției asupra
eficacității în activitățile școlare asigură succesul școlar al elevului, în calitate de beneficiar direct al actului educațional,
dar și satisfacția furnizorilor de educație –instituția școlară, cu tot ce implică aceasta, precum și a familiei, în calitate de
beneficiari indirecți ai învățării școlare.
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Este de dorit ca noi dascălii să avem o imagine clară în ceea ce privește gradul de dificultate pe care elevul îl
atribuie sarcinii ce urmează a fi rezolvată. Dacă elevul se consideră competent în rezolvarea sarcinii, există posibilitatea
reușitei, iar aceasta îl face să fie motivat.
Motivația învățării are rolul de a provoca, întreține și orienta, de a declanșa activitatea de învățare prin susținerea
ei.
Pentru a-i motiva pe elevi pentru învățare am prezentat beneficiile imediate și de perspectivă, folosind exemple
sugestive pentru a explica roadele învățării, i-am lăudat pe fiecare elev pentru reușita sa de a învăța. De asemenea, am
stimulat verbal elevii pentru a-mi pune întrebări asupra noțiunilor noi predate și pe care nu le-au înțeles suficient. I-am
încurajat să-și pună întrebări unii altora referitoare la unele conținuturi ale învățării folosind motivația intrinsecă, adică
acele motive care nu depind de recompensă. În acest caz elevul învață pentru că învățarea îi dă satisfacții prin ea însăși. O
recompensă nejustificată poate fi resimțită la fel de acut de către copil precum o pedeapsă prea aspră. El poate deja la
această vârstă să își evalueze corect performanțele și înțelege când nu merită ceva.
Pe baza experienței acumulate putem afirma cu certitudine că, motivând elevii și folosind metode adecvate, am
reușit în mare măsură să omogenizăm colectivul de elevi, să înlăturăm unele obstacole ale elevilor în învățare, ca teama
de greșeală, descurajarea, timiditatea.
În concluzie, motivarea școlarului mic constituie factorul cheie în educație, factor care este determinat de
personalitatea cadrului didactic și elevului, precum și de climatul socio-afectiv în care aceștia își desfășoară activitatea.
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Platformele educaționale-elementele de bază ale școlii online
Prof. înv. primar Ciolan Doina
Predarea online nu este o abilitate complet diferită de cea care presupune predarea în mod tradițional, dar
necesităcunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practice pentru ca munca să fie îndeplinită.
Stareaîn care ne aflăm ne-a determinat să fim părtași ai unei schimbări radicale, o adevărată revoluție, în
abordarea procesului didactic dintr-o altă perspectivă, prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și
cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual.
Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor
didactice,cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea online în totalitate. Cadrele didactice au
fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în practică derularea activităților didactice
exclusiv prin mijloace moderne de comunicare.Situația nou generată,neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid
într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost initial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu
entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi.
Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclul primar
necesităcolaborarea cu familiile elevilor, sprijin din parteaacestora, deoarece copiii nu posedădeprinderile necesare
pentru a lucra pe platforma sau cu aplicațiile utilizate.Un alt impediment este acela că elevii depind de părinți deoarece
nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa pregătitoare, clasa I) și este necesar stabilirea unui program
astfel încât adulții, care nu sunt disponibili dimineața din cauza serviciului,să fie acasă pentru a-i ajuta.
Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online sunt: Google Classroom,
Suita Google for Education, Edmodo, EasyClass, ClassDojo.
Aplicația Google Classroom este un instrument complex pentru gestionarea unei clase virtuale. Când sarcinile de
la toate disciplinele vin pe o singură platformă și comunicarea se realizează în același loc, este mai ușor să urmărești, să
coordonezi întreaga activitate.
Avantajele oferite pentru profesori:
-

organizarea optimă a lecțiilor, eficientizarea timpului

-

crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online

-

posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiecărui elev, postarea unor anunțuri și întrebări de către ambele
părți
Utilizarea acestei platforme în această perioadă, după ce m-am familiarizat cu toate instrumentele oferite și-a
dovedit eficiența. Din propria experiență pot enumera următoarele oportunități: crearea temelor și transmiterea
acestora elevilor.
Pentru facilitarea înțelegerii cerințelor, putem folosi ca suport fișe, link-uri pe care să le inserăm, ppt-uri, filmulețe de pe
youtube. De folos a fost utilizarea acestora în realizarea activităților din ,,Școala Altfel”, pentru temele propuse.
În procesul de predare, din aplicația Google Classroom, putem folosi aplicația Meet, o platformă de comunicare
instant prin video și chat prin care se poate partaja ecranul, se pot împărtăși link-uri. Eu am utilizat aplicația Zoom,
deoarece o descoperisem înainte ca școala să ne înscrie pe platforma. În aplicația Zoom am utilizat și tabla virtuală
interactivă, cu ajutorul căreia am explicat exerciții la matematică,am desenat forme și figuri geometrice, am scris
propoziții la ora de comunicare. Tot pe aceasă aplicație am prezentat ppt-uri pentru orele de Științe, Dezvoltare
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personala, Abilități practice, am audiat cântece. Lecțiile pot fi înregistrate și pot fi revăzute sau transmise elevilor care nu
au putut participa.
Toate aceste aplicaţii şi platforme pot fi utilizate în activitatea la clasă oricând, unele cadre didactice poate
chiar le-au utilizat. Momentul acesta de răscruce a ne-a determinat însă pe toţi să facem cunoştinţă cu aceste platforme şi
aplicaţii care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm pe elevi să rămână conectaţi în procesul de învăţare.
Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui contactul față în față ci de a
fructifica posibilități alternative de învățare.
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN GRĂDINIŢĂ – MIJLOACE DE
REALIZARE
Prof. Vasiliu Gabriela-Loredana
Gradinita PP Nr19 Botosani
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu
activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea
creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. . În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect
psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Activităţile extracuriculare sunt
activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul
activităţii didactice, cultivă interesul pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la
folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea
grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii.Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la
grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc.,
desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă .activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu
ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie,vizite,excursii,drumeții, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe
şi alte instituţii.Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente,
sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această societate plină de
pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc
creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate.
Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice,
să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii.
Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în
forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. Orice
serbare- şezătoare este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru dascălii lor, şi nu în ultimul rând, pentru părinţii
acestora. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia. Am
convingerea că tradiţiile nu s-au pierdut încă şi pot stimula cadrele didactice să organizeze şi să participe la astfel de
activităţi cu preşcolarii. Educatoarele pot realiza şezători frumoase, pline de tradiţie românescă repartizând roluri
potrivite fiecărui copil sau realizând decoruri minunate cu obiecte tradiţionale şi costume originale. Astfel preșcolarilor
li se va stimula creativitatea, talentul, le va solicită imaginaţia şi inteligenţa.
Consider că organizarea unei şezători în grădiniţă sau în şcoală, poate fi şi un prilej de atragere şi descoperire a
talentului de mici actori a preşcolarilor, de continuitate a acestor obiceiuri şi tradiţii stăvechi: după terminarea muncilor
agricole, când lumea satelor intra într-o perioada de repaus relativ, dar mai ales după Lăsatul Secului de Crăciun (15
noiembrie), începea sezonul şezătorilor. Şezătorile erau întâlniri comunitare cu caracter lucrativ dar şi distractiv, lumea
satelor îmbinând în mod plăcut lucrul cu distracţia. Erau locul în care se învăţau deprinderi practice dar se derulau şi
numeroase obiceiuri.
Astfel am organizat la grupa Mare ,,A,, de la G. P.P. Nr 19 Botoșani, o şezătore în cadrul serbării dedicate
Sfântului Crăciun în incinta MUZEULUI JUDEȚEAN DE ETNOGRAFIE BOTOȘANI, ducând mai departe obiceiurile
şi tradiţiile româneşti alături de mamele copiilor, care s-au bucurat nespus să cânte şi să joace...
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În cadrul șezătoarei, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale
poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a
cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare.Deasemenea mamele copiilor au
avut roluri in sezătoare,participând direct la această activitate cu mare plăcere și interes. Scopul acestor activităţi a
constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi
valorificarea trăsăturilor specifice poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor
costume populare, oferind astfel un strop de tradiţie.
Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul producându-le
bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt
atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este
lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte).
Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţi cu ajutorul
tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră
devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i
forţăm. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de
ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul
activităţilor extracuriculare.

BIBLIOGRAFIE:
Ciubuc Iuliana, Armonia naturii , Editura Aureo, Oradea, 2011, pagina 110.
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Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga: o analiză stilistică
– Secțiunea Resurse educaționale destinate cadrelor didactice –
Prof. Luminiţa Elena HRIŢCU
Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie Sud, jud. Constanța
Ce poate semnifica pentru lectorul neiniţiat în universul filosofic blagian, aserţiunea ce alcătuieşte titlul
poemului-prefaţă al volumului de debut? Desigur că exprimarea metaforică este indiscutabilă, dar semantismul pe care îl
comportă nu se lasă descoperit privirii imediate. Se impune corelarea orizontului poetic cu cel filosofic blagian, pentru ca
enunţul să îşi vădească semnificaţiile profunde.
Să descompunem afirmaţia în segmentele constitutive:
Cel dintâi cuvânt impune o barieră între eul poetic, subiectiv, şi restul lumii. În contextul situării acestui text
poetic în debutul volumului prim de poezii, aşadar, în fruntea întregii creaţii, acest eu marchează caracterul individualist
al poziţiei pe care se situează subiectul blagian. Dâră expresionistă, trădând exacerbarea nietzscheană a eului poetic, eul
iniţial marchează un anumit tip de înţelegere a produsului actului poetic, ce devine „manifestare imperativă a
individualităţii subiective” (Marin Mincu).
Faptul că poezia constituie o întrupare a subiectivităţii este de necontestat. În ce alt text poetic de până la Blaga,
eul poetic îşi spune eu atât de categoric? Termenul anunţă o fisurare a relaţiei eu-lume. Eul nu se mai autointegrează
umanităţii, ci se afirmă în opoziţie cu aceasta. În această direcţie, criticul Marin Mincu semnalează „un subtext polemic
faţă de alte poetici anterioare sau contemporane”, pe care vocabula incipientă îl conţine.
Declaraţia se continuă cu un verb ce antrenează sugestia violenţei – strivesc –, precedat de adverbul nu. Enunţul,
ce se manifestă ca o afirmare a propriei atitudini, se exprimă printr-o negaţie. Această negaţie serveşte la disocierea
polemică a eului de restul umanităţii, faţă de care cel dintâi îşi afirmă superioritatea şi singularitatea.
Obiectul ce se refuză actului violent îl constituie corola de minuni a lumii. Aceasta devine o primă metaforă
revelatorie a textului liric, o „metaforă sintetizatoare a lumii” (Marin Mincu). Cititorul trebuie să o decripteze drept
sugestie a misterelor universale, ca unitate indivizibilă a tainelor ce se oferă cunoaşterii. În semnificatul termenului
corolă identificăm ideea de rotunjime, aşadar de perfecţiune. Lumea este concepută ca o entitate desăvârşită, ca o
totalitate integratoare a misterelor-minuni.
Din însumarea observaţiilor anterioare şi prin raportarea la teoria blagiană asupra cunoaşterii, putem deduce
semnificaţia globală a titlului: eu nu strivesc corola de minuni a lumii echivalează cu eu nu încerc să revelez misterul
conţinut de obiecte, prin cunoaştere logică, raţională, aşadar, eu optez pentru un alt tip de cunoaştere, care să nu
distrugă tainele lumii, deci eu iubesc lumea. O asemenea interpretare, urmând un raţionament deductiv, este posibilă doar
în contextul în care metafora revelatorie eu nu strivesc corola de minuni a lumii permite asemenea divagaţii. Iar
construcţia aceasta nu numai că permite atari comentarii, ci incită spiritul interpretativ, căci semnalează existenţa acelui
ceva ascuns din spatele faptelor pe care le vizează. Această realitate se numeşte metaforă revelatorie.
Acest titlu-simbol, proclamând intenţia subiectului liric de a nu perverti minunile lumii, induce valenţele
metaforice ale textului, acţionând ca un nucleu semantic al poeziei. De altfel, întregul text poetic nu constituie altceva
decât ilustrarea metaforică a programului enunţat prin titlu.
Reluarea titlului în versul iniţial constituie o tehnică blagiană, al cărei scop vizează consolidarea intenţiei
anunţate în titlu. Cea dintâi secvenţă a textului sintetizează atitudinea subiectului liric în faţa minunilor lumii. Versul
secund, mai scurt, reiterează ideea de acţionare violentă asupra obiectelor universului proxim. Verbul ucid adaugă un
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plus de agresivitate, marcând gradarea actului violent. Poziţia pe care se situează instanţa lirică este exprimată prin cele
două verbe cu formă negativă – strivesc, ucid –, expuse printr-un raport de coordonare copulativă, prin conjunctia şi.
Versul al treilea este constituit printr-o dislocare: (nu ucid) cu mintea tainele. Are loc o schimbare a ordinii
cuvintelor, urmărind o direcţie de la dreapta la stânga. Complementul instrumental este antepus obiectului direct. Această
figură de stil accentuează ideea cunoaşterii paradisiace, a cunoaşterii pe cale raţională (mintea), logică, pe care subiectul
poetic o respinge.
Substantivul tainele vine să numească pentru întâia dată, explicit, ideea de mister. Începe astfel să se contureze
un prim camp semantic al poeziei – cel al misterului.
Versul următor anunţă enumeraţia ulterioară, prin substantivul cale, prin care înţelegem traseu, drum existențial.
Valoarea integratoare a căii este relevată în versul ultim al celei dintâi secvenţe, constând într-o înşiruire de metaforesimbol: flori – simbolizând „existenţa pură” (Marin Mincu), dar şi efemeritatea –, ochi – ca simbol al cunoaşterii, al
contemplaţiei –, buze – sugestie a iubirii şi a logosului –, morminte – desemnând misterul morţii. Marin Mincu observă
că „enumerarea atributelor lumii este făcută nu la întâmplare, ci în ordine crescândă a elementului de mister”. În virtutea
acestei observaţii, putem discuta despre un climax, aşadar despre o gradare a ideii de mister.
Dacă în această primă secvenţă lirică, prezenţa categoriei umane faţă de care eul liric se situează într-un raport
de opoziţie, este doar sugerată de pronumele personal eu, secvenţa a doua debutează cu o metaforă revelatorie – lumina
altora – ce focalizează obiectivul asupra alterităţii.
Este arhicunoscută simbolistica pe care o comportă metafora luminii în cadrul sistemului poetic blagian. Lumina
înseamnă cunoaştere, aşadar semnificaţia ei trebuie căutată în legătură cu noţiunea de intelect. De asemenea, semnificaţia
luminii este de natură duală: pe de o parte, există lumina bună, a minus-cunoaşterii, al cărei rol este acela de a potenţa
tainele, de a întreţine misterul, astfel protejându-l, iar pe de alta parte, se manifestă lumina rea, cea a plus-cunoaşterii, o
lumină destructivă, agresivă, al cărei efect constă în reducerea, nimicirea misterelor.
Astfel, prin metafora revelatorie lumina altora, este desemnat acel tip de cunoaştere paradisiacă, ce produce
degradarea universului înconjurător. Metafora îşi întregeşte conţinutul pe parcursul celor două versuri ce urmează. Prin
verbul sugrumă revine, obsesiv, numai că de această dată sub formă afirmativă, ideea de act violent. Plus-cunoaşterea
acţionează asupra nepătrunsului ascuns, sugrumându-i vraja. Inventivitatea poetică se dovedeşte a fi impresionantă.
Poetul născoceşte o nouă sintagmă pentru a desemna ideea de mister, ce îmbracă hainele metaforei revelatorii:
nepătrunsul ascuns.
Criticul Marin Mincu observă că această metaforă, concepută sub formă de inversiune, aminteşte de nepătrunsul
eminescian din Scrisoarea I, diferenţa constând însă în faptul că „Nepătrunsul eminescian este înţeles la modul romantic,
în perspectivă temporală: este lumea de dinainte de geneză [...]. La Blaga, chiar lumea creată şi nu cea increată, este o
imensă taină greu de cuprins.”
Termenul vraja, ca şi sintagma nepătrunsul ascuns, completează izotopia misterului. De asemenea, un rol
similar îndeplineşte metafora revelatorie din versul ulterior – adâncimi de întuneric. Observăm că, la Blaga, actul de
cunoaştere este unul disforic. Cunoaşterea nu mai presupune înălţarea din poezia lui Eminescu (pentru a continua aceeaşi
comparaţie), ci descinderea în spaţiile inferioare – adâncimi de întuneric.
Versul cel mai scurt al poeziei – dar eu – marchează detaşarea categorică a subiectului liric de alteritate.
Conjuncţia adversativă semnalează opoziţia stringentă eu-lume, organizând în mod vizibil discursul poetic pe o axă a
opozitiviăţii.
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Versul următor – eu cu lumina mea sporesc a lumii taină – se instituie într-o metaforă revelatorie, care nu face
altceva decât să reia, sub formă afirmativă, afirmaţia din titlu. Atitudinea poetică este una perseverentă: subiectul liric
experimentează necesitatea de a-şi reitera intenţiile protectoare orientate asupra lumii. Verbul sporesc adaugă noi
semnificaţii decât cele conţinute de nu strivesc, nu ucid. Eul poetic nu numai că securizează misterele înconjurătoare, ci,
purtator al minus-cunoaşterii, are un efect amplificator asupra acestora.
Remarcăm apelul la alte dislocări: eu cu lumina mea sporesc – în care complementul intrumental este antepus
verbului – , a lumii taină – constând în situarea atributului substantival genitival înaintea substantivului determinat.
Urmează o secvenţă delimitată grafic prin linii de pauză (de altfel, acest grafem constituie un procedeu frecvent
la Blaga). Succesiunea de versuri plasată între liniile de pauză joacă un rol explicativ şi exemplificativ. Este compusă o
amplă comparaţie, ai cărei termeni sunt lumina lunii şi cunoaşterea poetică. Sensul global ce se desprinde – precum luna,
care cu lumina ei difuză, nu clarifică obiectele pe care le luminează, ci dimpotrivă, le amplifică unele contururi,
întreţinând echivocul, tot astfel, subiectul poetic îmbogăţeşte misterul lumii, prin cunoaşterea sa luciferică – ne
îndreptăţeşte să considerăm întreaga secvenţă mai mult decât o simplă comparaţie: o metaforă revelatorie complexă.
Comparaţia şi numeroasele dislocări de topică (cu razele ei albe luna, tremurătoare mareşte, întunecata zare, largi fiori,
sfânt mister) constituie instrumentele prin care se autoconstituie această metaforă.
Analogia lumina lunii – cunoaştere poetică ne permite să constatăm că lumina cea bună, constructivă, nu este
cea diurnă, solară, ci dimpotrivă, cea nocturnă, selenară. Observăm că cel de-al doilea termen, în jurul căruia se constituie
un câmp semantic, este cel al luminii – lumina, raze, luna, zare.
Termenii taina nopţii, întunecata zare, largi fior, sfânt mister, nenţeles, nenţelesuri şi mai mari adaugă noi
componente câmpului semantic al misterului.
Secvenţa ultimă joacă rolul unei concluzii a întregului text, deşi enunţul este introdus prin conjuncţia
subordonatoare căci, specifică propoziţiei cauzale. Repetarea enumeraţiei anterioare – şi flori şi ochi şi buze şi morminte
– îndeplineşte calitatea unei reveniri explicative. Finalul stă sub semnul erosului, sugerând un sentiment „de contopire
până la identificare cu misterele universale, cu substanţa ascunsă a lumii la care eul poetic se simte participând”.
În urma analizei acestui text-confesiune, ce creează impresia rostirii dintr-un singur suflu, constatăm că aproape
fiecare cuvânt este metaforic şi că nu există termen care să fie întâmplător. Aparent, în acest poem-metaforă, fiecare
termen vrea a transmite ceva dincolo de semnificatul său uzual.
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Sinelg. Metoda interactivă de predare la mathematică
Iordache Ana Maria Carmen, Liceul Tehnologic ,,Virgil Madgearu’’
Roșiori de Vede, Teleorman
SINELG = sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gîndirii
Necesitatea de a dezvolta, prin activitatea didactică, abilităţile de muncă intelectuală reclamă utilizarea pe scară largă a
diferitelor tehnici de gîndire critică, printre care SINELG-ul este una de bază.
După ce obiectivul-cadru al învăţămîntului primar – lectura – este atins şi elevul citeşte coerent, la prima vedere, orice
text scris în limba de instruire, devin importante alte aspecte ale citirii şi combinarea acesteia cu alte operaţii intelectuale.
Alături de afirmaţia Elevul citeşte se pot eşalona toate mărcile interogaţiei: Ce? Cît? Cum? Pentru ce? etc. citeşte acel
elev. Anume felul în care citeşte elevul respectiv pare să aibă un impact deosebit asupra formării personalităţii, mai ales
dacă este vorba despre lectura textului ştiinţific.
Necesitatea de a apela, în demersul didactic, la surse ştiinţifice sigure (capitole din manuale şi monografii, articole din
diverse dicţionare şi enci¬clopedii) ne obligă să examinăm şi să diferenţiem lectura propriu-zisă a textelor recomandate
de pro¬fesor. În acest sens, lectura cu creionul în mînă a fost şi este practicată de toate generaţiile de cititori. Creionul în
mînă şi un sistem de semne proprii, aplicate pe text pentru înţelegerea/memorarea informaţiei, trebuie examinate în raport
cu personalitatea cititorului şi formarea unor abilităţi de muncă intelec¬tuală, inseparabile de instruire. În acest sens,
SINELG-ul este o tehnică de bază, uşor asimilabilă, cu variante pentru discipline şi vîrste diferite.

Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea a Lecturii si Gândirii (SINELG) este o strategie care s-a dovedit
eficienta în a ajuta elevii sa se mentina atenti în timpul lecturii textului. Aceasta procedura începe prin rememorarea
cunostintelor anterioare asupra subiectului, formularea unor întrebari si continua cu marcarea diferitelor tipuri de
informatie gasite în text.

SINELG este un instrument foarte util, deoarece permite elevului sa îsi monitorizeze nivelul de întelegere pe masura ce
citeste. Fiecarui cititor i se poate întâmpla sa citeasca o pagina întreaga si sa nu îsi aminteasca nimic din continutul
acesteia. Este cel mai bun exemplu de citire fara comprehensiune, sau citire fara implicare cognitiva în procesul de citire
si citire fara monitorizarea comprehensiunii. Foarte adesea elevii abordeaza lectura cu aceeasi lipsa de implicare
cognitiva. Întelegerea fenomenului este un pas important în procesul de învatare, dar posibilitatile de învatare se pierd
daca cititorul nu se implica în întelegerea textului.
SINELG-ul este o tehnică de lectură interogativă/analitică a unui text, cu care se operează la etapa de realizare a sensului.
Algoritm de aplicare a tehnicii SINELG:
Se enunţă un subiect care urmează să fie elucidat prin lectura textului în tehnica SINELG. Elevii îşi amintesc ce ştiu
despre acest subiect, profesorul are grijă să monitorizeze procesul de actualizare a cunoştinţelor. Pentru aceasta, se
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desenează tabelul SINELG şi se completează, în termeni adecvaţi, rubrica informaţie cunoscută, am ştiut, 3.
La încheierea primei etape, elevilor li se distribuie un text şi li se dau instrucţiuni referitoare la lectura acestuia. Textul
distribuit poate fi unul multiplicat (un articol ştiinţific, un pasaj din monografie - surse la care elevii nu prea au acces),
dar în acelaşi scop pot fi utilizate şi manualul, anexele la manual, dicţionarele etc.
Instrucţiunile sînt următoarele:
"Citiţi foarte atent textul. " Apoi le explicati elevilor ca în timpul lecturii unui text trebuie sa marcheze propozitiile sau
paragrafele cu urmatoarele coduri:
„√” Puneti semnul „√” (bifa) pe margine, daca ceea ce ati citit confirma un fapt pe care îl stiati sau credeati ca îl stiti
„-” Puneti semnul „-” (minus) pe margine, daca unele din informatiile din paragraf contrazic sau sunt diferite de ceea ce
stiati sau credeati ca stiati
„+” Puneti semnul „+” (plus) pe margine, daca informatia este noua pentru dumneavoastra
„?” Puneti semnul „?” (semn de întrebare) pe margine, daca informatia va este neclara sau ati vrea sa stiti mai mult
despre subiect
După ce se încheie lectura, textul citit se analizează din perspectiva semnelor aplicate pe margini. Elevii vor relua
informaţia nouă pe care au aflat-o din lectura textului, o vor analiza, îşi vor exprima nedumerirea în raport cu unele
informaţii din text, vor discuta asupra necesităţilor de documentare.
Pentru monitorizare, se va completa un tabel:

Rugati elevii sa formeze perechi si sa compare codurile si tabelele. Cereti elevilor din 4-5 perechi sa prezinte clasei
rezultatele, în special în coloanele cu „-” si „?”. Clarificati unele probleme sau ajutati-i sa identifice modalitati pentru a
obtine clarificari.
În învăţămîntul preuniversitar, SINELG-ul se poate aplica în diferite variante.
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Utilizarea aplicației Jamboard pentru lecția online „Structura capitalurilor proprii”
Prof. Zamciuc Cristina
Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani

Jamboard este o tablă digitală, dezvoltată de Google, ca parte a familiei G Suite, cu ajutorul căreia până și
echipele aflate la distanță pot să schițeze idei și să le salveze în Drive, astfel încât acestea să poată fi accesate de pe orice
dispozitiv.
Realizaţi o prezentare prin intermediul aplicației Jamboard cu tema „Structura capitalurilor proprii” pornind de
la cuvântul-nucleu „Capitaluri proprii” de la care urmează să se facă conexiuni între ideile scrise de către voi. Se împarte
clasa în grupe a câte șapte elevi (4 grupe a câte 7 elevi).
Va trebui să vă reamintiți cunoştinţele obţinute anterior şi să le ordonați în funcţie de relaţiile dintre ele. Fiecare
grupă trebuie să cunoască și să sistematizeze foarte bine informațiile despre capitaluri și modul de structurare a acestora
și să realizeze prin intermediul aplicaţiei Jamboard o prezentare originala și corectă din punct de vedere științific,
utilizând relațiile dintre informațiile studiate.
Elevii îşi vor împărţi între ei sarcinile de lucru în cadrul grupei: doi elevi se vor ocupa de capitalul social,
acțiunile proprii și primele de capital, alți doi elevi se vor ocupa de rezerve și rezultate, doi se vor ocupa de stabilirea
semnelor pentru însumarea algebrică a capitalurilor proprii, altul va asambla întreaga schiţă în aplicaţie. Acest exercițiu
va avea în vedere atât activităţi individuale, cât şi în colaborare.
Profesorul realizează un jamboard, în care fiecare echipă să poată posta linkul către prezentare. La finalul
perioadei, un reprezentant al fiecărei echipe va posta linkul de prezentare către jambordul, creat anterior de profesor,
pentru a putea fi vizualizată de toate echipele și de profesor.
Mai apoi, într-un jamboard nou, profesorul va adăuga la rândul său varianta sa de hartă conceptuală și vă va
acorda timpul necesar pentru a o analiza și compara cu propriile hărți.
Pentru fixarea cunoștințelor se propune pentru rezolvare următoarea aplicație:
Identificați structurilor de capitaluri proprii din jambordul postat ca temă pe platforma Google Classroom.
Subliniați cu culoarea galbenă capitalurile proprii nominalizate și cu culoarea verde capitalurile proprii nenominalizate.
Determinați totalul pentru fiecare structură și totalul capitalurilor proprii.
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Educația fizică și multiplele sale valențe și implicări în dezvoltarea
copilului și formarea profilului absolventului de ciclu gimnazial, plecând de la
competențele cheie europene
-profesor Marinela Pantea
Liceul Teoretic ”Jean Monnet”, București, Sector 1

Să plecăm de la activitățile cotidiene și gesturile noastre, acțiunile de bază încă din forma incipientă a existenței
umane! Care ar fi acestea? Haideți să vedem: mersul, alergarea, transportul de obiecte, aruncarea, prinderea, săritura.
Pentru a le putea realiza într-o formă corectă, eficientă pentru întreaga funcționalitate a organismului, atunci avem nevoie
de învățare, exact cum ”dirijăm” nou-născutul să treacă prin etapele anterioare mersului biped și nu îl lăsăm să utilizeze
doar statul pe burtă sau târârea. Dorim de la copiii noștri să reușească să utilizeze mecanismele de bază în supraviețuirea
socială, cotidiană, intersocială, chiar, și....ce îi poate ajuta mai bine decât experiența acumulată prin utilizarea
informațiilor preluate din activitățile motrice, prin aplicarea cunoștințelor, atât în mod practic, cât și în mod teoretic, de
îndrumare pentru cei din jurul lor care au nevoie.
Dacă am pleca, totodată, de la competențele cheie determinate de disciplina educație fizică am vedea marea
relevanță pe care o vor avea ca impact asupra întregii vieți a actualului copil și a viitorului adult, eventual părinte, am
sesiza direct de ce obiectivele generale au o importanță majoră pe planul existenței noastre. Vă voi arăta un filmuleț
interesant și extrem de grăitor în privința necesității stăpânirii componentelor de bază în dezvoltarea noastră motrică, cu
impact asupra tuturor acțiunilor noastre cotidiene https://fb.watch/3qGs4nANaY/
În cadrul orelor de educație fizică, prin asigurarea permanentă din partea mea a sprijinului moral, fizic,
prin comunicarea verbală cu termini de specialitate sau nu, prin suportul explicativ al necesității fiecărei acțiuni, activități
și fiecărui gest motric vom conduce și la îmbogățirea bagajului informațional. Prin ceea ce lucrăm cu elevii vom
contribui foarte mult la dezvoltarea simțului corporal și coordonarea temporo-spațială (care nu este bine dezvoltată până
la vârsta de 8-9 ani, perceperea propriului corp orientarea și organizarea spațială fiind încă în formare, la elevii din grupa
pregătitoare).
Sportul și activitățile fizice, chiar și de timp liber promovează foarte mult sănătatea și âmbunătățește condiția
fizică, având influențe pozitive la nivelul înregului organism (sistem osos, articular, cardio-vascular, oxigenarea
țesuturilor, a plasticității cerebrale, capacitatea de a lua decizii bune și rapide în diferite situații cu care se poate confrunta
la un moment dat, verticalitatea în acțiuni, hotărârea, încrederea în sine prin competențele cheie dezvoltate. Activitatea
fizică este un instrument benefic pentru promovarea unui stil de viață sănătos și ne ajută pe totți la dobândirea unor
abilități de viață/comportamente sănătoase. Mesajul va fi întotdeauna pozitiv, educația lor va fi către o sănătate orientată
pe o sănătate pozitivă, în care grupurile negative nu vor fi încurajate, în care viciile nu vor avea aceeași priză la copiii
dumneavoastră, care vor fi focusați pe starea de bine, pe intersocializare și pe creativitatea conținutului fiecărei activități,
urmând a ști cum să le aplice mai tarziu, cum să își exprime propriile păreri, opinii, să prezinte soluții la acțiunile în care
va lucra, să asigure un suport prin îndrumarea celor din jur, indiferent că sunt coechipieri sau adversari (comunicarea în
limba maternă).
Cei ce practică activități motrice ne pot confirma că acestea le dezvoltă coordonarea, alături de alte capacități
motrice și deprinderi de manipulare și stabilitate, îi ajută să împiedice scăderea abilităților motrice, să aibă un echilibru
muscular, dar și să acumuleze un pachet informativ specific și general, alături de metode efective de lucru, control și
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măsură în gesturi, păstrarea calmului, atitudini preventive, acordarea de răspunsuri motrice la stimuli diferiți, într-un
context util și eficient. Modul său de a gândi și a percepe ceea ce i se oferă pe partea de psihomotricitate îl va determina
să aibă și o pozitivă interferență socială (competență socială și civică).
Percepția copilului dumneavoastră față de acțiunile din jurul său va fi mult îmbunătățită. Sportul ajută la
perfecționarea manifestărilor motorii, perfecționarea vorbirii (limbajul de specialitate), activitatea sistemului nervos
central, iar aceste performanțe apar și se dezvoltă în paralel, pentru că procesul inițierii necesită o bună cunoaștere a
metodelor efectuării. Gândirea critică, abstractă le va fi dezvoltată prin prelucrarea și interpretarea datelor din cadrul unor
lecții, vom analiza și vom propune produse utile pentru activitățile noastre curente, iar regulile aplicate în mediul nostru
de lucru, precum și înțelegerea necesității vieții într-un mediu curat îi va ajuta la îmbunătățirea competențelor
matematice și de bază în științe și tehnologii (așa cum vă aduceți aminte de acțiunea ECO de voluntariat cu strângerea
pet-urilor, a cartoanelor, de plantarea de copăcei și de realizarea din partea lor a situației statistice pe clase, în privința
colectării, dar și a reprezentării grafice a rezultatelor clasei pe fiecare evaluare predictivă, formativă sau finală).
Dezvoltarea psihică a copilului se caracterizează prin dezvoltarea motorie și de cunoaștere/cogniție. Trebuie să
fim atenți la ce facem cu copiii noștri. Dacă ne pasă de ei, atunci nu trebuie să lăsăm să se piardă participarea conștientă
și capacitatea de lucru a organismelor acestora. Așa cum există o strânsă legătură între creștere și dezvoltare, tot așa
există interrelație între dezvoltarea fizică, psihică, afectiv-emoțională și dezvoltarea fiziologică. Așa se explică faptul că
un copil cu o dezvoltare fizică mult mai deficitară are, uneori, și o întârziere importantă a dezvoltării neuropsihice.
Participarea conștientă la antrenamente, dar și la activități fizice de timp liber, pe care eu le încurajez foarte mult,
determină creșterea dorinței de pregătire, perseverență, implicarea afectiv-emoțională, explicarea deciziilor luate în
situații diferite, creșterea interesului, îndeplinirea sarcinilor acumulate în tehnică și tactică, îmbunătățirea, acumularea și
perfecționarea satisfacției, care va crește, cunoașterea sa particulară, capacitatea de mișcare a propriilor segmente,
încredere în sine, motivație de participare și de acumulare a informației specifice, plus a unor cuvinte .de limbă străină.
(competența de comunicare în limbă străină). Avem și parteneriate cu copiii de la alte școli sau din alte țări, avem
termeni preluați ca atare, de specialitate (knock-out, fair-play, slam-dunk, time-out etc), avem proiecte cu desfășurare online, în anumite secvețe, iar ei vor avea comunicare în limba engleză (cum tocmai s-a întâmplat în cadrul proiectului
internațional ”TEACHING MUSIC WITH CLIL” la care am participat cu elevii de vârstă 7-11 ani, în care copii au făcut
schimb de experiență privind mișcările de dans, crearea unor acrostihuri, avataruri, utilizarea de aplicații digitale
(competențe digitale), schimb de opinii cu utilizarea terminologiei de specialitate în limba engleză, au prezentat
specificul țării lor în realizarea unor jocuri manuale, dar și a unor produse caracteristice) (competența de
intersocializare, competențe de sensibilizare și exprimare culturală)
Accesibilitatea și logica metodelor și mijloacelor specifice utilizate de către mine în acțiunile cu copiii
dumneavoastră îi va face să înțeleagă aplicabilitatea cu scop, iar motivația copilului va crește generându-i valori
importante: spirit de echipă, solidaritate, fair-play, dezvoltare și împlinire personală, respect față de sine și față de ceilalți,
conștientizarea propriei situații și a toleranței (competențe sociale și civice).
Educația va fi centrată pe copil, plecând de la întrebările: DE CE SĂ FAC? CARE ESTE SCOPUL? CU CE
VOI RĂMÂNE LA FINAL?
Activitățile fizice reprezintă un cumul de avantaje precum siguranță, abilitate, coordonare, perseverență,
disciplină, formarea și responsabilizarea copilului, curaj. Nu trebuie evitate pentru că practicarea acestora ne ajută în
evoluția profesională prin beneficiile complexe pe latura neuro-motorie, dar și prin… crearea de lideri (competența de
antrepenoriat și spiritul de inițiativă).
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A învăța să înveți este o artă, din punctul meu de vedere, asemeni expresiei nemaipomenite de ”A fi părinte”,
iar vor fi capabili copiii dumneavoastră de control și măsură în gesturi, păstrarea calmului, atitudini preventive, de
cunoașterea de sine, de respect față de propriile personalități, de luarea anumitor decizii juste, obiective și realiste, ceea
ce îi va ajuta în alegerile ulerioare în viață: personale, sociale, profesionale, politice, familiale. Aceste activități fizice
induc o stare de destindere, relaxare fizică și sunt cu atat mai valorizate, cu cât mediul urban a redus continuu
posibilitățile de exprimare a individului prin mișcare, în condițiile în care se multiplică factorii de constrângere fizică și
psihică. Astfel, destinderea fizică este un mijloc privilegiat de defulare a copiilor. Orice formă de activitate motrică
aplicată recreativ și în timpul liber va duce la dezvoltarea unui propriu potențial, pentru că fiecare om este unic, atât din
punct de vedere mental cât și fizic, și fiecare om are ritmurile lui care dau starea de confort și de plăcere, pe lângă
beneficiile aduse de petrecerea timpului liber într-un mod constructiv pozitiv, complex. Într-o lume aflată în continuă
schimbare, omul devine un învăţăcel pe parcursul întregii vieţi.
Orice informație ne poate fi utilă în propria dezvoltare, așadar și practicarea unei activități motrice benevole, de
timp liber, ne va fi de folos în activitățile cotidiene, alături de impactul asupra întregului organism. De aceea este bine să
vedeți complet și să înțelegeți competențele pe care copiii lor le vor dezvolta până la finalul ciclului gimnazial, prin
contribuția disciplinei de educație fizică și sport la dobândirea acestor competențe utile, benefice și aplicabile în orice
context, la orice vârstă, în orice moment cotidian al existenței noastre.

Webografie:

1) https://www.educred.ro - Competentele cheie
2) http://www.ise.ro - Competente-cheie-europene.pdf
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La relation vidéo – élève
prof. Volocariu Doina
Colegiul Economic ”Anghel Rugină” Vaslui

On peut parler de l’existence, quand il s’agit d’un film de fiction, d’une passivité du spectateur qui
s’identifie au personnage, le spectateur étant ainsi mis en situation régressive: la séance de cinéma révèle des
caractères para-hypnotiques (obscurité, envoûtement par l’image, relaxation “confortable”, passivité et
impuissance physique). Cela crée en effet une situation difficile dans laquelle l’élève, livré à l’imaginaire, ne
saurait prendre de distance par rapport au film pour l’analyser et travailler sur ses images. En ce qui concerne
le cinéma et la télévision le phénomène de participation devrait être beaucoup moins aigu à la télévision qu’au
cinéma. En effet, quand on est chez soi en train de regarder la télévision, l’espace public n’est pas le même
qu’au cinéma (salle obscure, projection continue, silence absolu...).
Comme la télévision n’offre pas seulement des films de fiction, mais une multitude d’émissions
(reportages, films documentaires, publicités, journaux télévisés, etc.), cela permet de se soustraire au flux
d’images et de pousser l’élève à adopter une attitude distanciée et analytique face à l’image. Cette explication
devrait rassurer ceux qui croient à la passivité de l’élève.
Ajoutons à ceci le rôle que peut avoir le magnétoscope. Cette machine est capable de libérer un film
de ses conditions de visionnement habituel: fragmenter le film en plusieurs extraits, faire un arrêt sur l’image,
etc. Ainsi, le film ne sera plus présenté dans les conditions habituelles, le scénario n’aura plus un caractère
attractif sur les élèves et l’histoire ne sera plus saisie comme elle peut l’être habituellement.
Voici comment nous pouvons arracher l’élève à sa passivité devant l’image et accélérer le retour au
réel. Grâce à toutes les possibilités offertes par le magnétoscope l’enseignant va pouvoir développer des
activités en rapport avec l’image mobile (repérage, prédiction, description, transcription, anticipation,
interprétation, reconstitution, comparaison...) qui vont amener l’élève à être de plus en plus actif face à ces
images.
Ainsi, la question se pose en terme de savoir ce que l’élève fait des images qu’il a tendance à valoriser
fortement et non ce que l’image fait de l’élève, puisque ces images seront traitées de façon à servir un objectif
pédagogique. Tout d’abord, par opposition aux images que l’on trouve dans les manuels scolaires, souvent
neutres, intemporelles et inesthétiques, le document vidéo introduit dans la classe des images authentiques et
variées avec un élément attractif: le travail sur des images qui reflètent notre propre environnement
audiovisuel. C’est pourquoi le choix des ces documents et la façon de les traiter devraient tenir compte de tous
les critères développés ci-dessus.
Au niveau scolaire, certaines études montrent que les élèves pensent que les moyens audiovisuels sont
les mieux adaptés pour apprendre une nouvelle langue, surtout par la diversité des situations qu’ils offrent.
Cette diversité se situe au niveau culturel en apportant un témoignage vivant et réel quant à la civilisation du
pays de la langue enseigné.
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Scoala on-line
Prof Inv Primar. ILIESCU AURORA
Liceul Preda Buzescu Berbesti. clasa a I-a A

Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții si cu elevii:
Google classroom, orarul și modul de derulare a orelor.
Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprij ine
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet de pe
laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online.
În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea
conecta, ar trebui să concepeți fișe și activități speciale și să discutați cu persoana care are elevul în grijă
săptămânal, pentru a vă asigura că acești copii continuă să lucreze.
Puteți comunica și telefonic cu elevii și chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le
arătați că vă preocupă starea fiecăruia și că aveți în continuare așteptări și sarcini clare.
-

Astfel, lectiile sunt mai distractive si mai interactive, iar elevii au acces instant la toate informatiile prezentate la ore si la
activitatile propuse, dar si la notele obtinute in urma evaluarilor.

-

Acest mod de predare este util si pentru cadrele didactice. Secventele unei lectii pot fi parcurse complet, cu ajutorul
resurselor online, incepand de la captarea atentiei si reactualizarea cunostintelor anterioare, pana la transmiterea noilor
continuturi si consolidarea acestora.

-

Feedback-ul se ofera constant, in timp real, asigurand interactiunea permanenta cu elevii si conectarea

activitatile educationale.

2235

acestora la

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Abordarea diferențiată și stilul de ȋnvǎţare la elevul cu cerinţe educaţionale speciale
prof. psihopedagog Petcu Dorina
Școala Gimnazială Specială nr.1 Călărași

Stilul de învăţare poate determina rezultatele pe care elevii le obţin la şcoală. Cercetările demonstrează că atât
elevii cu rezultate slabe cât şi cei cu rezultate bune reuşesc să-şi îmbunătăţească performanţele şcolare, atitudinea faţă de
şcoală, atunci când îşi cunosc stilul de învăţare. Fiecare dintre noi are o capacitate proprie de a învăţa în diferite moduri.
Pentru a determina ce stil de învăţare avem, nu trebuie decât să ne gândim la cum preferăm să învăţăm ceva nou. Deşi
există variate clasificări ale stilurilor de învăţare, o vom prezenta pe cea mai frecventă, întâlnită în literatura de
specialitate: vizual, auditiv, tactil-kinestezic.
A vorbi despre stilurile de învăţare, despre modurile diferite de a cunoaşte, despre diferenţele între cei care învaţă este
mai puţin important decât strategiile efective adecvate fiecărui stil de învăţare şi materialele de învăţare specifice
utilizate.
Un rol determinant îl au cadrele didactice, contribuţia acestora „în meseria de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe“ adaptată
nevoilor, intereselor, calităţilor personale, aspiraţiilor, stilului de învăţare identificat.
Identificarea şi recunoaşterea stilurilor de învăţare se poate realiza prin:
■ observarea şi analiza propriilor experienţe de învăţare;
■ caracterizarea stilului de învăţare pe baza explicaţiilor, descrierilor, exerciţiilor specifice;
■ aplicarea unor chestionare specifice (Internet, manuale de psihoteste);
■ discuţii cu specialişti de la cabinetele de asistenţă psihopedagogică din reţeua naţională de consiliere;
■ informarea cu privire la stilurile de învăţare din dorinţa de autocunoştere (puncte tari şi slabe ale stilului personal de
învăţare).
Învăţarea diferenţiată presupune adaptarea procesului instructiv-educativ la potenţialităţile individuale, la ritmul şi
stilul de învăţare al elevului, la interesele şi abilităţile fiecăruia. Educaţia diferenţiată a învăţării are la baza un sistem
centrat pe elev. Instruirea diferenţiată permite tuturor elevilor să învăţe şi să se dezvolte optim
În termeni de politică educaţională, strategia diferenţierii curriculare presupune trecerea de la „o şcoală pentru
toţi” la “o şcoală pentru fiecare”, cu consecinţe pozitive în planul formării capacităţilor de autoinstruire şi dezvoltare a
motivaţiei de învăţare continuă. Necesitatea cunoaşterii reale a potenţialului psihic al elevului în vederea diferenţierii şi
personalizării curriculumului, în concepţia de ansamblu a reformei curriculare din România, strategia diferenţierii
curriculare „este recomandată atât pe considerente psihopedagogice, cât şi ca o direcţie a integrării şi compatibilizării
proceselor educaţionale în spaţiul euroatlantic” (C. Creţu, 1998, p. 66).
Dimensiunile de noutate ale reformei curriculare în învăţământul românesc oferă argumente pentru realizarea unui
proces educaţional diferenţiat şi personalizat:
- plasarea învăţării în centrul demersurilor şcolii (important este nu ceea ce profesorul a predat, ci ceea ce elevul a
învăţat);
- orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi atitudini, prin dezvoltarea competenţelor proprii rezolvării de
probleme, precum şi prin folosirea strategiilor participative în activitatea didactică;
- flexibilizarea ofertei de învăţare venite dinspre şcoală prin structurarea unui învăţământ pentru fiecare şi nu a unui
învăţământ uniform şi unic pentru toţi;
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- adaptarea conţinuturilor învăţării la realitatea cotidiană, precum şi la preocupările, interesele şi aptitudinile elevului;
- introducerea unor noi modalităţi de selectare şi de organizare a obiectivelor şi a conţinuturilor, conform principiului „nu
mult, ci bine”;
Educaţia diferenţiată în funcţie de nevoile specifice oferă o alternativă strategică pentru îmbunătăţirea performanţelor
şcolare. Cunoaşterea trăsăturilor specifice ale fiecărui copil, precum şi înţelegerea unor asemănări esenţiale derivate din
structurile de bază ale dezvoltării copilului facilitează stabilirea obiectivelor educaţionale în acord cu această cunoaştere
şi selectarea strategiilor educaţionale eficiente pentru întreaga clasă, dar şi pentru fiecare copil.
Educaţia specială adaptatǎ nevoilor de dezvoltare ale copiilor și ritmului de achiziţii, prin evaluarea adecvată a
potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării /recuperării/ compensării deficienţelor ori tulburărilor,
dificultăţilor de învăţare.
Adaptarea intervenției educaționale la particularitățile preșcolarilor/elevilor din învățământul special, precum și la
specificul activităților desfășurate are ȋn vedere asigurarea transmiterii și receptării optime a informațiilor.
Elevul cu cerințe educaționale speciale trebuie ajutat să progreseze, să-şi dezvolte la maximum capacităţile pe care le are,
ţinând cont de ritmul propriu de asimilare a cunoştinţelor, astfel încât abilitatile şi competenţele dobandite să îi permită o
adaptabilitate cât mai înalt funcţională - premisă esențială pentru integrarea socială în scopul prevenirii marginalizării şi
excluderii şcolare şi sociale a copiilor/elevilor, tinerilor cu dizabilităţi

Bibliografie:
-Gherguţ, A. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie integrată, Editura Polirom, Iaşi.
(2001),
-Radu, I.T. Învăţământul diferenţiat, E.D.P., Bucureşti(1981),
- Creţu, C. Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi(1998).
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Educația
Prof. Zoga Elena
Educația este unul dintre elementele principale în construirea națiunii care poate crea dezvoltarea caracterului națiunii.
Potrivit Fatchul (2011), educația este procesul de construire a personajelor. Educația este întotdeauna legată de procesul
de predare în școală unde se realizează comunicarea dintre profesor și elevi. Dezvoltarea cunoștințelor și înțelegerii
elevilor este determinată de relațiile lor cu profesorii și alți studenți și de cultura în care se leagă aceste relații (Chandlin
și colab., 2001).
Până la sfârșitul secolului XX, engleza era deja pe cale să devină o limbă francă autentică, care este o limbă folosită pe
scară largă pentru comunicarea între persoane care nu împărtășesc aceeași primă (sau chiar a doua) limbă (Harmer,
2007). Nucleul procesului de predare este amenajarea mediului în care elevii pot interacționa și studia modul de învățare.
Profesorul își asumă o mare responsabilitate pentru a-i face interesați și implicați în învățarea limbilor străine. Profesorul
trebuie să știe ce să învețe clar; nivelul cursanților și personajele lor; ce metodă și tehnici și ce ajutoare didactice trebuie
utilizate.
Elevii care se pare că nu sunt angajați să învețe limba engleză în clasă nu sunt o nouă paradigmă. Studenții nu sunt
interesați să se înscrie la lecția de engleză, probabil, deoarece modul de predare al profesorului de engleză nu este
interesant pentru ei. Mai mult decât atât, elevii nu pot învăța cât pot, dacă profesorul nu este în măsură să ofere
experiență de învățare antrenantă și semnificativă pentru ei. Astfel, cooperarea dintre profesor și studenți este într-adevăr
necesară în procesul de învățare a învățării pentru a avea succes.
In predarea limbii engleze, in special pentru nivelul liceului de varstă superioara, există cateva cazuri în care se oferă și
se transferă ințelegerea către elevi. Cei mai mulți dintre studenți au avut o atenție mai mică și o atitudine pasivă atunci
cand se inscriu la clasă. De fapt, multi profesori au folosit în continuare metoda de prelegere și pe carte. Se consideră că,
în cazul în care profesorii încă mai foloseau metodele de mai sus, studenții vor obține puține progrese în învățarea și
înțelegerea lecției, în special în limba engleză.
Prin urmare, profesorul trebuie să utilizeze variații în metodele de predare precum E.S.A, astfel încât clasa să devină
interesantă și să poată atrage atenția elevilor în timpul procesului de predare. E.S.A este derivat din Angajare, Studiu și
Activare. Înseamnă că un profesor trebuie să-și angajeze elevii „emoțional” dacă învățarea este eficientă. Profesorul ar
trebui să „angajeze” elevii cu un subiect folosind diferite ajutoare, apoi îi face pe elevi să „studieze” o concentrare
lingvistică, incluzând gramatică și reguli, iar în final, elevul trebuie să „activeze” cunoștințele sale, punând în practică
elemente de limbă printr-o activitate de practică gratuită (Villagran, 2014). Park, (2003) în jurnalul său de învățare de
cercetare, a adăugat că studenții care se implică activ cu ceea ce studiază tind să înțeleagă mai mult, să învețe mai mult,
să-și amintească mai mult, să se bucure mai mult și să fie mai capabili să aprecieze relevanța a ceea ce au învățat, decât
studenții care primesc pasiv ceea ce îi învățăm.
E.S.A ar putea fi implementat în orice nivel de școală, inclusiv SMA N 1 Dolopo, Madiun. Departamentul de Educație de
Stat pe modelul de lecție locală de SD / MI / SLB-SMP / MTs / SMPLB-SMA / MA / SMALB / SMK (2006) spune „s-ar
putea să fii motivat să înveți chiar să înțelegi bine lecția pe termen lung.” Scopul acestei metode este de a motiva elevii
de la începutul clasei până la sfârșitul lecției. Prin urmare, implementarea E.S.A în SMA N 1 Dolopo, Madiun este de
așteptat ca elevii să fie mai
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motivați și mai interesanți să învețe limba engleză, deoarece materialele sau media sunt închise vieții lor de zi cu zi.
În ceea ce privește aspectele interesante ale E.S.A în sine, este necesar să se respecte implementarea E.S.A în predarea
limbii engleze și cea mai eficientă a procedurii sale pentru înțelegerea studenților. Astfel, pentru a obține percepția
elevilor în timp ce sunt învățați de E.S.A la SMA N 1 Dolopo, Madiun poate obține contribuția semnificativă la predarea
și învățarea limbii engleze.
Predarea celei de-a doua limbi nu este un subiect nou al liceului, în special engleza. Mai mult decât atât, pentru a învăța
această limbă trebuie luat în considerare modul în care elevii au învățat. Sajjad afirmă că predarea și învățarea sunt cele
două părți ale unei monede. Cel mai acceptat criteriu pentru măsurarea unei predări bune este cantitatea de învățare a
elevilor care are loc. Învățarea este un proces de schimbare a comportamentului care este cauzat de experiențe și exerciții.
Fiecare profesor, în special profesorul de limbi străine, are un mod diferit de predare. Profesorul aduce să predea
propriile lor principii personale în clasa lor. Profesorul este un individ care este pus în situația din clasă și profesorul
trebuie să joace un anumit set de roluri. După cum sugerează Mukalel (2011), în cadrul practicilor sale de clasă, care sunt
un set de interacțiuni cu elevii săi, profesorul desfășoară o serie de activități conexe.
Prin urmare, Breen (2001) a făcut ca principiile în predarea limbajului să fie: 1) Se concentrează selectiv pe forma limbii,
2) Se concentrează selectiv pe vocabular sau sens, 3) Permiteu-le cursanților să folosească limba, 4) Adresează
capacitățile de procesare mentală a cursantului. , 5) Faceți noua limbă familiară și ușor de gestionat, 6) Faceți ca elevii să
se internalizeze și să își amintească noua limbă, 7) Țineți cont de nevoile sau interesele cursanților.
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ȘCOALA ONLINE. DE LA INOVAŢIE ȘI CREATIVITATE LA PERFORMANŢĂ
UTILIZAREA APLICAȚIILOR DIGITALE/ A PLATFORMELOR DE E-LEARNING ÎN
PROCESUL DIDACTIC
PROF. ÎNV. PRIMAR ANDA MIHAELA MANEA
ȘC. GIMN. NR. 49 BUCUREȘTI – SECT. 2

Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, prin care asigură formarea și pregătirea
personalității tinerelor generații, străduindu-se permanent să se adapteze tuturor schimbărilor care se petrec în societate și
în procesului educațional, să-și îmbunătățească atât strategia didactică cât și bagajul competențelor care îl ajută să-și
desfășoare demersul didactic, dar și să transmită învățăceilor un portofoliu de calități morale în acord cu valorile
societății în care aceștia activează.
Rolul profesorului pentru învățământul primar este cu atât mai important cu cât primii ani de școală și primele
achiziții ale școlarului mic i se datorează, iar măiestria sa profesională, tactul pedagogic, răbdarea și deosebita atenție,
empatia și calmul nemărginit, alături de dorința permanentă de a se perfecționa, vor asigura o bună desfășurare a
procesului de învățământ și reușitele scontate la finalul ciclului primar de studii.
Profundele transformări înnoitoare pe care le-a presupus desfășurarea online a activității didactice pe perioada pandemiei
vor avea efecte considerabile asupra științelor educației, asupra statutului și a rolului cadrelor didactice și a procesului
educativ ai cărui agenți sunt, și, implicit asupra subiecților săi, elevii.
Discuțiile privind desfășurarea procesului educativ instituționalizat în cadrul orelor virtuale, în România, s-au axat mai
ales pe partea tehnică a problemei: ce mijloace tehnice au la dispoziție profesorii, dar și elevii, pentru a face saltul
necesar obținerii rezultatelor scontate, de data aceasta, în condiții cu totul noi și necunoscute. Aceasta a fost, însă,
problema cea mai mică din întreaga ecuație. Marea provocare este schimbarea întregii paradigme de predare.
Pe mulți dintre profesorii români, această perioadă de restricții din pandemie i-a prins puțin pregătiți în
cunoașterea mediului virtual, și, și mai puțin, în utilizarea mijloacelor, aplicațiilor sau platformelor educaționale virtuala.
Legislația din România care ar fi trebuit să reglementeze noul context de învățare nu a intervenit la timp și
concret pentru buna organizare a învățământului la distanță. Ar fi trebuit, dincolo de asigurarea infrastructurii tehnice și
inițierea cadrelor didactice în folosirea acesteia, definite clar conceptul de învățare flexibilă și ce presupune aceasta.
Pentru că este vorba despre diferite perspective de abordare a procesului de educație ar fi trebuit, la nivel național,
stabilite modul cum poate fi structurată o lecție/ activitate didactică sau extrașcolară în mediul online, aspecte privind
centralizarea soluțiilor, (aplicații, tehnologii etc.), pentru învățarea online, modalitățile de participare ale elevilor și
profesorilor, ce obligații au și ce se întâmplă dacă nu și le respectă, conducând la identificarea de soluţii, oportunităţi,
strategii, prin care direcțiile idealul educaţional să fie atinse pentru realizarea acestuia.
Condiția profesorului/ elevului „reali” care activează într-o școală virtuală, de care ar fi trebuit să se țină cont, au
reclamat, cel puțin din partea cadrelor didactice, care au fost nevoite să se adapteze din mers, un proces de învăţare, de
achiziţionare de noi cunoştinţe, de noi moduri de a lucra, ceea ce se înscrie în sfera conceptuală a termenului inovație.
Pentru mine oportunitatea de a-mi îmbogăți cunoștințele și a-mi dezvolta competențele și abilitățile digitale
pentru a-i sprijini pe copii să folosească dispozitivele digitale într-un mod inteligent și echilibrat, a fost prilejul ideal de a
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jongla în funcție de lecție, de tipul și conținutul ei, cu diversele aplicații care pot îmbunătăți nivelul competențelor
specifice ale elevilor mei, fără a ignora componenta psiho-emoțională care însoțește permanent acest proces laborios și
de a cărui reușită depinde.
Implicată în acest proces de inovaţie, care pune în discuție „pedagogia tradiţională” și observând că „noul mediu
de lucru”, clasa virtuală, are o influenţă asupra modului de a preda, iar elevul îmi devine din receptor al cunoştinţelor un
partener de „dialog”, uneori mai bine cunoscător al utilizării device-urilor, rolul meu de coordonator al întregului proces
virtual de concretizare a scenariului didactic este pe cât de important, pe atât de motivant pentru ceea ce înseamnă
acomodarea/ perfecționarea mea în tehnologizarea activităților didactice.
Ritmul accelerat de dezvoltare atât al tehnologiei cât și al aplicațiilor care o folosesc este un factor important și
determinant pentru persoanele implicate în educație. Pentru susținerea elevilor noștri și punerea bazelor solide pentru
viitorul lor este esențial să creăm contexte de învățare care iau în considerare și pun în valoare caracteristicile nativilor
digitali pentru a îi pregăti pentru viața secolului XXI.
Conducând clasa a IV-a în școala în care lucrez și având elevi cu care colaborez foarte bine ai căror părinți s-au
asigurat că au dispozitivele necesare am putut introduce în lecțiile online activități având ca suport diverse aplicații
online și platforme diferite de e-learning. Elevii mei au fost pe cât de curioși, pe atât de doritori să-și dovedească nivelul
însușirii unor cunoștințe, dacă am folosit tehnica clasei inversate, în care copiii învață teoria acasă, de unii singuri, apoi
în timpul lecției, desfășurăm, mai degrabă, o dezbatere interactivă, s-au întrecut cu plăcere în jocurile didactice de tip
online, sau au completat scheme ale unor lecții ce presupuneau însușirea unor cunoștințe colaborând în cadrul unor grupe
„virtuale” obținute cu ajutorul opțiunii „break rooms”, lucrând pe zoom.
Interactivitatea pe care trebuie să o ai când susții lecții online este mult mai „mare” decât în clasă, astfel că sunt
importante atât momentul integrării în lecție a diferitelor aplicații, combinarea cât mai judicioasă a lor, diversitatea
modalităților de rezolva sarcini în aceste aplicații, de la cele de tip chestionar la cele de tip test grilă cu afisarea
procentului performanțelor realizate. Mi-am încurajat permanent elevii, le-am oferit feedback la timp și am purtat discuții
personal, folosind chat-ul privat pentru a corecta sau îmbunătăți anumite aspecte ale muncii lor.
Prin activitatea transdisciplinara publicată pe platforma livresq,
https://library.livresq.com/details/5fd49cbf4395010007969cce, desfășurată cu elevii cu ocazia Zilei Naționale a
României, le-am oferit prilejul elevilor să învețe despre istoria noastră prin secvențe interactive și jocuri online cu
ușurință și plăcere, (Aria curriculară: Om și societate, Disciplina: Istorie, clasa a IV-a).
Demersul didactic publicat la adresa de mai sus poate fi urmărit atât de cadre didactice, căci el conține atât
partea metodologică pe care o presupune transcrierea lui pe hârtie, dar și de elevi, care pot lucra atât în echipe, (în etapa
Asigurării retenției, https://ro.padlet.com/andamanea2/9ngl6j0a0tmd7ez8), dar și frontal și individual, (etapa Activităților
individuale, în care competența cheie - Istorie - 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a
faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare -, este aplicată de către elevii care „se joacă” pe
https://learningapps.org/display?v=pt61uhqw520).
Cadrul didactic trebuie să aibă „mână de fier” în dirijarea orei, însă, căci elevul, având la dispoziție atâtea
tentații sub forma aplicațiilor online, pe care le poate accesa independent de profesor, poate înainta singur în lecție și
poate omite/ pierde anumite momente/ informații, chiar fără să vrea. Nu se poate însă întâmpla același lucru la finalul
lecției, (etapa Obținerii performanței), când elevii, pentru a ajunge la finalul Chestionarului online, trebuie să aleagă
răspunsul corect din grilă. Un răspuns greșit îi „ține pe loc”, astfel că le ofer șansa să fixeze mai bine cunoștințele și să
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treacă la întrebarea următoare, numai dacă au răspuns corect, (învață mai bine din propriile greșeli!)/
Dacă pentru etapa Actualizării cunoștințelor elevii vizionează un film, ceea ce făceau deja și în clasă în cadrul
altor ore, (https://www.youtube.com/watch?v=qFCrn8ST3P8&feature=youtu.be), interactivitatea cu Matematică se
realizează cu ajutorul extensiei Google, Jamboard, calculul matematic putând fi corectat „live”, vizând competența cheie
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere fracţionare.
Metodele folosite sunt diverse: de la interpretarea vocală - Interdisciplinaritate Muzică și mișcare: audiție/
interpretare a cântecului patriotic „Pe-al nostru steag e scris Unire”-, (cântecul se poate audia pe măsură ce se lucrează în
continuare, ca fundal sonor, asigurând și o învățare rapidă și sigură a acestuia), la jocul didactic, problematizare și
evaluare individuală, ca în momentul evocării personalităților istorice importante în realizarea Marii Uniri, folosind
aplicația https://create.kahoot.it/details/marea-unirii-1-decembrie-1918/ee4b1743-5196-4720-ad49-241de34b487c .
Pentru elevii care vor să afle mai multe și să aprofundeze subiectul am inclus în lecție un moment de vizită
virtuală în Muzeul Virtual al Unirii, http://mvu.ro/, activitate care le amintește de începuturile acestei perioade de
pandemie, în care am avut prilejul de a vizita online muzee din țară și din lume, activitate care le-a făcut mare plăcere.
Pentru cadrul didactic un astfel de demers presupune o muncă laborioasă, mai ales că toate activitățile propuse a
se desfășura online, mi le-am realizat singură, în conformitate cu conținutul programei școlare și al lecțiilor din manuale,
dar satisfacțiile sunt pe măsură, mai ales când elevii abia așteaptă o nouă lecție de acest gen. Este drept că oferta de astfel
de activități a crescut considerabil și poate servi ca sursă de inspirației/ model pentru ceea ce dorești să lucrezi la clasă
într-un anume moment al lecției online.

Bibliografie:
Boiron, M., L’innovation en question (s), www.leplaisirdapprendre.com/docs/innovation_en_questions.pdf
Béchard, J. P., L’enseignement superieur et les innovations pedagogiques: une récension des écrits, „Revue des sciences
de l’éducation”, Vol. XXVII, nr. 2, 2001, www.persee.com
Cloutier, J., Qu’est-ce que l’innovation sociale?, www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0314.pdf.
Miclea, M., Vlăsceanu, L, Potolea,. D., Petrescu. P. (coord.), Nevoi şi priorităţi de schimbare educaţională în România –
fundament al dezvoltării şi modernizării învăţământului preuniversitar, 2006, www.edu.ro/index.php/genericdocs/8246.
Mihăilescu C./ Pițilă T., Istoria românilor – manual pentru clasa a IV-a, Ed. Aramis, 2016
https://library.livresq.com/details/5fd49cbf4395010007969cce
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Avantajele proiectării demersului didactic pe baza unităților de învățare
Cărbunaru Mariana -Iulia
Liceul Tehnologic Construcții de Mașini, Mioveni, jud. Argeș

Pentru a transforma curriculumul oficial în învățare efectivă la nivelul unui grup concret de elevi, este necesară
o proiectare didactică atentă care să găsească acele contexte potrivite prin care rezultatele învățării listate în programă să
devină reale în cazul fiecărui elev, în funcție de particularitățile sale de învățare.
Proiectarea didactică este, așadar, o activitate căreia profesorul trebuie să-i acorde o importanță deosebită.
Proiectarea pe unități de învățare tinde să înlocuiască proiectarea pe lecții. Avantajele proiectării demersului didactic pe
baza unităților de învățare sunt multiple:
Avantajele pe care le are proiectarea pe unități de învățare sunt următoarele:
❖ programa școlară nu mai este o listă nesfârșită de conținuturi care trebuie tratate separat, în lecții individuale
pentru care ar trebui să concep fișe de lucru cu exerciții banale care nu aduc mari beneficii elevilor și pot deveni chiar
plictisitoare, atât pentru profesor, cât și pentru elev, conținuturile sunt grupate în jurul unei teme, ajută la formarea unor
aptitudini concrete (situarea în spațiu, realizarea unui pliant/ afiș/ program etc., scrierea unui email…), utile în viața
cotidiană, deci limba franceză devine mult mai relevantă și interesantă pentru elevi;
❖ de asemenea, conținuturile fiind grupate pe unități de învățare tematice, am o perspectivă mai clară asupra
legăturii dintre ele, aspect valabil și pentru elevi, și asupra a ceea ce trebuie realizat într-un an școlar, ce competențe
trebuie dezvoltate sau formate;
❖ unitatea de învățare se realizează pe o perioadă mai mare de timp decât o lecție, fiind vizat un interval mai mare
de timp pentru o temă majoră, am în mai mare măsură posibilitatea unor abordări diferențiate, individualizarea învățării
în raport cu ritmul de învăţare pe care îl au elevii;
❖ am renunţat la organizarea procesului de predare-învăţare la clasă predominant în doi timpi („ascultare“–
„predare“), ineficient şi imposibil de justificat raţional;
❖ elevul este actor, învățarea este una activă astfel că elevul își fixează mai bine noțiunile, înțelege mai bine
necesitatea de a cunoaște aspecte gramaticale, observă că îi sunt indispensabile în realizarea unor activități și astfel este
mai implicat în propria învățare (nu învață regula de formare a viitorului doar pentru a putea rezolva niște exerciții, ci
pentru că, cu ajutorul lui, poate să se exprime mai bine asupra proiectelor sau intențiilor pe care le are etc.);
❖ elevul este determinat să îşi mobilizeze un ansamblu de resurse integrate, nu juxtapuse: cunoştinţe declarative,
cunoştinţe procedurale, cunoştinţe atitudinale, automatisme, scheme, capacităţi etc., elevul este implicat într-o situaţie
nouă, nu una în care ar trebui să reproducă ceva iar pe măsură ce avansează în cunoştinţe şi competenţe, elevul îşi dă
seama de drumul pe care l-a parcurs;
❖ prin realizarea proiectelor/ activităților cu un produs final concret sau un simplu schimb verbal, care sunt și
obiectul evaluării, vocabularul, gramatica, actele de limbaj sunt secundare, nu au sens decât pentru că se înscriu în acțiuni
în context, clasa devine astfel un spațiu social unde limba română se utilizează cu funcțiile sale naturale (împărtășirea
cunoștințelor, exprimarea opiniilor, realizarea proiectelor) și se învață datorită acestei utilizări, putând fi transpusă și în
afara clasei;
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❖ proiectarea conținuturilor pe unități, care la sfârșit sunt evaluate prin realizarea unui proiect de către elevi
(individual sau pe grupe) este în plus cea mai adecvată pentru a exploata potențialitatea didactică specifică internetului,
elevii sunt imediat și în mod direct în contact cu un volum imens de documente autentice;
❖ economisesc timp pentru pregătirea orelor, îmi dezvolt gândirea strategică;
❖ îmi oferă mie, cât şi elevului, o structură care respectă ierarhia cunoştinţelor anterior dobândite;
❖ realizez o acțiune complexă, actul didactic este abordat într-o manieră coerentă.
Proiectul unităţii de învăţare devine un instrument util de lucru pentru profesor, prin depăşirea unor cerinţe formale.
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ACTIVITĂŢI PENTRU ORELE DE DIRIGENŢIE PRIVIND COMBATEREA STRESULUI,
DEZVOLTAREA STIMEI DE SINE, AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ,
DEZVOLTAREA COMUNICĂRII POZITIVE, STRATEGII DE A REZISTA LA PRESIUNEA GRUPULUI
Prof. Dumitru Gabriela
Liceul Tehologic ,, Mihai Viteazu,, Vulcan
Prof. Doroțan Manuela
Liceul Tehologic ,, Mihai Viteazu,, Vulcan

ARGUMENT
Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de relaţionare între
părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea
profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut.
La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de dependenţă, metodele
educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica de examene etc.
constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la
ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme,
o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.
1.ACTIVITATEA: Surse de stres şcolar
OBIECTIV: Identificarea surselor de stres şcolar
NIVEL: gimnazial; liceal
MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane
DURATA: 25 min.
DESCRIERE: Se împarte clasa pe grupe de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă realizează timp de 10 min. o listă cu surse de
stres şcolar pe care o prezintă apoi întregii clase. Urmează discuţii cu întreaga clasă: pot fi înlăturate, diminuate, tolerate
necesitând adaptare, etc.
2. ACTIVITATEA: Reacţii la stres
OBIECTIV : Conştientizarea reacţiilor la stres
NIVEL: gimnazial;liceal
MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane
DURATA : 40 min.
DESCRIERE: Se împarte clasa în grupuri de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă notează timp de 15 min. reacţiile avute într-o
situaţie considerată stresantă (test, teză, examen etc.),după care le vor prezenta întregii clase. Se vor nota reacţiile fizice/
fiziologice (ex:dureri de inimă, transpiraţii excesive, dureri de cap ), cognitive (ce au gândit), emoţionale (ce au simţit),
comportamentale (cum s-au comportat) .În final se vor identifica câteva modalităţi de reevaluare a evenimentului
considerat stresant prin prisma gândirii pozitive.
3.ACTIVITATEA: ,,CUM

SUNT ŞI CUM DORESC SĂ FIU ?”
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OBIECTIVE: autocunoaştere, dezvoltare personală
DURATA: 50 minute
RESURSE MATERIALE: fişele de lucru (câte una pentru fiecare elev, anexa 5) folii de flipchart, markere.
DESCRIERE: se grupează elevii şi se defineşte, cu ajutorul elevilor, imaginea de sine (părerea pe care o avem despre noi
înşine). Se discută despre faptul că fiecare avem atu-uri şi minusuri personale, minusuri pe care dorim să le ameliorăm.
Se distribuie fiecărui elev fişa de lucru. După ce completează fişa, respectând instrucţiunile, îşi prezintă (atât cât doresc)
de pe fişă colegilor de grup. Ierarhizează aspectele referitoare la propria persoană pe care doresc să le schimbe, după care
gândesc nişte paşi prin care pot face acest lucru. Exerciţiul se poate continua rugând fiecare grup să selecteze (să
negocieze) un aspect pe care doresc să lucreze şi să indice paşii necesari schimbării. Apoi listează toate ideile pe câte o
folie de flipchart şi un reprezentant din fiecare grup prezintă ideile în faţa întregii clase.
4.ACTIVITATEA: Asertivitatea
OBIECTIV: Dezvoltarea asertivităţii
MATERIALE NECESARE: materiale informative, coli A3, carioca, markere
DURATA: 50 min.
DESCRIERE: Se împarte clasa în trei grupe. Fiecare grupă primeşte un material informativ (anexa 6) cu descrierea
stilurilor: pasiv, agresiv, asertiv, coli A3, carioca, markere. Grupele au sarcina, timp de 20 min., de a sintetiza informaţia
pusă la dispoziţie şi de a o nota pe coala A3. In final fiecare grupă îşi prezintă în faţa întregii clase planşa realizată
5.ACTIVITATEA: ,,Să învăţăm să spunem…. NU”
OBIECTIVE: însuşirea modalităţilor de prevenire a reacţiilor defensive în comunicare; învăţarea unor strategii de a
rezista la presiunea grupului.
DURATA: 50 minute
MATERIALE NECESARE: fişa pentru fiecare elev (anexa 7), folii de flipchart, markere.
DESCRIERE: elevii se grupează, şi primesc sarcina de a lista, timp de 5 minute, cât mai multe situaţii (şi emoţiile pe care
le-au simţit) cu care s-au confruntat şi în care le-a fost dificil să refuze o solicitare din partea altor persoane, chiar dacă
acea propunere nu le-a făcut plăcere.
Se listează toate situaţiile identificate de grupuri pe tablă sau pe o folie de flipchart. Fiecare grup selectează cel puţin o
situaţie la care vor lucra în continuare şi primesc sarcina de a gândi o strategie pe care au folosit-o sau ar putea-o folosi
pentru a refuza, în mod ferm (asertiv) cererea altor persoane (atunci când nu doresc să se implice într-o anumită
activitate, situaţie…). Apoi notează strategia pe care au gândit-o pe câte o folie de flipchart. Li se înmânează elevilor fişa
de lucru şi li se cere să completeze propria lor strategie cu recomandările de pe fişă, respectiv cum anume şi-ar putea
optimiza modalitatea de a refuza unele cereri. In final, câte un reprezentant din fiecare grup va prezenta întregii clase
exemplul la care au lucrat. Discuţia se poate aprofunda prin discutarea a ceea ce simt atunci când fac unele lucruri doar
pentru a fi pe placul celorlalţi, respectiv ce gândesc despre ei înşişi şi ce emoţii simt atunci când pot refuza anumite cereri
cu care nu sunt de acord.
Nota bene: coordonatorul ghidează discuţiile pe situaţiile tipice din şcoală (ex: a chiuli de la ore, a copia la teste, a
consuma alcool sau tutun doar pentru a nu fi exclus dintr-un grup, a renunţa, sub presiunea grupului, la pregătirea
lecţiilor în favoarea altor activităţi etc.) şi insistă pe modul asertiv de a refuza unele cereri. Poate fi realizat şi un joc de
rol.

2246

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Bibliografie
Băban, A. (2001) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj – Napoca
Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi
Eliade, S. (2000) ABC – ul consilierii elevului, Ed. Hiperborea, Turda
Iftene, F. (1999) Psihiatria copilului şi adolescentului, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj
Nedelcea, C. (1999) Optimizarea comportamentului între educaţie şi psihoterapie, Ed. Sper, Bucureşti
Nuţă, A. (2004) Abilităţi de comunicare, Ed. Sper, Bucureşti
Roşan, A. (2006) Violenţa juvenilă şcolară, Presa Universitară Clujeană

2247

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Școala de acasă-putem dezvolta abilitățile practice în domeniul științelor aplicate?
Prof. dr. chim. Daniela Dumitraș,
Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iași
Experimentul chimic reprezintă o activitate practică dirijată în scopul descoperirii sau verificării unor fenomene
sau proprietăți ale substanțelor, dar și un mijloc sistematic de a investiga alcătuirea lumii înconjurătoare.
De obicei, această activitate practică se efectuează într-un laborator dotat cu cele necesare: substanțe chimice,
ustensile și aparatură, mobilier special etc. În anumite situații însă, experimentul poate fi mutat acolo unde desfășurăm
activități cotidiene: bucătărie, grădină sau mai direct în „marele laborator” al naturii!
Utilizarea experimentului trezeşte curiozitatea elevilor pentru fenomenele care se produc, generează întrebări
privind cauzele efectelor produse şi inconştient antrenează elevii în procesul de instruire.
Lucrarea de față conține o serie de experimente atractive, prin modul lor de prezentare, prin efectul care îl
produc, prin curiozitatea de cunoaștere pe care o determină, prin contribuția pe care o aduc la formarea priceperilor și
deprinderilor de lucru, prin dezvoltarea gândirii logice, acestea putând fi realizate de acasă. Am alesc capitolul Soluții.
Chimia este o știință experimentală. Pornind de la întrebarea „Cum funcționează?”, arătând că științele sunt
interesante și că experienţe asociate lor pot fi întâlnite la orice pas, ghidul acesta își dorește să stimuleze curiozitatea și
spiritul de investigație ale elevilor, prin crearea de conexiuni între noțiunile abstracte și viața reală. Mesajul Magia este
doar știința pe care nu am înțeles-o încă ne duce cu gândul că un fenomen pe care l-am înțeles suficient de bine poate fi
explicat simplu. Ne dorim ca elevii noștri să explice simplu știința, pentru că au înțeles-o.
REGULI PRIVIND SIGURANȚA
Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare, respectaţi-le și păstrați-le pentru consultare viitoare.
Curățați toate echipamentele după utilizare.
Asigurați-vă că toate recipientele sunt închise complet și depozitate corespunzător după utilizare.
Spălați-vă pe mâini după efectuarea experimentelor.
Nu folosiți echipamente care nu sunt recomandate pentru utilizare în instrucțiuni.
Nu consumați alimente sau băuturi în zona de experimente.
Aruncaţi orice alimente utilizate în timpul experimentelor.
Nu dezvoltați cristale în locuri în care circulă alimente sau băuturi ori în dormitoare.
USTENSILE ADAPTATE PENTRU REALIZAREA EXPERIMENTELOR ÎN SIGURANȚĂ ACASĂ
Ustensile de laborator necesare

Ustensile înlocuite acasă

pahar Berzelius/ Erlenmeyer / eprubete

pahar obișnuit /sticlă apă minerală/ PET

vas Petri/ sticlă de ceas

farfurioare

spatulă /baghetă

linguriță/ lingură /tijă plastic/ sticlă

tavă laborator

tavă bucătărie

pâlnie laborator

pâlnie bucătărie

cilindru gradat

pahar gradat bucătărie

1. CURCUBEUL CU ZAHĂR
Scurtă descriere: are la bază densitatea diferită a soluțiilor de diferite concentrații;
Materiale: zahăr, apă, lingură, coloranţi alimentari, pahare transparente/ pahare Berzelius identice, pipetă, eprubetă.
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Ce aveți de făcut: Se aranjează în linie 5 pahare de sticlă. Se adaugă o lingură (15 g) de zahăr în
primul pahar, 2 linguri (30 g) de zahăr în al doilea, 3 linguri de zahăr (45 g) în al treilea şi 4
linguri de zahăr (60 g) în al patrulea. Al cincilea pahar rămâne gol. Se adaugă 3 linguri (45 ml) de
apă la fiecare dintre primele 4 pahare. Se amestecă fiecare soluţie. În cazul în care zahărul nu se
dizolvă în unul din cele patru pahare, se adaugă iar cîte o lingură de apă (15 ml) în fiecare pahar.
Se adaugă 2-3 picături de colorant alimentar roşu la primul pahar, colorant alimentar galben la al
doilea, colorant verde la al treilea şi albastru la al patrulea. Se amestecă fiecare soluţie. Acum se
face un curcubeu folosind soluţii de diferite densităţi: se toarnă în paharul gol aproximativ un sfert
din soluţia de zahăr albastră (operațiunea este mai eficientă folosind pipeta și prelingând cu grijă probele pregătite sau cu
ajutorul unei baghete). Cu grijă se toarnă soluţia verde de zahăr deasupra lichidului albastru. Acelaşi lucru se face
turnând în ordine soluţiile de zahăr de culoare roşie, apoi galbenă peste cea roşie. Pentru a fi mai eficient, se pot adăuga
soluțiile preparate cu ajutorul pipetei într-o eprubetă.
Ce se întâmplă: Se formează un curcubeu de culori.
De ce: Pentru acest experiment nu este nevoie de diferite substanţe chimice.
În acest scop se folosesc soluţii colorate de zahăr de diferite concentraţii.
Soluţiile vor forma straturi, de la cea mai puţin densă, în partea de sus, la cea
mai densă (concentrată), în partea de jos a paharului.
Informații despre substanțele menționate:
Zahărul sau zaharoza- este o dizaharidă foarte răspândită în natură,
întâlnindu-se în special în sfecla de zahăr 12-23% și în trestia de zahăr 20-27%, fiind cea mai comună formă de zahăr
utilizată în alimentație.Este formată dintr-un rest de α-D-glucopiranoză și un rest de β-D-fructofuranoză, care sunt unite
prin legătură 1-2glicozidică.
Coloranții- sunt substanțe organice naturale sau sintetice colorate, care absorb lumina în domeniul vizibil al spectrului și
au proprietatea de a colora corpurile pe care sunt aplicate (fibre textile, piele, hârtie, etc.), rezistă în timp la lumină,
spălare, frecare. Culoarea substanțelor se datorează prezenței în moleculă a unor grupe de atomi, numite grupe
cromofore, care absorb selectiv diferite radiații ale luminii (grupări nitrozo, nitro, azo, etc.). Pentru fixarea culorii, sunt
necesare și grupe auxocrome (amino, hidroxil fenolic).
https://www.youtube.com/watch?v=8dvqlXguxJc

2. DESENUL DANSATOR
a. Scurtă descriere: markerul pentru whiteboard conține un
polimer insolubil în apă și antiaderent;
Materiale: farfurie, apă, marker pentru tabla albă.
Ce aveți de făcut: Desenați un om cu markerul cu o linie
continuă. Turnați cu grijă apă.
Ce se întâmplă: Omul ,,dansează”.
De ce: Substanțele din marker sunt insolubile în apă.
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3. AMESTECUL POLIACRILAT DE SODIU CU APĂ sau ZĂPADA ARTIFICIALĂ
Materiale: vase petri, scutece de unică folosință, apă, coloranți.
Ce aveți de făcut:Se taie scutecul și se scoate din el poliacrilatul de sodiu, se rupe în bucăți mici.
Se adaugă 5-10 spatule de polimer în vasele petri/ pe farfurioare și se adaugă apă cu colorant cu ajutorul pipetei, încet și
treptat până când polimerul se coagulează.

Ce se întâmplă: Praful de polimer se coagulează.
De ce: Polimerul are proprietatea de a forma gel în combinație cu apa, formând flocoane cu unele impurități.
Informații despre substanțele menționate:
Poliacrilatul de sodiu este un compus chimic extrem de absorbant (poate absorbi de 200 până la 1000 de ori masa sa în
apă), fiind cunoscut și sub numele de waterlock, folosit în crearea scutecelor sintetice, a zăpezii decorative artificiale și a
detergenților.
https://www.youtube.com/watch?v=Bc79_tMDH_Y
4. CUM SĂ CREȘTEM CRISTALE ÎN PAHAR
Scurtă descriere: soluțiile suprasaturate de piatră vânătă sau sare amară cristalizează în timp;
Materiale: 2 pahare Berzelius, hârtie de filtru, spatulă, baghetă, apă, CuSO 4, sârmă de cupru, șnur.
Ce aveți de făcut:Turnați 100g CuSO4 într-un pahar Berzelius de 250ml, peste care
adăugați cu grijă 100ml apă și amestecați bine cu bagheta. Mai
adăugați câte puțin CuSO4, până nu se mai dizolvă. Se obține o
soluție albastră.
Dintr-o sârmă de cupru se confecționează un mic model, care se
leagă cu un șnur și se introduce în pahar, fără a atinge pereții sau
fundul paharului. Șnurul legat de baghetă (sprijinită pe gura
paharului) ține bucata de sârmă în soluție. Se așteaptă până a
doua zi.
Ce se întâmplă: Pe sârma de cupru se formează cristale albastre de CuSO4.
De ce: Soluția se suprasaturează la adăugarea de CuSO4. În timp, evaporându-se apa din amestec,
încep a se forma cristale frumoase.
Cristalul este un corp omogen ale cărui particule sunt aranjate în sistem tridimensional. Cristalizarea
reprezintă procesul de formare a cristalelor dintr-o soluție. Recristalizarea este procesul de refacere
a grăunților unui cristal.
https://www.youtube.com/watch?v=MoR1pLbwezc
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STUDIU DE SPECIALITATE
CREȘTEREA MOTIVAȚIEI ELEVILOR PENTRU STUDIUL ȘTIINȚELOR
Prof. Fănica DAVID,
Școala Gimnazială ,,Emil Atanasiu” Garoafa, jud. Vrancea

.
Interesul pentru ştiinţe pare a fi influenţat de mediul în care trăieşte elevul. Elevii cu condiţii socio-economice
mai avantajoase sau aceia care au avut un părinte într-o carieră legată de ştiinţe au mai multe şanse să arate un interes
pentru ştiinţe.
Există diferenţe între sexe în ceea ce priveşte competenţele ştiinţifice şi anumite atitudini. În medie fetele sunt
interesate să identifice problemele ştiinţifice, în timp ce băieţii sunt mai puternici la explicarea fenomenelor în mod
ştiinţific. Băieţii, de asemenea, răspund în mod substanţial mai bine decât fetele la întrebările de fizică.
Principalele strategii pentru motivarea elevilor pentru studiul fizicii, chimiei, biologiei sunt: parteneriatele
școlare, festivalurile, concursurile şi competiţiile, strategiile de susţinere a încrederii elevilor, strategiile de motivare prin
stimulente extrinseci, strategiile de conectare la motivaţia intrinsecă a elevilor etc.
Parteneriatele şcolare implică activităţi de colaborare sau proiecte între profesori şi elevi pe de o parte şi părţile
interesate din afara şcolii în domeniul ştiinţei pe de altă parte. Toate parteneriatele şcolare sunt stabilite cu acelaşi scop
principal şi anume de a creşte interesul pentru ştiinţe.
Parteneriatele şcolare pot aduce experienţe pozitive pentru elevi prin creşterea interesului şi a motivaţiei de a
învăţa ştiinţele şi, astfel, de a face procesul de învăţare mai eficient. Arătând relevanţa ştiinţei în viaţa de zi cu zi,
experienţele de învăţare în cadrul unui parteneriat ar putea încuraja elevii să-şi continue cariera în domeniul ştiinţelor, la
nivel secundar şi mai târziu, în învăţământul superior . Proiectele bine coordonate cu parteneri din afara cadrului formal
al şcolii ar putea avea efecte pozitive cu privire la participarea fetelor la activităţile ştiinţifice prin creşterea motivaţiei şi a
realizărilor lor în acest domeniu curricular.
Orice profesor care dorește stimularea motivației elevilor pentru activitatea de învățare trebuie să înceapă prin ași analiza și autoevalua propria motivație, precum și modul în care își desfășoară activitățile de predare, învățare,
evaluare. Nivelul competenței profesorului, ca și gradul lui de implicare în activitatea didactică, entuziasmul, pasiunea cu
care își face meseria influențează profund dinamica motivațională a elevilor. Lipsa de motivație a profesorului este o
problemă la fel de gravă ca și incompetența sa. Există profesori care nu manifestă nici un interes pentru profesia lor. Deși
contextul social și economic poate explica acest fenomen, nu e mai puțin grav faptul că lipsa de motivație a profesorului
se poate afla la originea lipsei de motivație a elevului.
,,Dacă vrei sa motivezi pe cineva, trebuie să fii motivat tu însuți”. O activitate didactică cu adevărat motivantă
este atunci când îi implici pe elevi în mod activ și le captezi interesul. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească
curiozitatea elevilor prin elemente de noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin utilizarea studiului de caz ori
prin antrenarea elevilor în realizarea unor activități în echipă.
Profesorul trebuie să capteze interesul elevilor chiar atunci când impulsul cognitiv este minim. Nu în
ultimul rând, trebuie să cunoască domeniile de interes ale elevului și, în activitatea de predare, să aleagă exemple și să
stabilească legături cu aceste domenii de interes.
Este bine ca profesorul să înceapă predarea printr-o anecdotă, o istorioară,o ghicitoare legată de tema lecției ce
urmează a fi predată, să dea exemple care să îi intereseze pe elevi, să le capteze atenția.
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Profesorul poate servi, el însuși, ca model recurgând la protocolul gândirii cu voce tare, pentru ca elevii să
observe modalitățile în care se identifică tipul de problemă, se emit ipoteze cu privire la strategiile de rezolvare, se alege
o anumită strategie etc. Scopul acestui demers este ca elevii să știe cât mai bine să se orienteze într-o sarcină de învățare:
cum trebuie să înceapă, cum pot să-și dea seama dacă sunt pe calea cea bună, să utilizeze strategii meta-cognitive
(planificare, monitorizare, autoevaluare). În felul acesta, elevii își vor evalua mai bine posibilitățile de a reuși într-o
sarcină și nu vor mai exista situații în care elevul abandonează o sarcină pentru simplul motiv că nu știe ce trebuie să
facă.
Evaluarea poate avea, de asemenea, efecte asupra motivației elevilor pentru studiul științelor. Pentru mulți
profesori evaluarea înseamnă doar a da note elevilor, a-i clasifica și a constata dacă au reușit sau nu. Această concepție
poate avea efecte negative asupra motivației unor elevi, pentru că este generatoare de anxietate. Dacă dorim ca evaluarea
să fie cu adevărat motivantă pentru elevi, în sensul de a-i determina să se implice mai mult în activitățile de învățare și să
persevereze, este necesar ca actul evaluativ să se centreze mai mult pe progresul elevilor, pe recunoașterea efortului pe
care l-a depus fiecare pentru îmbunătățirea propriilor performanțe, și nu doar să constate nivelul cunoștințelor.
Aprecierea evoluției elevilor trebuie să se facă în termeni pozitivi (laudă, încurajare, evidențiere), deoarece
dezaprobarea este mai puțin eficientă în stimularea motivației învățării. Să ne reamintim aici şi faptul că recompensele și
pedepsele nu au același efect asupra elevilor.
Recompensele pot avea un efect pozitiv pe termen scurt, dar pe termen lung ele dăunează motivației. Mult mai
eficiente se dovedesc observațiile personale și comentariile făcute de profesori pe caietele de teme ale elevilor, pe testele
de evaluare, încurajările în momentele dificile. Este important să-i incităm pe elevi să se autoevalueze. Aceasta nu
înseamnă doar faptul de a-și fixa singuri o notă, ci mai ales să-i obișnuim să-și evalueze eficiența strategiilor utilizate.
Elevii trebuie ajutați să cunoască instrumentele de evaluare utilizate de profesor si să le folosească efectiv ei înșiși,
depășind stadiul unor simple exerciții de autocontrol și autoverificare.
În afara acestor strategii de ordin general ce vizează modificarea practicilor pedagogice, profesorul poate să-și
pună problema cum să acționeze în mod direct asupra motivației unui elev. De exemplu, profesorul poate să-i
sensibilizeze pe elevi, stabilind legături între materia predată și domeniile de interes ale elevilor, ori inițiind o discuție cu
toată clasa despre utilitatea practică a materiei predate.
Profesorul învață elevii să gândească pozitiv atunci când se află în fața unei activități dificile („este greu, dar
sunt capabil să reușesc”), trebuie să-i obișnuiască pe elevi să-și stabilească în mod realist standardele de reușită, să se
raporteze la reușitele lor anterioare și să nu se compare în permanență cu ceilalți colegi.
Pentru aceasta, profesorul trebuie să conceapă activități de învățare care să nu fie nici prea ușoare (pentru că nu
mai reprezintă o provocare pentru elevi), dar nici prea dificile (pentru că elevii se descurajează rapid și abandonează). Pe
tot parcursul activității, profesorul îi va furniza elevului un feed-back permanent atât în privința efortului depus, cât și a
aptitudinilor și capacităților lui. Planificarea unor activități care să nu fie nici prea ușoare, nici prea dificile pentru elevi
face ca aceștia să se simtă responsabili de reușitele sau eșecurile lor, modificând astfel atribuirile cauzale pe care le fac.
Profesorul trebuie să se străduiască să acorde atenție în mod egal tuturor elevilor, indiferent care sunt
capacitățile lor. Față de elevii considerați slabi și nemotivați, profesorul ar trebui să adopte următoarele
comportamente: să-și exprime încrederea în capacitatea lor de a reuși; să le acorde aceeași atenție ca și elevilor buni; să
evite crearea de situații competitive în care ei nu pot decât să piardă; să nu le facă observații în fata colegilor; să evite a-și
exprima disprețul atunci când ei eșuează; să manifeste interes pentru reușitele lor.
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Sunt deosebit de importante atitudinea dascălului în relaţia sa cu elevii. O poziţie exclusiv autoritară creează
blocaje afective, copiii neîndrăznind să pună întrebări de teama eşecului sau a unor ironizări. Astfel e nevoie de un climat
educaţional democratic, destins, deoarece autoritatea unui învăţător nu se bazează pe constrângere, ci pe competenţa sa
profesională şi ţinuta sa morală. El trebuie să fie apropiat de elevi, astfel încât aceştia să-şi poată manifesta liber
curiozitatea. Trebuie încurajată spontaneitatea elevilor.
În scopul stimulării potenţialului creativ al elevilor, profesorul trebuie să intervină conştient şi activ pentru
îndepărtarea blocajelor creativităţii elevilor, să preia şi să dezvolte în mod organizat potenţialul creativ al fiecărui copil.
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Școala online de la inovație și creativitate la performanță
Prof. înv. preșc. : STĂNOIU NICOLETA GIORGIANA
Structura: Grădinița Nr.2 Peșteana-Jiu
Liceul Tehnologic Bâlteni

Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu diverse pograme și
crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar trebuie să rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o
formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra
activ în viața socială și personală. În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate
informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. Apariția calculatorului ca sursă de
învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în
România reprezintă o permanentă provocare pentru educație.
În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile informației și ale
comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și
perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar
trebui să beneficieze atât elevii, cât și profesorii în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru
consultare personală sau profesională.
Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării deprinderilor
de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze
cerințelor școlii, să aibă capacități de lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să
colaboreze cu profesorul astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în
școală a tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul de
învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării
profesorului cu clasa de elevi.
Instrumentele și strategiile utilizate pentu conectare la distanță sunt diferite: prin video, filmulețe cu activități
interactive, cântece, simulări, aplicații, pe care cadrul didactic le trimite elevilor. Mai important decât metodele selectate
este obiectivul interacțiunii în această perioadă. Cadrele didactice și părinții au înțeles că cel mai mult contează starea
emoțională a copiilor și a părinților.
Deoarece performața în învățare este determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine
conturate, cadrele didactice caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor
conținut informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să se
înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare
(dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurgă etapele
necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres
cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport
pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe
moderne de actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de
capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră.
Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-evaluare,
necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din ce în
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ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul
acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv.
Elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul în care ce le spun
profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu informațiile îi ajută să se dezvolte.
Modurile în care tehnologia susține procesul de învățare sunt:
– o mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de exemple, video, demonstrații
– lecțiile sunt mai interesante dacă vin împreună cu obiecte și acțiuni care le plac elevilor (tablete, laptopuri,
smartphones), elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât la discursul unui prof.
– tehnologia permite elevilor să învețe în ritmul lor
– tehnologia îl ajută pe profesor să își pregătească mai rapid lecția și să aibă mai mult timp pentru a se conecta cu elevii
– tehnologia salvează timp
– te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și contexte diferite
– elevii nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze informații
Un alt mod de a dobândi cunoștințe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite motoare de
cautare.Tehnologia susține procesul de învățare, stimulează gândirea logică și permite accesul facil la resurse și opinii
diferite. Se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru a-i face pe educabili să fie mai conștienți, mai
flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine. Schimbarea trebuie să includă implicarea mai largă a părinților, a
membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații.
În zilele noastre, cursurile/formările online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai multe institute și
companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, grupuri vaste de oameni resping
astfel de metode. În ciuda popularității în creștere a cursurilor online, formarea tradițională (în clasă) se luptă și încearcă
să adopte mijloace mai noi de a menține interesul elevilor. Exista întotdeauna două fețe ale unei monede. Pentru unii
indivizi, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este metoda preferată.
Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în
programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce
mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor.
În viitorul apropiat obiectivul major al educației va include preponderent elementele învățării personalizate /
individualizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să devină centre educaționale
comunitare, cât și în mediul familiei sau al comunității. Pentru eficientizarea învățării personalizate este necesar să fie
valorificate posibilitățile copilului, utilizate mai eficient resursele mediului în care trăiește și învață copilul, posibilităților
instituțiilor din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de învățare de la distanță/ online,
fiind o oportunitate pentru situații special sau imprevizibile.
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Activités en ligne
Trăistaru Daniela
Şcoala Gimnaziala nr. 1 Băileşti
Nous remarquons dans le développement d'Internet deux orientations principales: la construction de la "bibliothèque
universelle" et la création de nouveaux moyens de communication. Les transformations sociales et culturelles qui sont en
train de se produire affectent aussi le domaine de l'éducation. L'acquision et la transmission des savoirs font déjà partie
de la "toile" et les enseignants et les étudiants se servent de ces nouveaux outils et ressources.
L'enseignant qui veut intégrer Internet en classe de français langue étrangère (FLE) est confronté à une quantité de
données et termes complexe comme: portail, intranet, forum de discussion, logiciels et applications informatiques,
autoformation, scénario pédagogique, moteur de recherche, chat, exercice autocorrectif, lecteur multimédia, projet
pédagogique, weblog, visioconférence, plateforme, Submergé par la profusion d'informations et matériels qui forment la
"toile" l'enseignant de FLE a besoin de s'orienter, pour mieux comprendre et utiliser les ressources Internet. Nous devons
ainsi délimiter la notion de "ressource", qui d'une manière générale évoque tout élément disponible ou consultable sur
Internet. Etant donné que notre intérêt est centré sur les ressources éducativees la définition suivante de R. Bideau (2005)
constitue un bon point de départ: Une ressource d'enseignement et d'apprentissage (REA) c'est toute entité, numérique ou
non numérique, conçue ou pouvant d'être utilisée, pour des fins d'apprentissage, d'éducation ou de formation. Et en même
temps nous nous limiterons aux ressources "en ligne" et ouvertes aux internautes en général et à la communauté
scientifique; nous n'aborderons pas ici les produits "hors ligne" (CD rom et multimédia grand public), non plus que les
domaines de la recherche (groupes, centres ou laboratoires) qui utilisent des supports privés ou intranet pour développer
leurs expériences et leurs communications. Il est vrai qu'avec le temps plusieurs de ces résultats et découvertes seront
présentés et publiés sur internet dans le cadre des colloques ou revues en ligne. Une deuxième sélection concerne le
domaine spécifique du français langue étrangère. Ainsi ne seront prises en compte ni les ressources existantes dans des
disciplines linguistiques paralèlles (phonétique et didactique de la langue française comme langue maternelle ou première
langue), ni celles qui font partie des matières scolaires des différents pays francophones dans leur approche de leur
propre culture (histoire, géographie, littérature, instruction civique). Nous devons aussi tenir compte des essais de
classification des ressources Internet qui nous ont précédé. Ainsi P. Seguin (nd) dans le Rapport PAREA abordait une
typologie sur les différentes possibilités pédagogiques d'Internet en proposant les catégories et modèles suivants:
1. La communication interpersonnelle,
2. La cueillette de données,
3. Les travaux en équipe,
4. L'utilisation des ressources,
5. La publication électronique et
6. L'auto-apprentissage.
On reprenait et complétait ainsi les travaux de J. Harris (1995) avec ses trois grandes catégories d'applications
pédagogiques d'Internet définies autour des activités d'apprentissage de l'étudiant. Les classifications de R.Bibeau (2005)
sont aussi remarquables avec ses les catégories des ressources numériques générales, les quatre catégories de ressources
sur Internet et les sept catégories de projets pédagogiques avec les TIC. Et dans le domaine du français langue étrangère
les travaux de F. Mangenot constituent un apport décisif tant dans sa proposition de classement des ressources (1998)
comme dans la recherche autour de la notion et typologie des "tâches pédagogiques" (2003). Pour établir une
classification des ressources Internet pour le FLE nous privilégions la notion de "consigne" ou ensemble de stratégies qui
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mènent à une production langagière de la part des apprenants de FLE. Les ressources brutes (absence de consigne) ne
seront donc pas abordées et on se centrera sur les ressources qui impliquent ou proposent une consigne (découverte,
pratique ou maîtrise du FLE avec ses connexions interculturelles). Nonobstant nous devrons considérer les différents
documents théoriques en relation avec le monde du français langue étrangère (absence de consigne mais contenu
pédagogique): articles, dossiers, bases de données, colloques, revues spécialisés dans le FLE.
Activités et tâches avec accompagnement
Les activités / tâches avec accompagnement sont généralement conçues par des enseignants dans le cadre d'un
établissement éducatif et elles puevent être réalisées par les étudiants soit en présentiel (enseignant et étudiants en salle
d'informatique) soit à distance (communication entre enseignant ou tuteur et étudiants voie courrier électronique, forum
ou système CMS) soit en hybride (accompagnement en présentiel et à distance). Toutes les tâches que nous trouvons sur
un support page web peuvent facilement être reprises dans un dispositif avec accompagnement. Mais il est difficile
d'observer ou analyser le déroulement et la réalisation de celles-ci, parce que les étapes, la communication enseignant /
étudiant et les résultats restent normalement dans des espaces privés (courrier électronique, forum, plate-forme de
formation).
Conclusions
Nous espérons aider à une meilleure compréhension des différents types de ressources qui se trouvent sur Internet.
L'excès de matériels existants sur la "toile" nous oblige à privilégier ceux qui ont un but didactique (présence d'une
consigne) et spécialement ceux qui entrent dans le domaine du français langue étrangère. Nous avons établi une double
division pour les ressources Internet selon le critère absence ou présence d'enseignant:
1. Ressources sans accompagnement.
2. Ressources avec accompagnement.
Dans cette perspective nous soulignons l'importance des contextes pédagogiques en mettant en relation les dispositifs, les
supports et les ressources; en même temps nous avons essayé de bien limiter ces trois domaines qui son souvent
confondus.
Notre travail ne veut pas seulement être une typologie des ressources Internet pour le FLE, mais aussi un reccueil de
pistes et d'expériences pédagogiques qui pourraient guider les enseignants de FLE dans une découverte et intégration
d'Internet en classe de FLE.
A la fin de notre parcours la figure de l'enseignant prend une dimension déterminante. Malgré les inquiétudes et les
discours pessimistes sur le recul des enseignants face à la progression des machines et des technologies, nous observons
au contraire que leur rôle est décisif et irremplaçable. Nous assistons naturellement à une transformation de leurs
fonctions, attitudes et méthodes comme conséquence des changements qui se produisent aussi dans la nouvelle société de
l'information et de la communication.
Pour nous faire une idée des nouveux rôles de l'enseignant qui utilise et intègre Internet en classe de FLE, nous devons
tenir compte de la conjonction de différentes compétences, outils et pratiques, comme:
- la maîtrise des outils informatiques (ordinateur, logiciels, compléments audio et vidéo, périphériques)
- la sélection et évaluation des outils, des supports et des dispositifs les plus adaptés aux pratiques pédagogiques.
- la gestion des supports et des dispositifs (édition de pages web, création d'espaces web, systèmes CMS (plate-forme,
blog), modération d'espaces de communication (forum, chat).
- l'analyse, sélection et évaluation des ressources pédagogiques en appliquant des critères appropriés (grilles d'analyse).
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- l'élaboration des ressources (création de tâches, cours et scénarios pédagogiques en relation avec les différents supports
et dispositifs envisagés).
- l'organisation de projets pédagogiques qui relient d'autres classes, établissement et enseignants.
- l'accompagnement et le tutorat dans le processus de réalisation des ressources par les étudiants, remplissant le rôle de
médiateur: résoudre des problèmes techniques, répondre aux doutes et questions, favoriser la communication, la mise en
commun et la coopération entre étudiants.
- l'évaluation et valorisation des nouvelles capacités et productions des étudiants dans les nouveaux contextes
pédagogiques.
Autant d'incertitudes et obstacles à surmonter, autant de possibilités et dimensions à explorer.

Sitographies :
http://www.lepointdufle.net/
http://fle.asso.free.fr/liens/
http://www.francparler.org/fiches.htm
Bibliographie :
- La classe de langue : C. Tagliante, Clé International, nouvelle édition
- Enseigner le français comme langue seconde**: G. Vigner, Clé International, 2000.
- Le Français langue seconde** : J.-P. Cuq, Hachette F Références.
- Cours de didactique du français langue étrangère et seconde*** : J.-P. Cuq, I. Gruca, PUG, 2002 - Le Français langue
étrangère et seconde : J.-M. Defays, S. Deltour, R. Dehayle, Mardaga, 2003
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Învățarea școlară
Mengher Alina Mădălina
Școala Gimnazială Slobozia Bradului, jud. Vrancea

Procesul de învățământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de învățământ și este ansamblul de acțiuni
exercitate în mod conștient și sistematic de către educatori asupra educaților într-un cadru instituțional organizat, în
vederea formării personalității acestora în consordanță cu cerințele idealului educațional. Din punctul de vedere al
derulării sale, procesul de învățământ înseamnă practic realizarea predării, a învățării și a evaluării, fiecare în parte
constituind o activitate complexă, aflată în relații de interdependență cu celelalte.
Învățarea reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții umane, cu implicații directe pentru fiecare
dintre noi. Complexitatea și importanța ei ca proces determină abordarea sa din perspectivă pedagogică, dar și
psihologică, la nivel de acțiune și de activitate psihică, situată alături de activitățile de joc, muncă și creație . Conceptul
de învățare definește acțiunile psihologice și sociale care susțin un ansamblu de procese de schimbare în comportament,
de asimilare de informații și cunoștințe ( teoretice și practice) și de formare și dezvoltare ale unor atitudini afective,
motivaționale, volitive și caracteriale.
Fiind foarte complex și vast, ca esență a procesului de învățământ și ca disponibilitate importantă a oricărei ființe,
fenomenului învățării i s-au formulat o multitudine de definiții și de teorii, din care fiecare cadru didactic își
fundamentează prin prisma experienței sale o ,,arhivă de metode” de realizare în mod optim, maximal calitativ a
managementului învățării școlare.
Specialiștii consideră că din multiplele accepțiuni distincte ale enunțurilor care definesc învățarea, trei sunt relevante:
•

ca proces evolutiv - învățarea este un proces de dobândire de către individ a unor forme noi de comportament sau de
modificare a unora existente prin exersare sau prin repetarea situațiilor în care acesta trăiește și se manifestă;

•

ca proces specific uman – învățarea reprezintă însușirea experienței sociale de către un individ sau de către un grup
uman;

•

ca formă tipică, specifică umană – învățarea școlară este definită sub două aspecte: psihologic și pedagogic.
Învățarea școlară este o formă tipică, specifică de învățare umană. În contextul procesului de instruire, învățarea
școlară este definită ca o activitate sistematică, organizată, instituționalizată, specifică tinerei generații, orientată în
direcția asimilării de cunoștințe și a formării structurilor psihice și de personalitate. Vizează obiective precise, implică
proiectare și anticipare, dirijare, control și decizie.
Evoluția învățării în societatea actuală – informațională, bazată pe cunoaștere – implică un scop fundamental
nou: formarea și dezvoltarea unor capacități de gândire critică, susținută prin resursele operațiilor cognitive de analiză și
sinteză, abstractizre și generalizare, în condiții de imaginație și creativitate superioară, inventivă, inovatoare și emergentă.
Învățarea poate fi analizată dintr-o perspectivă dublă, care evidențiază calitatea complementară a învățării
școlare proiectate, realizate și perfecționate continuu ca proces și ca produs.
Învățarea ca proces implică analiza și luarea în calcul a întregului absamblu de activități, acțiuni și operații
realizate cu scopul însușirii și valorificării unui set de cunoștințe, deprinderi, priceperi, atitudini și valori, stabilite prin
programele școlare, prin obiectivele generale și specific, proprii fiecărei discipline de învățământ, definite în termeni de
competențe generale ( competențe – cheie ) și specifice.
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Învățarea ca produs implică analiza rezultatelor obținute de elev în urma efortului personal depus, obiectivate
în cunoștințe, deprinderi și priceperi, atitudini și valori, prin raportarea la competențele – cheie și la competențele
specific
Învățarea școlară are următoarele caracteristici:
•

este organizată și desfășurată sub îndrumarea educatorilor, în cadru instituționalizat, pe fondul unor relații de
comunicare socio-afective, de cunoaștere și de influență;

•

este un demers conștient, presupunând stabilirea anticipată a scopului, mobilizarea voluntară a efortului;

•

are character gradual, sub raportul eșalonării dificultăților sarcinilor didactice;

•

are un pronunțat caracter secvențial;

•

este un proces dirijat din exterior ce tinde să devină un process autodirijat.
Complexitatea procesului de învățare acoperă un spectru larg de fenomene și angajează personalitatea umană în

totalitatea ei, de aceea se pot disocia o multitudine de forme, tipuri și niveluri distincte.
Pot fi identificate, astfel, trei tipuri fundamentale de învățare:
•

învățarea senzoriomotorie (se formează deprinderi de mers, scris, muzicale, tehnice, sportive etc.);

•

învățarea cognitiv-intelectuală (se însușesc noțiunile, ideile, principiile etc.);

•

învățarea socio-afectivă.

Învățarea nu se petrece numai ca un eveniment natural. Ea se poate produce și în anumite condiții care pot fi
observate și chiar controlate. Pentru a fi eficient, educatorul trebuie să știe nu numai de unde pornește elevul și încotro se
îndreaptă, dar și care sunt condițiile prealabile, specifice învățării, precum și ce va fi capabil elevul să învețe în
continuare.
Psihologul R. Gagné distinge două categorii de condiții: condiții interne (care țin de particularitățile și
disponibilitățile celui care învață) și condiții externe (care sunt independente de subiectul supus învățării și provin din
specificul situației de instruire). Ansamblul inițial de capacități pe care le posedă individul poate fi reunit sub sintagma
condiții interne ale celui care învață. Acestea includ potențialul ereditar, nivelul dezvoltării intelectuale, cunoștințe,
capacități, motivație, voință, unele tehnici de muncă independentă. Gagné atrage atenția asupra faptului că „ ceea ce
subestimau sau ignorau cele mai multe dintre prototipurile tradiționale ale învățării era însăși existența unor capacități
prealabile; și tocmai aceste capacități prealabile sunt de o importanță crucială în trasarea unor demarcații între diversele
condiții necesare învățării” ( Gagne, 1975, p. 27).
În categoria condițiilor externe se află variabilele ce constituie situația de învățare, și anume: sistemul de cerințe
școlare, structura și gradul de dificultate ale materiei, calitatea instruirii (metode, procedee, strategii didactice),
competența cadrului didactic, relațiile profesor-elevi, caracteristicile clasei de elevi (ambianță psihosocială). Reușita sau
nereușita învățării se datorează influenței combinate a celor două categorii de condiții. Variabilele externe nu produc
nicun efect dacă, de exemplu elevul nu este motivat sau dacă nivelul de dezvoltare necesar nu este atins. La fel, dacă
factorii interni sunt prezenți, e necesară și o stimulare externă pentru a se realiza învățarea.
Stilul de învățare este o manieră particulară de a învăța, fiind stabilit pe o perioadă mai lungă de timp și unic
fiecărui individ. Elevii preferă să învețe în moduri diferite. Unora le place să studieze singuri, altora să acționeze în grup,
altora să stea liniștiți deoparte și să numească pe alții, alții preferă să facă câte puțin din fiecare. Fiecare are capacitatea de
a învăța în moduri diferite.
Pentru a determina ce stil de învățare trebuie să observăm modul în care învățăm ceva nou. Pentru a facilita învățarea
e necesar să se înțeleagă preferințele specifice stilului personal de învățare și să se conștientizeze care stil de învățare
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creează cea mai eficientă cale de înțelegere și de a reține. Învățarea școlară este marcată de diferențe individuale de stiluri
diferite în care elevii învață.
Există o mare varietate de stiluri de învățare. Unul dintre cele mai influente modele de stiluri de învățare este cel care
combină elementele de determinare internă cu cele de determinare externă. Acest model afirmă că există 5 linii care
determină stilurile de învățare:
1. Influența mediului (condițiile în care se desfășoară învățarea);
2. Influența emoționalului (moderație, persistență, responsabilitate, conformism, non-conformism, nevoia de
structură);
3. Influența grupului ( preferința pentru studiul individual sau în grup cu sau fără un personaj cu autoritate);
4. Influența elementelor fiziologice (preferința pentru vizual, auditiv, chinestezic, momente preferate din zi);
5. Influența elementelor de ordin psihologic (modele analitice globale sau reflexive de procesare a informației);
Un alt model pune în paranteze condițiile de mediu în care se desfășoară actul educațional și ia în considerație 4
tipuri de procesare a informației: activ, reflexiv, practic și abstract.
Cea mai simplă și mai răspândită modalitate de a identifica diferite stiluri de învățare se bazează pe simțuri. Denumit
în mod curent modelul VAK acest model descrie stilurile celor care învață ca vizual-auditiv sau kinestezic.
Cei cu un stil vizual procesează cel mai eficient informația în formă vizuală. Cei cu un stil de învățare auditiv înțeleg
cel mai bine ascultând. Cei cu un stil de învățare kinestezic sau tactil învață prin atingere și mișcare.
Un studiu realizat (MILLER 2001) a arătat că 29% din toți elevii din școlile învățământului primar și secundar au un
stil de învățare vizual, 34% un stil auditiv și 37% au un stil kinestezic sau tactil.
O altă modalitate de a distinge stilurile individuale de învățare este cea care ia în considerare emisferele cerebrale
Specialiștii descriu din acest punct de vedere stilurile de învățare ca:
▪

Global ( bazat pe emisfera dreaptă). Aceștia percep lucrurile ca pe un întreg, fac distincții generale între
obiecte, concepte, sunt orientați către oameni și învață în context social

▪

Analitic (bazat pe emisfera stângă). Aceștia percep lucrurile mai degrabă prin părțile lor componente decât ca
întreg și impun o anumită structură sau restricții asupra informațiilor și conceptelor.

Nu există stiluri de învățare pure.

Bibliografie:
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Stop violenței din mediul școlar
Profesor Sava Cosmin-Constantin,
Şcoala Gimnazială ,,Episcop Melchisedec Ștefănescu" Gârcina/ Neamț
Şcoala este mediul în care se realizează procesul de predare-învăţare, este locul de înţelegere a raportului cu
semenii şi ofetă totodată cele mai optime condiţii de formare şi dezvoltare armonioasă a personalităţii elevului.
Astfel, a vorbi despre violenţă în şcoală este un lucru ce poate părea lipsit de veridicitate, dar din păcate, ne
aflăm în faţa unui fenomen extrem de complex, la originea lui aflându-se o multitudine de factori, ceea ce implică
adoptarea şi dezvoltarea unor strategii manageriale de prevenire şi control a acestui a acestui fenomen devenit atât de
pregnant..
Şcolile din România se confruntă, din ce în ce mai des, cu naşterea unor conflicte susținute de violenţă. Pentru
soluţionarea problemelor conflictuale există numeroase metode, întreprinse la nivel de școală, coordonate de către
director și cadre didactice, alese în funcţie de gravitatea situaţiei: medierea conflictelor şcolare realizată prin intervenţia
fie a unui cadru-didactic, fie a unui psiholog, echilibrarea intereselor; corectarea climatului conflictual în familie,
realizarea unui echilibru al statutului elevilor în şcoli, fiecare învâţând că este egal în drepturi cu ceilalţi.
Tipuri de violenţă întâlnite în mediul şcolar:
•

Violenţa fizică, concretizată prin lovirea persoanelor, vătămarea fizică a acestora, deposedarea prin forţă de bunuri;

•

Violenţa economică (materială) ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului şcolar, şi a bunurilor altor
persoane;

•

Violenţa psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agresată, şi se manifestă prin
verbalizare, atitudini de respingere, izolare.
Violenţa în şcoală a devenit o realitate dură, o realitate ce nu trebuie să fie negată şi cu atât mai puţin tratată cu
indiferenţă. A găsi metode eficiente de combatere a violenţei trebuie să devină obiectivul principal al directorului de
şcolă. Din păcate, violenţa este „promovată” tot mai mult de mass-media, iar acest lucru are urmări foarte grave întrucât
copiii au tendinţa de a copia acţiunile văzute la televizor sau la calculator. Putem spune că, în acest mod, şcoala este
împiedicată să ducă la bun sfârşit măsurile luate în vederea prevenirii violenţei deoarece tot ceea ce învaţă şi este învăţat
elevul în şcoală este contrazis de diferitele surse de informare. Fără un ajutor susţinut şi din partea familiei, efortul depus
de cadrele didactice va fi în zadar.
Cele mai frecvente forme de violenţă între elevi:

➢

Loviri – agresiune fizică;

➢

Injurii, jigniri;

➢

Agresiune non verbală;

➢

Atitudini ironice, sarcastice;

➢

Refuzul îndeplinirii sarcinilor;

➢

Ignorarea mesajelor transmise;

➢

Indisciplina;

➢

Absenteismul, fuga de la ore.
Un rol foarte important în combaterea violenţei în rândul elevilor îl ocupă mediul familial, însă cei mai mulţi
dintre părinţi nu se implică suficient. Rolul managerului în această situație este destul de evident, trebuie să faciliteze și
să susțină colaborarea familiei cu școala în vederea obținerii unor rezultate ameliorate. Majoritatea conflictelor ar putea fi
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stopate dacă elevii ar conştientiza gravitatea violenţei şi ar discuta cu profesorul în loc să încerce să-şi rezolve singur
conflictele. De aceea prezenţa în şcoală a unui psiholog este obligatorie, necesară. O altă măsură de soluţionare a
conflictelor şcolare ar fi introducerea unor cursuri care să ofere sprijin atât părinţilor cât şi elevilor.
Elevii trebuie să fie ajutaţi să-şi exprime emoţiile, să experimenteze posibilităţi de comunicare diverse pentru a
favoriza procesele de înţelegere a conflictelor. Ei trebuie să înveţe cum să-şi exprime furia, nu prin violenţă fizică sau
verbală ci prin alte metode care să nu producă rău celor din jur. Elevii trebuie să înveţe acele abilităţi care le permit să
gestioneze într-un mod eficace situaţiile conflictuale: cum să răspundă la insulte sau injurii, cum să reacţioneze la
ameninţări şi chiar la lovituri, dar mai ales trebuie să înveţe cum să-şi controleze impulsurile. Alături de psiholog şi
profesori, pentru ca rezultatele să apară, trebuie implicaţi şi părinţii, o relaţie între şcoală şi aceştia fiind necesară.
Principalele cauze ale acestei forme de violenţă sunt reprezentate de mediul familial, unde pot avea loc astfel de
incidente, societatea în ansamblu agresivă, prietenii şi anturajele, mass-media. În cazul distribuţiei pe genuri, constatăm
că băieţii sunt mai violenţi decât fetele, violenţele lor luând chiar forme mai grave decât cele ale fetelor, care prezintă
forme mai tolerabile, cu anumite excepţii. Cauzele şi motivaţiile acestor manifestări comportamentale la această vârstă
sunt afirmarea masculinităţii, pentru status într-un grup, pentru rivalitate la băieţi, iar concurenţa pentru note, apărarea
unor relaţii de prietenie în cazul fetelor. Cel mai des, această formă de violenţă are loc în timpul recreaţiilor şi cel mai
frecvent fiind întâlnite violenţa verbală şi jignirile pe baza situaţiei economice, religioase sau etnice.
Aşa cum rezultă din analizarea formelor de violenţă şcolară, cauzele care duc la astfel de manifestări sunt
caracteristici individuale, determinanţi socio-familiali şi de mediu şcolar:
✓

violenţa în familie;

✓

condiţii economice;

✓

mediul instabil familial;

✓

lipsa stimei de sine;

✓

mass-media;

✓

sistemul legal permisiv;

✓

alienarea (îndepărtarea faţă de societate);

✓

discriminări de orice natură.
Violenţa afectează viaţa tuturor celor care sunt martori la ea. Pentu elevi, violenţa poate avea urmări psihologice
grave. Pentru a înţelege prezenţa actelor de violenţă în şcoală trebuie să cunoaştem motivele ce duc la declanşarea
acestora. Majoritatea elevilor copiază acţiuni pe care nu le consideră adecvate, acţionând, însă, în funcţie de
comportamentul întregului grup de teama de a nu fi înlăturaţi, din dorinţa de a ieşi în evidenţă, toate acestea influenţând
negativ sistemul educaţional şi totodată siguranţa celor care învaţă în astfel de şcoli, unde actele agresive sunt des
întâlnite.
Şcoala trebuie să fie capabilă să păstreze echilibrul necesar pentru dezvoltarea optimă a personalităţii elevilor.
Astfel, o relaţie optimă între profesor şi elev are un rol deosebit de important în vederea prevenirii violenţei. Profesorii
trebuie, ca prin de orele de dirigenţie, să contribuie la combaterea violenţei prin a iniţia diverse activităţi cu elevii şi cu
familiile acestora, prin utilizarea chestionarelor, prin vizionarea unor materiale din care să rezulte consecinţele grave pe
care le poate avea o atitudine violentă.
Într-o încercare de a explica de ce unele școli par a fi mai puțin afectate de violență decât altele, cercetătorii au
sugerat că anumiți factori asociați cu atitudinile, capacitatea organizatorică și sisteme de comunicare pot afecta climatul
general din școli. În afară de diversele programe de intervenție destinate să prevină și să se ocupe cu violența, o serie de
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elemente pot contribui la un mediu plăcut, stimulativ școlar. Numărul de elevi și membri ai personalului, sistemul de
sprijin și supraveghere, servicii de sprijin pentru elevi, participarea lor în viața școlară, colaborarea între adulți, codul de
conduită și planul de supraveghere pentru elevi sunt toate aspecte care urmează să fie explorate, deoarece acestea
afectează intervențiile de prevenire a violenței de zi cu zi. Măsurile preventive pot fi incluse în activitățile educative și
extrașcolare deja în vigoare și nu trebuie neapărat să fie considerate activități suplimentare sau proiecte educative. De
exemplu, o discuție despre diferențele dintre culturi, sisteme de credință sau respect pentru alegerile altor oameni, fie în
timpul lecției de istorie sau la cea de educație civica, educație etică, religie, educație fizică ar putea constitui ea însăși o
acțiune preventivă. În mod similar, activitățile extracurriculare permit elevilor să urmărească interesele și pasiunile lor,
precum și să contribuie la îmbunătățirea respectului de sine și a unui climat sănătos în cadrul școlii. Acest lucru este de
prevenire universală, care se referă la creșterea competențelor personale pentru toate persoanele fizice, fără excepție,
precum și o mai bună organizare a resurselor comunității școlii.
Dardel Jaouadi spunea: „lupta împotriva violenţei şcolare are ca rezultat ameliorarea relaţiilor şi a
comunicării între persoanele implicate în activitatea educaţională”. Acest lucru este esenţial pentru desfăşurarea
activităţilor educaţionale, care au ca scop formarea de personalităţi armonioase, active şi creatoare, în concordanţă cu
cerinţele individuale şi sociale. În concluzie, este necesar ca problema violenţei în şcoală să devină o temă de reflecţie
pentru noi toţi cei ce suntem implicaţi în actul educativ, iar asta cu atât mai mult cu cât putem dispune şi beneficia de
importante resurse pentru a realiza programe de prevenire a violenţei. Împreună cu elevii noştri trebuie să spunem „stop
violenţei!”.

Bibliografie:
1. Laurenţiu Şoitu, Cornel Hăvârneanu, „Agresivitatea în şcoală” – Institutul European, Iaşi, 2001;
2. G. Ferreol, A. Neculau, „Violenţa. Aspecte psihosociale” – Editura Polirom, Iaşi, 2003;
3. Daniela Boloş, Daniela Sălăgean, „Ghid de educaţie civică şi antiinfracţională”- Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2005;
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PLAN DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚIA DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ
STUDIU DE CAZ
Popa Monica Daniela
Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron, Bacău
SITUAȚIA DE CRIZĂ: Declanșarea pandemiei de COVID19, o stare de anormalitate care a generat inițial impresia de
insolvabilitate.

I.

Definire problemei:

Ce reprezintă SARS-CoV-2?
Din punct de vedere clinic, SARS-CoV-2 determină o infecție respiratorie denumită COVID-19 (Coronavirus infectious
disease – 2019). Timpul dintre expunerea inițială la virus și debutul simptomelor (perioada de incubație) este de 2-14 zile
în 95% din cazuri, cu o medie de 5-6 zile, ceea ce indică că este necesară o perioadă de carantină de minimum 14 zile a
contacților.
Ce implicații are răspândirea virusului asupra populației?
-

Afectează viața și sănătatea populației pe termen lung;

-

Afectează economia mondială, implicit pe cea națională;

-

Dispar locuri de muncă;

-

Crește șomajul și scade nivelul de trai al populației;

-

Se impun măsuri de protecție a populației: distanțare socială, obligativitatea purtării măștilor medicale, sporirea măsurilor
individuale de igienă, închiderea unor unități comerciale, închiderea școlilor și înființarea educației online, reorganizarea
sistemelor medico-sanitare și școlare etc.
Care sunt caracteristicile problemei la nivel educațional? (problemele din spatele problemei)

-

Situația s-a declanșat brusc și surprinzător atât pentru cadrele didactice, cât și pentru părinți și elevi;

-

A afectat întregul sistem educațional/informațional deoarece a fost destabilizat întregul proces psiho-educațional, implicit
activitatea școlară și echilibrul familiei (cadre didactice, elevi);

-

A generat stări conflictuale între actanții educație, sporind tensiuni și nemulțumiri deja existente;

-

A necesitat – din direcția școlii – adaptarea curriculei la un sistem de învățare online, dar și perfecționarea personalului
didactic – din resurse financiare proprii – pentru accesarea și lucrul pe aceste platforme educaționale;

-

S-au creat platforme educaționale specializate pentru procesul de învățare „de acasă”, fapt ce a generat o nouă criză în
bugetul unor familii cu resurse financiare precare, sau a unor familii mai numeroase locuind în spații improprii
amenajării unor medii propice de învățare online, de asemenea o criză majoră au cunoscut „actorii educației” aflați în
medii geografice defavorizate, fără conexiune la Internet, fără curent electric etc.

-

În urma implementării platformelor educaționale și instruirii elevilor cu privire la accesarea acestor platforme, procesul
educațional s-a confruntat cu situații neașteptate de ordin psihosocial: incapacitatea părinților de a supraveghea „din
umbră” frecvența și participarea responsabilă a copiilor la activitățile online; intervenția părinților în timpul demersului
didactic; invadarea spațiului intim, personal al „actorilor educației” (acest aspect generând presiuni de ordin psihosocial,
emoțional, financiar, de imagine); disfuncțiile sistemului informatic și de rețea ale dispozitivelor electronice

2265

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

neperformante; aglomerarea platformelor și întreruperea conexiunii la internet; motivațiile false ale elevilor cu privire la
neparticiparea pe „Meet” (camere video și microfoane închise); recurgerea acestora la o falsă prezență etc.
Spre exemplificare mă voi referi la o familie cu trei copii care locuiește într-un apartament cu două camere
nedecomandate, singurul întreținător al familiei este tatăl – muncitor pe șantier – cu un program de lucru în medie de opt
ore, iar mama muncește cu ziua când este solicitată să facă menajul în diferite case (ocazional). Tatăl are telefon mobil cu
date limitate la internet (dar este plecat la muncă în timpul programului școlar al copiilor), iar în casă este un calculator
de tip desktop, neperformant, cu abonament RDS de mică viteză (achiziție second hand). Toți cei trei copii sunt elevii
mei (clasa a V-a, a VI-a, a VIII-a).

II.

Îndemnul

În ce constă problema din spatele problemei?
a.

De ce elevii nu intră la orele online?

-

Din cauza faptului că nu dispun de dispozitive electronice suficiente numărului de elevi din familie;

-

Din cauza faptului că nu au cameră video;

-

Din cauza faptului că se rușinează de spațiul de locuit sărăcăcios;

-

Din cauza faptului că le displace studiul, sunt leneși, dezinteresați, superficiali;

b.

De ce elevii nu dispun de dispozitive?

-

Pentru că părinții nu au suficiente resurse financiare, încât să achiziționeze pentru fiecare copil un telefon/tabletă/laptop
etc;

-

Pentru că sunt trei copii la școală și se conectează pe rând, fiecare, în funcție de importanța anumitor materii;

c.

De ce elevii sunt dezinteresați?

-

Pentru că o anumită materie li se pare inutilă și se simt plictisiți;

-

Pentru că li se insuflă din familie ideea inutilității școlii: copilul cel mare se gândește să plece în Italia la un unchi „să
facă bani”, deși are doar 15 ani.

d.

De ce elevilor le lipsește motivația învățării?

-

Pentru că în familie nu li se cultivă importanța educației;

-

Pentru că – la materiile care cer efort intelectual sporit – nu înțeleg conținuturile;

e.

De ce nu înțeleg conținuturile?

-

Pentru că nu lucrează individual;

-

Pentru că nu se informează suficient și independent;

-

Pentru că nu rezolvă cu seriozitate sarcinile de casă (temele pentru acasă);

-

Pentru că, din cauza absențelor (din motive mai mult sau mai puțin independente de ei), au pierdut noțiunile-ancoră care
duc la înțelegerea mesajelor etc.

III.
a.

Soluțiile crizei

Profesorii au realizat materiale pentru fiecare disciplină de studiu, fișe, teme, explicații punctuale. Aceste fișe au fost
trimise în format electronic pe adresa școlii la serviciul „Secretariat” de unde au fost printate și distribuite elevilor.
(Elevul din clasa a VIII-a a fost desemnat să vină la școală și să obțină aceste materiale și pentru frații săi.)
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b.

Tatăl și-a renegociat abonamentul la Internet, și-a deschis cont de WhatsApp și a fost de acord să se înscrie pe grupul
părinților de la toate cele trei clase în care sunt înscriși copiii săi, iar cei trei copii au avut cu rândul acces la telefonul
tatălui, după ce acesta sosea seara de la serviciu.

c.

MEC a dispus distribuirea dispozitivelor electronice conectate la Internet, asigurând în context pandemic dreptul la
educație al copiilor defavorizați, iar cei trei copii au primit tablete, ca urmare a derulării și implementării acestui program
și în școala „Ion Luca”.

IV.

Avantaje – Dezavantaje ale soluțiilor găsite

Prima soluție:
Avantaje: elevii nu au rămas în urmă cu materia, au beneficiat de suporturile de lecție în timp real, au lucrat temele de
casă tot pe fișe pe care profesorul le-a obținut tot prin serviciul „Secretariat”.
Dezavantaje: se pierde timp cu deplasările la școală / acasă; soluția presupune costuri destul de ridicate, suportate atât din
bugetul școlii, cât și din bugetul profesorilor; elevii nu beneficiază de contactul față-în-față cu profesorul, iar stilurile de
învățare nu mai sunt respectate, fapt ce constituie un mare minus pentru capacitățile psiho-emoționale, relaționale, sociale
ale copiilor; feedback-ul nu este constructiv, valoric, rămâne realizat doar pe hârtie, doar la nivel teoretic.
A II-a soluție:
Avantaje: profesorul poate comunica ușor cu părintele (care a refuzat până în momentul acesta contactul cu școala), au
fost eliminate cheltuielile de copiere/ printare a materialelor didactice, dar și cheltuielile de transport generate de
deplasările profesorilor casă-școală-casă; copiii trimit temele profesorilor în timp util, iar profesorul poate realiza un
feedback mai consolidat al activității elevilor.
Dezavantaje: prin renegocierea contractului cu compania de telefonie mobilă, tatăl plătește un abonament mai scump,
fapt ce afectează negativ bugetul destul de precar al familiei; ora destul de înaintată la care copiii intră în posesia
materialelor/temelor generează suprasolicitare și lipsă de randament intelectual, oboseală, dificultate în receptarea
conținuturilor, stres, uneori conflicte între frați sau între copii și părinți.
A III-a soluție:
Avantaje: cei trei copii au primit câte o tabletă conectată la internet și la platforma educațională, fără nici un fel de costuri
suplimentare; ca urmare a acestui fapt, copiii participă la fiecare oră în timp real, alături de colegii de clasă; pot socializa
cu aceștia și schimba diferite opinii; discută cu profesorul atunci când apar nelămuriri, copiii au acces la toate resursele
învățării online, alături de ceilalți colegi ai clasei.
Dezavantaje: cu toate că aceste dispozitive au intrat gratuit în posesia elevilor defavorizați, în cazul în care apar
defecțiuni, reparațiile vor fi suportate de beneficiari (dacă se dovedește că defecțiunea este generată de utilizator), părinții
trebuie să achiziționeze căști pentru fiecare tabletă pentru a facilita comunicarea online în același spațiu restrâns (apare
disconfortul microfoniei).

V.

Decizie

Se alege a treia soluție care prezintă cele mai puține dezavantaje și multiple avantaje.

VI.

Plan de acțiune
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1.

Fișele

Ianuarie

Actualizarea situației elevilor cu risc

Decembrie

Resurse

Noiembrie

Denumire activitate

Octombrie

crt.

Septembrie

NR.

x

psihopedagogice
2.

Elaborarea situației elevilor care dețin dispozitive

Informații generate

electronice/tip de dispozitive/conexiune la Internet

de părinți la

x

x

solicitarea
directorului/
cadrului didactic
3.

Adaptarea curriculei școlare la învățământul online

Planul de
învățământ/

x

x

x

x

x

x

x

x

programele școlare
/ Auxiliare
didactice
4.

5.

Participarea cadrelor didactice la cursuri de

Oferte programe de

formare continuă sau stagii de perfecționare în

perfecționare

vederea utilizării platformelor educaționale

CCD/ONG

Informarea întregului personal, a elevilor și a

Telefonie/grup de

celorlalți beneficiari ai serviciilor oferite de unitate

WhatsApp/

în ceea ce privește programul ministerului de a

Facebook

x

asigura dispozitive electronice copiilor aflați în
situații de risc
6.

Menținerea unei legături permanente cu

Informări media

copiii/familia/școala

Lectorate cu părinții

x

x

x

x

x

online
Întâlniri cu elevii
online
7.

Distribuirea tabletelor trimise de ISJ

Serviciul secretariat
Telefonie mobilă
Dispozitive
electronice
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Monitorizarea influenţelor din mediul virtual în predarea-învățarea Chimiei
conf.dr. Cozma Dănuţ Gabriel, Facultatea de Chimie, Univ”Al.I.Cuza” Iaşi
prof.gr. I. Roman Brînduşa, Şcoala Gimnazială, Nr. 11, Piatra Neamț, jud. Neamţ

Motto:
"Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu o lumină proprie." (Plutarh)
1. Argument:
Sistemul şcolar în toata coplexitatea lui a fost comparat cu un vast şantier montan . Raţiunile acestei comparaţii
a şcolii cu piscurile semeţe ale unui munte, survin din acelaşi temei, motiaţia care incită la escaladare, a muntelui pentru
unii, a cunoaşterii pentru ceilalţi. Urcuşul nu este o treabă la indemâna oricui. Dificutatea traseelor impune o pregătire
specială atât din partea celor care care vor să-şi încerce puterile cu înălţimile , dar şi a ghizilor specializaţi. Este de dorit
ca, pe aceste trasee , cei care vor să ia cu asalt înălţimile să întâlnească nişte ghizi competenţi. În spatiul şcolar ei se
numesc pur şi simplu Dascăli şi de cele mai multe ori, rămân mari anonimi si extrem de modeşti. Fiecare dintre aceşti
dascăli are misiunea de a-i orienta pe elevii săi pe o porţiune a parcursului montan.Complexitatea drumului presupune
ca cel care ia cu asalt înălţimile să dispună de o energie psihonervoasă, care să îi permită depăşirea tuturor obstacolelor.
În acest sens, factorul motivaţional constituie punctual arhimedic al reuşitei acestui efort.
Un pedagog francez punea în evidenţă creşterea calităţii actului educativ pe un fundament de ordin afectiv a
motivaţiei:” nimic nu este mai motivant pentru o fiinţă umană decât de a-i vorbi despre ea şi de a se simţi ascultată şi
înţeleasă în ceea ce gândeşte să exprime în modul cel mai personal cu putinţă “.Drumul poate fi şi comun, dar efortul nu
este decât individual.
Prin harul şi menirea lor dascălii trebuie să se străduiască să insufle învăţăceilor farmecul şi frumuseţea “
descoperirii muntelui“.

2. Aspecte descriptive
În luna februarie 2013, a fost administrat un chestionar pe un eşantion de 162 respondenţi ce proveneau de la
cinci şcoli învecinate din mediul rural- nivel gimnazial: scoala Cut, D-va Roşie, Izvoare, Luminiş și Poieni, în vederea
realizării unui studiu de specialitate privind folosirea resurselor virtuale în predarea Chimiei.

3. Context
În cadrul studiului de specialitate inteprins s-a folosit ca instrument de lucru chestionarul de interes aplicat
în mod voluntar elevilor care au răspuns pozitiv la cererea profesorului aplicant. Pe tot parcursul desfăşurării
acţiunii de cercetare am avut suţinerea managenentului şcolii care apreciază astfel de iniţiative ce ar putea duce la
stimularea relaţiei dintre elevi şi profesor, creşterea gradului de încredere precum şi folosirea de instrumente care ar
facilita elevilor drumul către cunoştere, autocunoaştere şi motivare tonifiantă. Mulţumesc pe această cale doamnei
profesor Dumitraşcu Adina care m-a susţinut în procesul de colectare a datelor. Referitor la eşantionarea lotului de
respondenţi putem afirma că s-au luat în studiu clasele în integralitatea lor ţinând cont de faptul că în principiu clasele se
fac non-aleator. Deasemeni precizăm că nu există clase paralele la nici o structură şcolară, prin urmare claselele luate în
studiu reflectă în totalitate atributele şcolare din localitatea respectivă.
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4.Rezultate şi discuţii
Influența genului asupra percepţiei utilităţii/accesibilităţii Internetului

Fig.1. Histograma multiplă-Percepţia utilităţii/accesibilităţii Internetului
Itemul "Cum apreciaţi folosirea calculatorului şi internetului la disciplina Chimie? "se codifică
"Aprec_util_int", itemul "Credeţi că această modalitate vă uşurează invăţarea? " se codifică prin
"Int_accesib_invat";itemul "Gen" este evident dihotomic, cu modalităţile "Masculin", respectiv "Feminin"
Se poate vorbi de o oarecare influenţă a genului asupra percepţiei celor două aspecte specificate atribuite
Internetului: utilitate, respective accesibilitate. Proporţii nete în favoarea băeţilor, în dauna populaţiei feminine se
înregistrează pentru itemul "Aprec_util_int", având opţiunea Discutabil, coincide cu itemul "Int_accesib_invat"., având
opţiunea Foarte mult. Se poate spune că băieţii creditează internetul ca resursă de învăţare mai mult decît fetele.
Proporţii rezonabile în favoarea fetelor, în dauna populaţiei masculine, se înregistrează pentru itemul
"Aprec_util_int", având opţiunea Inutil, coincident cu itemul "Int_accesib_invat"., având opţiunea Inutil. Se poate spune
că populaţia feminină tinde să reducă la un accesoriu inutil componenta virtuală a învăţării
Proporţii apropiate între cele două genuri, dar cu o frecvenţă ridicată a respondenţilor, se înregistrează pentru
itemul "Aprec_util_int", având opţiunea Relativ_utilă, coincident cu itemul "Int_accesib_invat", având opţiunea
Relativ_utilă. Se poate spune că ambele genuri îşi manifestă rezerve privind internetul ca suport al învăţării.
Interacţia dintre Internet şi predarea virtuală/percepţia înţelegerii lecţiilor

Fig.2. Histograma multiplă-Percepţia predării virtuale
Itemul " Consideraţi că înţelegeţi mai mult, prin predarea virtuală , digitizată, sau în maniera clasică cu
profesorul la catedră? " se codifică "Apreciati_predarea_virt",
itemul " Înţelegeţi conţinutul lecţiilor digitizate prezentate în reţeaua AeL sau alte platforme e-learning (e-chimie,
compas, e-prof) care vi sau pus la dispoziţie? " se codifică "Inteleg_cont_lectii_dig", itemul " Cum apreciaţi folosirea
calculatorului şi internetului la disciplina Chimie? " se codifică prin "Aprec_folos_calc_și_int_la_Chim".

2270

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Cea mai interesantă încrucişare de frecvenţe se întîlneşte la intersecţia itemului "Apreciati_predarea_virt",
opţiunea "Foarte mare măsură" (1 caz) cu itemul "Inteleg_cont_lectii_dig", opţiunea "Foarte mare măsură" (9 cazuri, cea
mai mare frecvenţă din histograma multiplă prezentată), respectiv cu itemul "Aprec_folos_calc_și_int_la_Chim".(1 caz).
Aprecierea de înţelegere a lecţiilor care comportă resurse virtuale este extrem de subiectivă, lucru relevat şi de
disproporţia frecvenţelor citate.
O altă interesantă încrucişare de frecvenţe se întîlneşte la intersecţia itemului "Apreciati_predarea_virt",
opţiunea "O consider inutilă" (4, respectiv 5 cazuri) cu itemul "Inteleg_cont_lectii_dig", opţiunea "Nu cred că înţeleg" (4,
respectiv 5 cazuri), respectiv cu itemul "Aprec_folos_calc_si_int_la_Chim", "O consider inutilă" (4, respectiv 5 cazuri).
Este o asociere de puncte de vedere care ar putea fi considerate tradiţionaliste, ca dovadă respondenţii văd aici o
inutilitate a recursului la Internet (sau sunt tributari percepţiei mai larg răspîndite potrivit căreia Internetul ar servi doar la
relaxare, nu şi la instruire sau educare), concomitent cu o percepţie în grad scăzut a înţelegerii noţiunilor din lecţia
respectivă.
Percepţia raportului instruire din surse tradiţionale (suport scris pe hîrtie) vs suport electronic (resurse de
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Fig.3.Histograma multiplă-Percepția opoziţiei între sursele de instruire pe suport hîrtie şi cele în format electronic
Itemul "În opinia Dumneavoastra utilizarea internetului pentru efectuarea unei teme, referat, povestire, rezumat
constituie un dezavantaj?" se codifica "Res_virt_ca_dezav_în_realiz_temei"
Itemul "Cât de des mergeti la bibliotecă? " se codifica "Frecvența_folos_bibliotecii"
Se poate începe prin evidenţierea unui adevăr supărător: grupul de frecvenţe mari de la intersecţia între itemul
"Res_virt_ca_dezav_în_realiz_temei", opţiunea "Dezavantaj minor" şi itemul "Cât de des mergeti la bibliotecă?",
opţiunea "Doar în caz de impunere", cînd, indiferent de localitatea din care provin respondenţii, frecventarea bibliotecii
se face, cu frevenţe mari (excepţie, localitatea Dumbrava) doar prin obligarea la acest demers a elevilor respectivi.
Reapare opinia, deja întîlnită în studiul datelor acestui chestionar, potrivit căreia resursele virtuale pot fi privite ca
impediment minor în realizarea unei teme (deci nu e chiar tentant să-ţi faci temele folosind Internetul).
Cazurile care corespund opţiunilor de frecventare regulată a bibliotecii sunt marcate prin cele mai scăzute
frecvenţe din histogramă, cum este cazul liniei a treia din fig.5, mai exact itemul "Frecvența_folos_bibliotecii", opţiunea
"Cât mai des".
Testul Kruskal Wallis (KW) de comparare a opţiunilor exprimate asupra variabilei "Credeți că folosirea abuzivă
a internetului vă modifică comportamentul" în funcţie de localitatea de provenienţă a respondenţilor.
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Fig4.Concluzia aplicării testului KW
Variabila "Credeți că folosirea abuzivă a internetului vă modifică comportamentul" a fost cercetată printr-un test
neparametric (justificat prin natura tuturor variabilelor din acest studiu, nu numai a celei cercetate, anume aceea de
variabile calitative/atributive) dacă depinde de variabila "Localitatea de provenienţă a respondenţilor"(desemnată în
studiu cu numele "şcoala") . După cum se constată din valoarea pragului de semnificaţie statistică atribuit acestui test
(0.005), el este semnificativ statistic (respinge ipoteza nulă a studiului), în raport cu coeficientul de risc unanim acceptat
în literatură (anume 0.05), deci SUNT DIFERENŢE SEMNIFICATIVE STATISTIC între localităţile de provenienţă
din punctul de vedere al percepţiei abuzului utilizării Internetului asupra comportamentului respondenţilor.
Studiul de specialitate s- a realizat prin aplicarea chestionarului de interes „Percepţia elevilor privind
folosirea resurselor virtuale, în învăţarea Chimiei, sub aspectul raportului drepturi/obligaţii ale acestora”, a pornit de
la utilizarea judicioasă şi integrarea instrumentelor asistate de calculator la disciplina chimie în vedere motivării
elevilor pentru această disciplină în particular şi pentru creşterea învăţării în general. Rămâne de apreciat cât de
importante sunt virtuţile dar şi neajunsurile resurselor virtuale în învăţarea disciplinelor exacte, care presupun studiu,
seriozitate, implicare şi efort volutiv constant.
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SFÂNTA CRUCE
Neguț Ecaterina Camelia
Școala Gimnazială „Sanda Movilă”
Crucea, înainte de venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în această lume, era folosită ca obiect de tortură
pentru cei care săvârșeau mari fărădelegi. Prin răstignirea și moartea cea de bunăvoie a Mântuitorului pe cruce, ea a
devenit altarul sfânt de jertfă mântuitoare și de răscumpărare la Dumnezeu-Tatăl. De aceea, Biserica noastră Ortodoxă
cinstește Sfânta Cruce. Credincioșii se închină nu materialului din care este făcută Sfânta Cruce, ci celui care s-a răstignit
pe ea, ne-a mântuit din blestemul cel de demult, devenind astfel semnul de sfințenie dumnezeiască.
Sfânta Cruce este armă lucrată de Dumnezeu, pavăza credinței, coif neclătit în războaie, sabie cu două ascuțișuri a
credincioșilor împotriva văzuților și nevăzuților vrăjmași, văpaie de care se topește nerușinatul diavol, cum se topește
ceara de la fața focului.
Din această cauză Sfântul Chiril al Ierusalimului spune: „ Fă semnul cinstitei cruci la orice trebuință; când mergi,
bei, te așezi, te scoli, vorbești sau când umbli și nu începe lucrul tău fără semnul crucii: în casă, la drum, ziua și noaptea
și în orice loc sau timp. Dar să nu faci cinstitul semn în batjocură și cu păcat, ci crucea ta să fie dreaptă și adevărată, adică
împreunează cum se cuvine cele trei degete mari ale mâinii drepte-căci ele închipuiesc Treimea cea de o ființă: Tatăl,
Fiul și Sfântul Duh, iar degetele mici lipește-le strâns de podul palmei, de vreme ce ele arată pe Adam și Eva, care cu
smerenie și pocăință se pleacă nedespărțitei Treimi. După aceea, du mâna ta dreaptă la frunte și spune: în numele Tatălui,
la pântece: și al Fiului; la cei doi umeri: și al Sfântului Duh, iar la sfârșit: Amin! Pentru că fruntea închipuiește cerul,
pântecele, pământul, iar umerii, locul și semnul puterii.”
Sfinții Părinți arată în tâlcuirile lor că ridicând mâna la frunte cerem Tatălui din ceruri înțelepciunea și cugetul cel
mai înalt-să sfințească neputincioasa noastră minte și să o izbăvească de gândurile rele; coborând-o la pântece ne rugăm
Fiului, care s-a pogorât pe pământ pentru mântuirea noastră, să ne scape de lăcomie, de beție, de desfrânare; înălțând
mâna dreaptă către umeri, chemăm pe Duhul Sfânt, care plinește lucrarea mântuirii noastre și toate le sfințește să
întărească și să sfințească puterile noastre spre săvârșirea faptelor bune, iar când zicem „Amin”, făgăduim lui Dumnezeu
să ne facem vrednici de semnul Crucii, fiindcă „Amin” înseamnă „așa să fie!”
Semnul văzut, prin care credincioșii își arată iubirea și respectul profund față de Dumnezeu și Maica Domnului, față
de sfinți și Biserică, de sfintele icoane și sfintele moaște, este închinarea cu semnul Sfintei Cruci. Însăși crucea, ca obiect
de cult, este cinstită de credincioși tot prin însemnarea lor cu Sfânta Cruce. Credincioșii ortodocși însoțesc toate actele lor
de cult cu sfânta cruce, cu care își însemnează fața lor și prin care se deosebesc de necreștini.
Crucea în creștinism, este semnul păcii, fiindcă ea este mijlocul prin care Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine. Între noi
și Dumnezeu era un perete despărțitor al vrajbei, păcatul pustiitor săvârșit de strămoșii noștri Adam și Eva și moștenit de
noi. Acest perete a fost dărâmat prin jertfa de pe cruce a Fiului lui Dumnezeu ( Ef. II, 14-16; Col. I, 19-21, II, 14-15). De
câte ori ne însemnăm cu Sfânta Cruce, trebuie să ne gândim la împăcarea noastră cu Dumnezeu, să ne gândim că prin
acest semn ne apropiem de El, prin credință, nădejde și dragoste și suntem într-o stare de nespusă fericire, asemănătoare
cu aceea pe care o trăiește un fiu, care se împacă cu tatăl său, pe care l-a supărat mult și de care a stat multă vreme
despărțit.
Sfânta Cruce a fost preînchipuită în Vechiul Testament ca mijloc de mântuire prin lovirea Mării Roșii de către
Moise cu toiagul (Ieșire 14, 16), de mâinile lui Moise întinse la orizontal și sprijinite de Aron și Hur în lupta cu amaleciții
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(Ieșire 17, 1-2), de șarpele de aramă înălțat de Moise în pustie, pentru vindecarea celor mușcați de șerpi veninoși (Num.
2,9; Ioan 3, 14-15).
În Noul Testament, crucea a devenit altarul de jertfă pe care Mântuitorul s-a jertfit pentru răscumpărarea neamului
omenesc. Ea este mijlocitoarea preamăririi lui Hristos, mijlocul prin care s-a înlăturat vrăjmășia dintre oameni și
împăcarea lor cu Dumnezeu, este semnul biruinței lui Hristos asupra morții și semnul Fiului Omului, care se va arăta pe
cer la a doua venire a Domnului(Matei 24, 30), pecetea lui Dumnezeu asupra celor meniți să scape de la pierzanie(Iez.
9,4-6; Apoc. 7, 2-3;9,4).
Noi, creștinii, venerăm crucea, pentru multe și întemeiate motive, arătate în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
Sfânta Cruce are puterea de a alunga duhurile rele, adică pe diavoli. Sunt multe pilde, în istoria creștinismului, despre
puterea de a înlătura ispita diavolească și stăpânirea diavolului asupra omului, prin semnul Sfintei Cruci. Sfântul Chiril,
patriarhul Ierusalimului, vorbind despre puterea biruitoare a crucii împotriva diavolului, spune: „ Când ne însemnăm pe
noi înșine cu semnul Sfintei Cruci, atunci diavolul, știind că Hristos Domnul s-a pironit pe ea pentru mântuirea noastră și
pentru pierderea puterii diavolești, nu poate să stea față, nici să sufere puterea crucii, ci fuge de la noi și nu ne bântuie și
mai ales pentru că avem atunci deprindere să chemăm numele lui Hristos”.
Sfinții Părinți, pătrunși de puterea crucii biruitoare asupra uneltirilor diavolului împotriva credincioșilor, au alcătuit
rugăciuni cântate, care cuprind simțăminte de venerare față de Sfânta Cruce și de Dumnezeu: „Doamne, armă asupra
diavolului Crucea Ta ai dat-o nouă că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei; că morții i-a sculat
și moartea a surpat. Pentru aceasta ne închinăm îngropării Tale și învierii”(Stihira a treia de la Laude, gls. VIII).
Crucea este altarul real și istoric al creștinismului, pe care Domnul Hristos s-a adus jertfă, reală, universală,
sângeroasă, prisositoare, o dată pentru totdeauna și pentru toți spre iertarea păcatelor. Jertfa de pe Cruce se prelungește
până la sfârșitul veacurilor, prin jertfa nesângeroasă, în Sfânta Liturghie, unde Domnul Hristos este jertfă, și preotul care
aduce această sfântă jertfă așa cum ne învață Sfinții Părinți.
Sfânta Cruce este semnul văzut prin care se deosebesc creștinii de necreștini, precum steagul este semnul distinctiv
al unui popor. De altfel, Sfânta Tradiție, precum și istoria Bisericii, ne dau mărturii despre cinstirea crucii pretutindeni,
începând cu epoca apostolică. O găsim așezată pe turlele bisericilor, la răspântiile drumurilor, la mormintele creștinilor,
ca și în casele credincioșilor. În biserici, ea se află imprimată pe veșmintele liturgice, pe vasele liturgice, pe coperțile
cărților de cult, este zugrăvită pe pereții interiori, etc.
În chip firesc, avem îndatorirea ca semnul acesta, pe care îl avem în suflet, să-l facem și cu mâna, în tot locul și în
tot timpul, ca mai ușor să ne aducem aminte că prin aceasta suntem uniți în Hristos, Care ne-a învățat prin cuvintele: „Cel
ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”(Marcu VIII, 34).
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ROLUL TERAPIEI OCUPAȚIONALE
ÎN DEZVOLTAREA EDUCAȚIONALĂ A ELEVILOR CU C.E.S.

Prof. Ciudin Brândușa Anemarie
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg. Neamț

Terapia ocupaţională este arta şi ştiinţa direcţionării copilului/individului marcat de boală sau dizabilitate spre
participarea la anumite activităţi pentru a-şi reface, întări sau îmbunătăţi performanţele, spre a facilita însuşirea acelor
abilităţi şi funcţii care sunt necesare pentru adaptare şi productivitate şi diminuarea sau corectarea patologiei, pentru
menţinerea stării de sănătate.
Prioritatea fundamentală a terapiei ocupaţionale este de a menţine şi a dezvolta capacităţile copilului, de a-i da
posibilitatea de a realiza satisfăcător pentru sine şi pentru alţii diverse activităţi şi de a-l învăţa să se autocontroleze şi să
se orienteze în mediul înconjurător. Terapia ocupațională se focalizează pe următoarele:
•

încredere în sine;

•

stimă de sine;

•

abilitatea de a lua decizii;

•

responsabilitate pentru propria persoană;

•

conștientizarea realității;

•

putere de concentrare, atenție, perseverență;

•

toleranță la frustrare;

•

gestionare a fricii, tensiunii si agresivității;

•

exprimare a emoțiilor;

•

conștientizare corporală;

•

comunicare și abilități sociale;

•

potențial și energie;

•

motivație.
În cadrul activităţilor de pre-profesionalizare, copiii îşi dezvoltă spiritul de observaţie şi învaţă să reproducă

ceea ce văd sau simt. Ei îşi dezvoltă o mai bună coordonare oculo-manuală şi îşi îmbunătăţesc motricitatea fină prin
rupere, mototolire, tăiere, îndoire, lipire, legare, înşiruire, modelaj etc. Prin manipularea materialelor folosite, ei îşi
dezvoltă deprinderi specifice şi dobândesc o mai buna conştientizare a esteticului, îşi îmbunătăţesc imaginaţia şi îşi
exersează memoria vizuală. Progresul are loc în etape. Activităţile practice sunt pentru copilul cu dizabilităţi mijloace de
exprimare tot atât de bogate ca şi limbajul, permiţându-i să creeze, în realitate, ceea ce a văzut, trăit sau imaginat. Mediul
şi materialele implicate sunt elemente esenţiale care trezesc şi, în acelaşi timp, satisfac curiozitatea şi setea pentru
activitate, cunoaştere şi exprimare. Satisfacerea nevoii copilului cu deficienţe severe, profunde şi asociate pentru
activitate se materializează prin asigurarea unui mediu de activitate stimulativ şi a unor materiale şi metode incitante de
acţiune. Încercările de acest gen, derulate într-un mediu de experimentare, solicită din partea cadrelor didactice răbdare şi
perseverenţă, care se materializează în valorizarea acţiunii copilului cu deficienţe moderate, severe, profunde şi/ sau
asociate cu obiectele şi materialele. Ele dezvoltă capacitatea acestuia de a conştientiza, într-o fază superioară a
activităţii, valoarea utilă a obiectelor şi materialelor cu care a acţionat. Aceasta îi dă un sentiment stimulator, revigorant,
care îi conferă un simţ al realizării şi încrederii în sine. Activităţile simple cu materiale gen - hârtie, lipici, creioane,
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seminţe etc. vor fi urmate de activităţi cu un grad ridicat de complexitate - activităţi de profesionalizare. Rolul
activităţilor de pre-profesionalizare şi profesionalizare este tocmai acela de a-l pregăti pe copil pentru situaţii de viaţă, de
a-i dezvolta abilităţi menite să-i asigure o cât mai bună integrare socioprofesională.
Adaptarea tehnicilor de modelaj şi de pictură la temele prevăzute de programa de recuperare ca şi folosirea
instrumentelor şi rechizitelor (riglă, penson) în situaţii noi îi ajută pe elevii cu CES să se implice afectiv în finalizarea
sarcinilor propuse.
De asemenea, realizarea unor lucrări , obiecte funcţionale cu rol estetic ( tablouri pentru expoziţii în şcoală sau
pentru concursuri) constituie un factor motivator important în activităţile practice realizate împreuna cu aceşti
copii.Concret, lucrările din plastilină oferă realizarea unor exerciţii kinestezice prin mişcări de rulare, de translare şi de
presare cu ajutorul palmelor şi al degetelor, ocazie ideală de implicare individuală şi de energizare a întregului corp.
Pe acest fond de implicare şi de motivaţie, propunătorul va demonstra elevilor cum putem folosi plastilina
pentru a crea tablouri, respectiv compoziţii simple cu elemente din mediul înconjurător (copaci, soare, flori, stol de
păsări, case, gard etc.). Dirijaţi cu atenţie, elevii vor folosi plastilina ca şi cum ar fi tuşe picturale de vopsea pentru a
realiza compoziţii în perspectivă, fiind învăţaţi cum să amestece culorile primare ( roşu, galben, albastru) şi culorile
binare( verde, oranj, mov) pentru a obţine tonuri şi nuanţe potrivite temei alese.
În concluzie, tehnicile prezentate pe scurt pot fi folosite de către educatori în activităţi adaptându-le nivelului de
achiziţii psihomotrice şi cognitive ale elevilor. Orice formă de activitate educativă ,care se concretizează în obţinerea
unui produs, contribuie la conştientizarea valorii educative a copilului.
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Titlul mini-proiect educațional: Voluntariatul în mediul online

Albert-Nagy Erica
Școala Gimnazială Specială
pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flora" din Cluj/Napoca
1.

Descrierea grupului țintă:
Elevii clasei a VIII-a, clasă specială integrată, elevi cu deficiență mintală ușoară, tulburări de învățare, tulburări de
comportament, dificultăți de adaptare, tulburări mixte ale abilităților școlare și copiii unei case de copii.

2.

Descrierea nevoii:
Din anul 2015 avem un contract de parteneriat cu o casă de copii din oraș. Parteneriatul constă în activități de
voluntariat din partea eleviilor clasei speciale. Lunar aveam o activitate comună cu cele două grupuri de elevi. Cele mai
dese activități au fost: activități de întreținere a grădinii casei de copii, atelier de creație cu ocazia sărbătorilor, jocuri de
sport, gătitul.
În perioada școlii online nu am vrut să renunțăm la voluntariat, am încercat să regândim activitățiile noastre. Copiii
din casa de copii au nevoie mai mare de relații sociale în această perioadă, fiind izolați. Am focusat în primul rând pe
jocurile online, deoarece unul din cele mai importante forme de manifestare a copilului și a adolescentului este jocul.
Sub influența jocului se formează, se dezvoltă și se restructurează întreaga activitate psihică a copilului. Prin jocuri
controlate un elev poate să învețe ce înseamnă să lucreze în echipă și respectarea regulilor. Claparede, E spune: ”
....ajungem, deci, să considerăm jocul ca pe un exerciţiu pregătitor pentru viaţa serioasă." Am mai propus ateliere de
creație online și dezbateri online pentru elevii celor două grupuri cu temele: Pandemia în viață adolescenților, Cum mă
protejez de virus?.

3.

Obiective:

➢

încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat;

➢

reducerea semnificativă a efectelor negative psihosomatice a pandemiei asupra elevilor participanți;

➢

implicarea elevilor in viaţa comunităţii locale;

➢

însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea şi munca în echipa;

➢

dezvoltarea inteligenței emoționale;

➢

dezvoltarea abilității de a coopera;

➢

dezvoltarea abilității de a iniţia şi a menţine o relaţie sau interacţiune cu un alt copil;

➢

dezvoltarea abilității de a respecta regulile aferente unei situaţii sociale;

➢

dezvoltarea abilității de a coopera cu ceilalţi în rezolvarea unei sarcini;

➢

dezvoltarea abilității de acceptare a răspunsului ”nu” ;

➢

dezvoltarea abilității de a-și cere scuze;

➢

dezvoltarea abilității de a înțelege emoțiile altora;

➢

dezvoltarea abilității de a cere și de a oferi ajutor.
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4.

Rezultate așteptate:
În urma acestui proiect încercăm să creştem interesul elevilor pentru implicarea lor în viaţa comunităţii prin
activitatea de voluntariat. Sperăm că membrii grupurilor or ține legătura și pe perioada carantinei. Cu acest proiect
oferim copiilor instituționalizați activități sociale online, care să ofere mulţumire, satisfacţie, formarea unei gândiri
raţionale fiecărui participant.

5.

Planul de acțiuni:

➢

Jocuri online într-un format organizat, controlat.

➢

Dezbateri online cu temele: Pandemia în viață adolescenților, Cum mă protejez de virus?.

➢

Atelier de creație online.

6.

Descrierea valorii adăugate pentru grupul țintă:
Elevii participanți la acest proiect vor deveni mai empatici, vor înțelege emoțiile celorlalți. Se va îmbunătății
limbajul lor. Vor învăța să coopereze, să negocieze, să își aștepte rândul și să joacă respectând regulile jocului. Aceste
abilități se îmbunătățesc pe măsură ce elevii practică jocuri iar ei vor învăța rolurile și regulile societații. Cu cât joacă cu
mai multe tipuri de jocuri, cu atât vor deveni mai sociabili și mai cooperanți.Vor fi capabili să gestioneze propriile
eșecuri, să accepte un răspuns ”nu”, să ceară și să ofere ajutor. Se vor îmbunătății rezultatele școlare ale elevilor în urma
dezvoltării atenției, memoriei, imaginației, gândirii logice. Vor devenii mai disciplinați, va fi mai ușor pentru ei să
respecte regulile școlii și a societății.

7.

Resurse necesare:

➢

Telefon sau tablet sau laptop sau calculator

➢

Hârtie colorată, lipici, foarfecă, material textile la alegere.

8.

Descrierea narativă a activităților desfășurate și a rezultatelor atinse:
La începutul anului școlar am organizat o întâlnire online în care am fixat planul de acțiune. Am ales jocurile, datele
de întâlnire pentru jocuri, pentru ateliere și pentru dezbateri. Membrii grupurilor au fost încântați că au posibilitatea să
țină legătura în mediul online.
Au folosit jocurile pe care deja le cunoșteau, dar au încercat și jocuri noi. Au învățat să coopereze, să negocieze, să
își aștepte rândul și să joacă respectând regulile jocului. Unele jocuri pe lângă faptul că dezvoltă inteligența emoțională
și abilitățile de cooperare, dezvoltă atenția, memoria, imaginația și gândirea logică a elevilor. Unii dintre participanți au
reușit să-și gestioneze propriile eșecuri, să accepte un răspuns ”nu”, să ceară și să ofere ajutor.
Cu ocazia atelierelor de creație elevii au avut posibilitatea de a arăta cât de creativi pot fi, au beneficiat de ajutor în
caz de nevoie.
Dezbateriile au oferit un prilej fiecărui participant să vorbească despre temeri, speranțe, lucruri care îl preocupă.
Aceste întâlniri au fost foarte colorate, am discutat despre foarte multe teme pe lângă ceeace am propus inițial.
În concluzie putem spune că proiectul a avut succes. S-au legat prietenii, elevii clasei speciale au simțit satisfacția
acțiunilor de voluntariat, copiii casei de copii au beneficiat de sprijin, de suport moral în perioada carantinei.
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CONTEXTUL PREDĂRII - ONLINE –FAȚĂ ÎN FAȚĂ
Deregán Szidónia - CJRAE, Covasna
Kulcsár Terza Réka-Izabella - CJRAE, Covasna
În contextul dezvoltării sociale, în special în contextul unei pandemii care s-a răspândit peste tot în lume, fiecare
instituție școlară a suferit diverse schimbări și cu o intensitate diferite în mai multe domenii sub presiunea factorilor
interni și externi. Aceste modificări sunt necesare pentru:
➢

racordarea școlii la realitate

➢

adaptarea mediului de învățare

➢

asigurarea calității în educație (Iosifescu, Rădulescu, & Andrei, 2005, pg. 55-56)
Schimbarea este un proces care include o serie de etape sub acțiunea unor factori interni și externi care cer o

schimbare la nivelul instituției școlare. Factorii externi care nu pot fi controlați de manageri, dar care exercită presiune
asupra instituțiilor școlare sunt: Schimbarea include o serie de etape. Factorii externi care nu pot fi controlați, dar are o
presiune asupra instituțiilor:
➢

nevoile educaționale ale comunității și ale întregii societăți;

➢

trebuie actualizat axiologia, informatica și metodologia predării;

➢

schimbări în mediul economic și social în care funcționează școala;
Procesele organizației (adoptarea deciziei, relaționare, comunicare) sunt acele factori interni care într-o oarecare

măsură sunt sub controlul managerilor.
Schimbare în educație poate să fie:
•

modificările neplanificate, care apar în mod neașteptat, sunt, prin urmare, adaptive, bruște și reactive

•

schimbările planificate sunt induse în mod sistematic, ducând la schimbări în cultura organizațională și la un nou
mod de relaționare; (Gherguț, 2007)
Respingere schimbării își are proveniența în teama angajaților că nu vor fi capabili să facă față noilor situații, dar

și teama de incertitudine. Cauzele care modelează rezistența la schimbare sunt: interesul personal redus, interpretarea
greșită a schimbării, evaluarea situației, intoleranța, pierderea controlului, neîncrederea.
Educația la distanță este baza educației online. Educația online este o categoria mai largă de învățare cuprinde
cursuri de corespondență, televiziune educațională și videoconferință (Means, Toyama, Murphy, Bakia și Jones (2009).
Educației la distanță, de fapt, datează încă din 1728 în Boston, unde primul curs la distanță a folosit lecții trimise prin
poștă. (Woldeab, Yawson, & Osafo, 2020)
Calculatorul a devenit indispensabil în educația modernă, fiind utilizat în procesul de predare-învățare. Fiind un
mijloc modern de educație, utilizarea sistemelor informatice a câștigat teren datorită caracterelor foarte atractive pentru
elevi, accesibilității pentru aceștia și facilitării prezentării informațiilor.
Studiile științifice subliniază că predarea online necesită o abordare unică și un set de competențe distincte de cele
necesare în predarea față în față (Fetherston, 2001; Hardy & Bower, 2004), dar se observă că modelul pentru predarea
față în față a fost copiat și nu se observă o adaptare corespunzătoare. Pallof și Pratt (2007) susțin că astfel de cursuri au
dezamăgit atât profesorii cât și studenții. Predarea-învățarea- evaluarea online necesită mai mult decât simpla furnizare a
informațiilor. În cursurile online nu predă este cea mai importantă, ci punerea la dispoziție resurse și activități care să
permită studenților să cerceteze conținutul.
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Interacțiune slabă între elevi și profesor în comparație cu cadrul clasic tradițional, este o critică fundamentală a
predării-învățării online (Woldeab, Yawson, & Osafo, 2020). Ei au constatat că în mediul online elevii necesită și mai
multă interacțiune cu profesorul. Iar în clasele gimnaziale, liceale s-a constatat faptul că grupul desemnează un sau doi
membrii care participă activ, adresează întrebări și oferă feed-back cadrului didactic, în timp ce restul clasei lucrează în
mod pasiv. În același timp s-a constatat faptul că participanții la cursurile online renunță mai repede, dacă nu există o
constrângere socială pentru a rămâne online și cursul nu le îndeplinește așteptările. Ei consideră că cursurile online oferă
o educație slabă sau că nu au competențe necesare pentru a o gestiona. În concluzie au constatat că nu există diferențe
majore între rezultatele obținute în urma predării tradiționale- față în față și rezultate obținute în urma predării online
(Woldeab, Yawson, & Osafo, 2020).
Motivația față de învățare a elevilor este o întrebare centrală atât în mediul tradițional cât și online. În timp ce sunt
foarte multe cercetări, îndrumări cea ce privește motivarea elevilor în mediul tradițional față de mediul online.
Problemele de această natură ar trebui să fie centrul cercetărilor în această perioadă, pe măsură ce trecem dincolo de
comparația învățării online cu învățarea tradițională. Putem afirma că învățarea online are provocări. Unul dintre cele
mai importante și directe contraste cu educația tradițională este acela de a nu avea ore stabilite pentru cursuri și de a nu a
avea un loc fizic. Aceasta înseamnă că, dacă elevul nu este bine disciplinat și nu poate gestiona timpul într-un mod
rezonabil, el sau ea ar putea să nu poată face față învățării.
O altă provocare pusă de învățarea online este comparabilitatea materialelor pe care le vor folosi, cărți de text etc.
Profesorul trebuie să se asigure că materialele utilizate în cadrul cursului online sunt egale în calitate cu cele tradiționale
și că au a fost bine adaptat la cursul online. (Li și Irby 2008). În cele din urmă, cea mai mare provocare pusă de învățarea
online ar putea fi tehnologia, iar aceasta ar putea afecta și mai mult adulții mai în vârstă. Problema poate apărea atunci
când capacitățile sau instruirea tehnologică a elevilor ar putea să nu fie suficiente pentru a face ceea ce se așteaptă. (Li și
Irby 2008). Sau, pe de altă parte, dacă echipamentul elevului nu îndeplinește cerințele tehnologice nu va putea funcționa
eficient.
Momentan accentul nu se pune pe compararea predării online cu predarea tradițională, ci pe îmbunătățirea
învățării în general, deoarece învățarea online și învățarea față în față au avantajele și dezavantajele lor, dar, în general,
ambele ating aceleași obiective. Frecventă greșeală pe care o fac profesorii este modul de gândire, adică cred că cea ce a
funcționat în predarea față în față va funcționa și în mediul online.
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EDUCAŢIA IN SCOALA ONLINE
PROF. VOICU GABI DOINA
SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MARZANESTI
JUDETUL TELEORMAN

În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii
cu familia formată din două generaţii. De aici se poate conchide că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia
nepoţilor. Alte influenţe sociale mai pot fi şi migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel, cresc posibilităţile de
folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi sportive, rezultând o schimbare în
mentalitatea familiei.
Nivelul de trai scăzut obligă ambii părinţi să îşi găsească cel puţin un loc de muncă pentru a putea asigura un trai
decent copiilor. În asemenea condiţii supravegherea copiilor este limitată sau este încredinţată altor persoane sau instituţii
sociale (ex: creşă, grădiniţă). Un caz aparte îl constituie familiile în care unul dintre părinţi este şomer. Acest părinte se
va putea ocupa mai mult de copii, dar problema majoră va fi asigurarea celor necesare pentru un trai modest. Situaţia
familiilor în care ambii părinţi sunt fără loc de muncă este critică, deoarece cu două ajutoare de şomaj de abia se poate
asigura hrana, neputându-se vorbi nici măcar despre un trai modest.
Cultura este un alt element generator de valori etice. Fie că este vorba de comunitatea etnică din care provii, de
cea religioasă sau de colegii de clasă, tu te identifici cu acest grup, te leagă de ei interese, principii, valori comune.
Cultura ne învaţă în variate contexte ce e bine şi ce e rău. Pe lângă valorile etice, cultura ne învaţă şi despre frumuseţe, în
toate formele ei, despre valorile estetice din toate ramurile artei, din tradiţiile populare, din specificul fiecărui popor şi
cele interculturale.
Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, el va absorbi o parte din ele
prin simplu fapt că trăieşte împreună cu ei. El va participa la ritualurile şi tradiţiile familiei şi se va gândi la semnificaţia
lor. Părinţii nu trebuie să-şi impună opiniile personale, ci să-şi prezinte credinţele întrun mod onest, clar şi care să fie pe
măsura vârstei şi gradului de maturitate al copilului. Ei trebuie să adopte o atitudine deschisă, să încurajeze întrebările
copilului şi dorinţa lui de a se informa, decât să încerce să forţeze asimilarea valorilor lor de către copil. Dacă valorile
părintelui sunt bine argumentate şi dacă el crede cu adevărat în ele, copilul va adopta multe dintre ele. Dacă acţiunile
părintelui sunt inconsistente, ceea ce se întâmplă oricui, copiii sunt cei care vor clarifica lucrurile pentru ei, ori subtil prin
intermediul comportamentului ori, la copiii mai mari, direct, exprimându-şi dezacordul faţă de părinte .
Familia se preocupă de dezvoltarea fizica a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, îi fereşte de
pericole, le lasă timp de joaca, le creează condiţii cat mai bune de odihnă şi se îngrijeşte de sănătatea lor. Un regim
raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. Familia îi formează copilului primele
deprinderi de igiena personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru
bunăstarea organismului. În perioada pubertăţii, schimbările fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru
dezvoltarea fizică a copilului; prin îndrumări perseverente şi afectuoase, prin modificarea regimului de odihnă, prin
crearea unor noi deprinderi igienice, familia le va putea rezolva la timpul potrivit.
În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului si corectitudinea exprimării
copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, 14 obiecte casnice etc.).
Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria
si gândirea. Părinţii încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege. Copiii pun
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cele mai multe întrebări în jurul vârstei de trei până la şase ani, iar părinţii îi ajută să-şi însuşească un număr mare de
cunoştinţe, răspunzând cât se poate de corect şi exact. Când sunt în şcoala primară, familia vine în sprijinul ei, susţinând
"gustul de citit" al elevilor. Cel mai important este stimularea curiozităţii copilului pentru citit, prin cumpărarea unor cărţi
care să pună bazele unei mici biblioteci.
Familia este mediul social în care se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul,
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În
realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. Părinţii le spun
copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută
pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului sau şi al celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie
sociabil, să fie un bun coleg şi prieten.
Familia contribuie şi la educaţia estetică a copilului. Părinţii sunt cei care facilitează copilului cu frumuseţile
naturii (culorile si mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu viaţa socială (tradiţii, obiceiuri străvechi.
Părinţii trebuie să îşi pregătească copiii pentru a învăţa. Ei trebuie să le prezinte şcoala ca fiind interesantă şi
importantă şi să le precizeze faptul că se constituie în parteneri valoroşi; trebuie să discute cu profesorii copiilor lor; să
stabilească o relaţie adecvată cu ei; să conştientizeze faptul că fiecare are de învăţat de la celălalt.
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Educație în aer liber- Outdoor Education
Prof. Toma Lorena Teodora
Liceul Tehnologic Ion Mincu, Vaslui

În societatea secolului XXI când informaţia circulă extrem de repede şi tehnologia avansează oră de oră, când,
fără voia noastră, am devenit dependenți de calculatoare, laptopuri și telefoane pentru a face educație, este imperios
necesar ca procesul de învăţământ să ţină pasul cu toate aceste schimbări şi să fie în același timp atractiv pentru elevi, să
le ofere lor și nouă o alternativă la monotonia orelor desfășurate în sala de clasă, un spațiu convențional care înhibă
creativitatea, manifestarea liberă a spiritului.
În sprijinul profesorilor receptivi la nou care ştiu că odată cu societatea trebuie să evolueze şi metodele de
învăţare, vine conceptul de Outdoor Education ( Educaţie dincolo de şcoală). Acesta ne propune o alternativă la ceea ce
ne-am obişnuit să numim în sens tradiţional proces instructiv- educativ, acel proces rigid, plictisitor în care profesorul
este actantul principal, iar elevii simpli spectatori. Dacă vrem ca elevii noştri să reuşească atunci trebuie să-i implicăm
mai mult în activităţi şi să le oferim lor prim- planul.
Educaţia în aer liber se defineşte ca o combinaţie de activităţi în aer liber, de educaţie de mediu şi de dezvoltare
socială şi personală. Aceasta permite elevilor să experimenteze „învăţarea activă” într-un cadru natural: rezervaţie
naturală, parc, pădure, grădină etc. Educaţia în aer liber poate să fie şi un instrument pedagogic pentru îmbunătăţirea
rezultatelor învăţării. ( De exemplu, această formă de educaţie este benefică în special pentru copiii cu nevoi speciale,
deoarece cărţile sunt înlocuite cu alte forme de învăţare.).
Educaţia dincolo de şcoală vizează explorarea posibilităţilor de utilizare a aerului liber şi a cadrului natural ca
spaţiu de învăţare şi formarea profesorilor pentru a lucra tematic, folosind acest spaţiu intr-un mod interdisciplinar.
Profesorii trebuie să poată să creeze situaţii educaţionale care să întărească încrederea în sine, ţinând orele în aer liber,
fără a utiliza manualele şi solicitând folosirea altor simţuri. În cadrul acestei abordări, orele în aer liber vin să completeze
mediul interior. Educaţia în aer liber ajută copiii, să se raporteze la mediu şi să reflecteze asupra a ceea ce îi înconjoară.
În plus, orele desfăşurate astfel, contribuie şi la menţinerea stării de sănătate pentru că ele solicită nu numai intelectul, ci
şi fizicul.
În Outdoor Education este vorba în primul rând de creativitate, inovaţie, spontaneitate, colaborare, comunicare,
implicare. Ieşirea din spaţiul convenţional al clasei te ajută să-ţi schimbi perspectiva şi te determină să fii inventiv şi
deschis la ce-ţi oferă mediul, un profesor mai bun pentru elevii tăi. Acest tip de activităţi sunt stimulative pentru elevi şi
au foarte multe avantaje. Unele dintre acestea sunt: însuşirea de noi cunoştinţe, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi
orientare, creşterea eficienţei personale şi a încrederii în sine, stimularea creativităţii, creşterea gradului de implicare.
Aparent, activităţile în aer liber par „o joacă” pentru elevi şi instantaneu lucrurile nu mai par dificile, de
neînţeles şi de nerealizat. În realitate, fiecare oră desfăşurată dincolo de şcoală are scopul său bine precizat în
concordanţă cu tematica de predat sau evaluat. Aceste activităţi implică mai multe discipline, elevii colaborează, se
implică, fac uz de cunoştinţele dobândite la alte materii, găsesc soluţii, rezolvări pline de creativitate, învaţă descoperind
şi experimentând, iar ca finalitate au un produs al muncii lor, ceva palpabil. În Outdoor Learning plecăm de la experienţe
concrete pentru a ajunge la concepte, fenomene abstracte.
Criteriile unei lecţii outdoor reuşite sunt: obiectivul de învăţare trebuie să fie clar, să existe o legătură strânsă
între activităţile la clasă şi activităţile outdoor, elevii trebuie să coopereze, să se lucreze cu situaţii de învăţare concrete şi
relevante cu scopuri vizibile, activităţile corelate cu situaţii practice, munca şi înţelegerea elevilor trebuie să folosească
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lumea exterioară (mediul înconjurător ca spaţiu de învăţare), lecţia trebuie să includă experienţe senzoriale, cursul trebuie
evaluat, completat şi gândit astfel încât experienţa şi activităţile să poată deveni cunoaştere interiorizată, profesorul să fie
capabil să îi lase pe copii să lucreze şi nu doar să reproducă modelul acţiunii sale. (conform Karen Barfod - Senior
Lecturer- Institutul de Formare a Cadrelor Didactice VIA- Danemarca şi Eva Skytte- pădurar)
În continuare, sunt prezentate schematic două activități de tip outdoor pentru ora de limba și literatura română,
învățământ liceal, care necesită un pic de pregătire în prealabil pentru a avea rezultatul așteptat.
Activităţi de tip outdoor
Activitatea I
Denumirea activităţii: Literatură în natură
Clasa a XI-a – 24 de elevi
Timp: 40 min.
Material: hârtie, creioane, carioci, volum de versuri a lui G. Bacovia;
Obiective: - realizarea unui acrostih pornind de la numele autorului;
-

redarea din memorie a unor versuri bacoviene;

-

transpunerea prin desen a atmosferei specifice poetului.

Înainte de a desfăşura această activitate, se va face o lecţie de recapitulare a universului liric bacovian.
Descrierea activităţii:
-

Elevii vor fi împărţiţi în 3 grupe în funcţie de jetoanele pe care le aleg;

-

Fiecare grupă va primi câte o sarcină de lucru, astfel: I grupă va avea de realizat un acrostih pornind de la
numele lui Bacovia, apoi vor trebui să redea într-un desen ceea ce au compus; a II-a grupă va avea de scris
din memorie o poezie studiată de-a autorului şi apoi să redea într-un desen ceea ce spun versurile; a III-a
grupă va primi un text bacovian cu termeni lipsă, termeni ce denumesc elemente ale cadrului natural pe care
vor trebui să-i completeze, astfel încât poezia să aibă ritm, rimă, măsură şi… logică; apoi vor avea şi ei de
realizat un desen care să fie reprezentativ pentru textul liric.

-

În final, fiecare grupă va prezenta ceea ce a lucrat.

Activitatea a II-a
Denumirea activităţii: Copacul între ştiinţă şi literatură
Clasa a X-a -25 de elevi
Timp: 40 min.
Materiale: coli de hârtie, pixuri
Obiectiv: - realizarea unei descrieri în stil ştiinţific, şi, apoi, o descriere în stil beletristic a aceluiaşi obiect (un copac );
Înainte de a desfăşura această activitate, în clasă, profesorul va recapitula cu elevii trăsăturile stilurilor
funcţionale ale limbii române.
Descrierea activităţii:
-

Se vor împărţi elevii în 5 grupe;

-

Fiecare grupă va primi o coală de hârtie şi un pix;

-

Grupele îşi vor alege câte un copac pe care îl vor observa, analiza;

-

După aceasta, vor încerca să-l descrie folosind cât mai mulţi termeni de specialitate din domeniul botanicii;
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-

Apoi, aceluiaşi copac îi vor face o descriere literară;

-

În final, liderul fiecărei grupe va citi celorlalţi ceea ce a realizat fiecare grupă.

Aceste activități pot fi o soluție salvatoare în vremurile pe care le trăim. Ele vin ca o alternativă la ceea ce se
poate întâmpla într-o sală de clasă în care elevii stau în bănci ore întregi, fără să se poată mișca prea mult. Activitățile în
aer liber antrenează simțurile, oferă o stare mentală și fizică bună, favorizează creativitatea, spontaneitatea,
inventivitatea, colaborarea, comunicarea, cresc încrederea în sine și aduc relaxare și bună dispoziție.
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Eminescu și Creangă – spirite complementare
Prof. Toma Pavel
Liceul Tehnologic ”Ion Mincu”, Vaslui
Cred căînaceastăzi de 15 ianuarie, ”la aniversară”, cum îiplăceapoetuluisăspună, Eminescu nu era înconjurat de
preamulțiprieteni. Unulînsă, sigurîi era alături… Ion Creangă.
Este o certitudine faptul că în cazul unui studiu literar biografia unui scriitor nu poate fi detașată de operă, ceea
ce este foarte bine atâta timp cât biografia rămâne pe un plan secundar, limitându-se la aprofundarea unor aspecte menite
să contribuie la o mai bună înțelegere a semnificațiilor/ mesajului artistic. Dintotdeauna, relația dintre biografia unui
scriitor și reflectarea în creația sa a constituit un teren fertil controverselor literare, stârnind setea de senzațional a
cititorului, interesat de cele mai multe ori de episoadele inedite ale biografiei și mai puțin de creația propriu-zisă,
interesul crescând direct proporțional cu notorietatea scriitorului.
În plan teoretic, s-a născut o știință nouă, numită poietica, despreactivitateaspecificăprin care estegenerată opera,
pătrunzândînlaboratorul de creaţie al artistului, descriindfenomenul care generează, care duce la formareași la
aparițiaopereiși care face apeladeseoriși la biografiascriitorului.În mod firesc, s-au născut și orientări critice/ teoretice
privind acest aspect al relației biografie-operă. Teoreticianul francez Sainte-Beuve era
convinscăstudiulliterardevinesubordonatbiografiei: ”trebuiesăpătrundemîn poet, să-l demascăm, să-l înlăturăm, pentru a
ajunge la omul din străfunduri”, explicabildacănegândimcă el a crescutînatmosferaromantică, în care
poețiiîșiaugmentaușiîșietalauviațaparticularăfărăurmă de rețineri.
Consider căun mod potrivitde a vorbidespre o personalitateestesăvorbeștișidespreprieteniisăi,
conformzicaleiSpune-mi cu cine teînsoțești, casă-ți spun cine ești! Obinecunoscutășibeneficărelație de prietenie saînfiripatși a duratîntreEminescușiCreangă, până la disparițiacelordoi.Delocîntâmplător, destinulacestora se
vafrângeînacelași an, 1889, la distanță de numai6 luni, intersectat de disparițiauneialteființe care a marcatviațapoetuluiVeronica Micle, cași cum trecereaînneființă a poetuluilăsafărărostexistențacelorlalți.
Traseulformării sale pleacă din Humulești, treceprinBroșteni, apoiȘcoalaDomnească din TârguNeamț, școala de catiheți
de la Fălticeniși, în final, SeminarulSocola din Iași. Mutarea la IașiîlschimbăpeelevulCreangăîn bine. Pentru a
primiactuldiaconiei, se însoarăîngrabă cu Ileana, o fată de nici 15 ani, și e numitdiacondefinitv la SfântaTreime din Iași.
La puțintimp, soțiaîlpărăseșteșiîilasăîngrijăpefiulConstantin. Se înscrie la Facultatea de Teologie, dargreutățilevieții de
tată nu-i oferărăgazulsă se concentrezeasupracursurilorși, după un an, părăseștemediuluniversitar.
Prima legăturădintreEminescușiCreangăestepeliniepurprofesională: înanul 1875, la Iași,
învățătorulCreangăestenumitîntr-o comisie de examinare a cărţilordidactice, ocazie cu care face cunoştinţă cu Eminescu,
revizorșcolarpeatunci. Anulurmător,MihaiEminescudă o Circulară de introducere a cărţilordidacticeînşcoală,
întreacesteaaflându-se şi „Metodanouă de scriereşicetirepentruuzulclasei I primare” şi „Învăţătorulcopiilor”, scrisede Ion
Creangă.
În 1875, Ion Creangă, prezentat de MihaiEminescu,va intra înrândurileJunimii.Seara de septembrie 1875 în care
Ion Creangă a citit la salonulliterar ”Soacra cu treinurori” a rămasînmemoriajunimiștilorca un evenimentde excepție.
Următoriianipetrecuți la Iașiîigăseștepeceidoiîmpărțindu-se întreactivitateadidacticășicealiterară, consfințind o
prietenieveșnică.
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MihaiEminescu se vamutachiarpentrucâtevaluni la Ţicău, la bojdeucă, la bunulsăuprieten Ion Creangă,
fiindîncântat de acest mod de viaţă, de peisajul rustic din jurulbojdeuciiunde „cînd se lasăsara, coborauturme de oi,
buciumulsuna cu jale, apeleizvorauclar din fîntîne, iarde undeva, dinsprebisericaVulpesau Sf. Haralambie, se
auzeautoacarăsunândmai tare”, așa cum pitorescdescria C. Parascan. Încetul cu încetul, Creangăîşidezlegasacul cu
poveşti, zicătorişisnoave, iarpoetulrâdea cu poftăşi-l îndemnamereusăscrie. Înzileleînsorite,
ceidoibuniprieteniieşeauprinspatelebojdeuciişiporneauîncetspreCiric, admirândfrumuseţileIaşului.
Poveştile au fostnăscuteînbojdeuca din Ţicău.Acoloa locuituntimp cu el şiEminescu. Nu ştimsigurdacă s-au
influenţatunulpecelălaltîn plan literar.Clarestecă s-au descoperitnişteversuripopulare, comune, atâtînculegerile de foclor
ale luiEminescu, darşiîn ”PovestealuiIonicăcel prost”. Fie le-aoferitCreangăluiEminescu, fie acesta din urmă i-a
servitdreptsursă de inspiraţie, cu aceleculegeri de folclor”.
Fărăîndoială,CreangăîidatoreazăluiEminescucontactul cu Junimea, deșiCreangă nu s-a
conformatmereurigorilorjunimiste, intrândchiarîn conflict cu mentorulacesteigrupări- TituMaiorescu.Creangă a
contribuitprinjovialitateacartacteruluisău la imprimareauneidirecțiiironice care a completatspiritul academic care
dominasocietateaieșeană, susținut din umbră de romanticulEminescu, acesta din urmăcucerit de vervapovestitorului.
În plan personal, prieteniacelordoi- EminescușiCreangă- s-a fundamentatpe o reciprocitatebenefică,
funcționândîn mod complementar. Pe de o parte, Eminescu a fostcel care l-a descoperit, i-a cititpentru prima
datăscrierile, l-a încurajatși l-a promovat, darceeace l-a consacratpeCreangă a fostoriginalitateașivaloareaoperei sale. Pe
de altă parte, dincolo de ospitalitateaproverbială a luiCreangă, Eminescugăsea la bunulsăuprietendoza de optimism,
vigoareațărăneascăsănătoasă, filonul popular de care se simțeaatât de atras, care să-l scoată din zonastelelorși a
cerurilorînalte…în care romanticul poet se cufundaadeseori.
LaudăLimbiiromâneșiCulturiiromâne, la mulțianiEminescu! Fie caoriceintențierăuvoitoaresă se
stingăînfațastrălucirii tale și nu uita din regatulsferelorînaltepe care îlstăpâneștică, aicipepământ,românii de
pretutindeniteprețuiescîntrueternitate! La mulțiani, Eminescu!

2288

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

INOVAȚIA PRIVIND CONCEPTELE METASEMICE
ÎN LIMBAJUL TEHNIC SPECIALIZAT

Prof. Pătran Florentina
Colegiul Auto,,Traian Vuia” Târgu-Jiu

Dacă în discursurile lui E. Coșeriu13și14 metasemia este situată în universul de discurs al experienţei curente, în
timp ce metafora este plasată în universul de discurs al fanteziei, Mircea Borcilă15 propune o nouă terminologie în
metaforologie prin care realizează o diferențiere între metaforă și metasemie. Aşadar, metafora (denominaţia indirectă)
este pretutindeni, devenind una dintre cele mai frecvente modalităţi de a modela realitatea deoarece procesul metaforic,
prin metasemie, îşi creează conţinuturile proprii16.
Limbajul utilizat în scopul studierii și analizei științei și tehnologiei poate avea un grad ridicat de motivație dacă
,,materialele folosite în cursurile de limbă engleză au un conținut științific și tehnologic și prezintă caracteristicile
distinctive ale științei și tehnologiei” (Trad. n.) 17. Cunoașterea și stăpânirea limbii engleze a devenit ,,o abilitate de
alfabetizare globală, marfă pentru comunicare și vehicul pentru transferul de cunoștințe” (Trad. n) 18.
Tocmai de aceea, dezvoltarea abilității de vorbire este esențială pentru persoanele specializate în domeniul tehnic,
deoarece ,,materialele pentru engleza vorbită ar trebui să-i pregătească pe cursanți pentru interacțiunea din viața reală,
cum ar fi participarea la seminarii și ascultarea de prelegeri” (Trad. n.) 19.
LS al limbii engleze din industria petrolieră este considerat unul dintre cele mai interesante și potrivite evoluții
prin prisma faptului că ne confruntăm cu provocări și dificultăți în asimilarea termenilor specifici, întrucât avem de a face
cu un lexic și concepte orientate pe câmpuri funcțional semantice care au conținut științific și tehnologic. Cu ajutorul
acestora se evidențiază caracteristicile distinctive ale științei și ale tehnologiei.
Limba engleză reprezintă laitmotivul limbii afacerilor, diplomației, științei și tehnicii din întreaga lume.
Dezvoltarea și evoluția termenilor specifici pe scară largă fac parte, negreșit, din istoria limbii. În această epocă,
comunicarea culturală este în creștere având în vedere numărul tot mai mare de proiecte și colaborări internaționale.
Globalizarea are influență directă asupra nevoilor industriei și, prin urmare, a educației tehnice, educație care necesită o

COȘERIU, E. Determinare şi cadru. În Coşeriu 2009, p. 198–233 (Determinación y entorno. Dos problemas de una
lingüística del hablar, în „Romanistisches Jahrbuch”, VII, 1955–1956, p. 24–54).
14
COȘERIU, E. Orationis fundamenta. Rugăciunea ca text. În „Transilvania”, XXXIX, 2010, nr. 9, 1–12 (Orationis
fundamenta. La preghiera come testo, în Giuseppe De Gennaro (ed.), I Quattro Universi di Discorso. Atti del Congresso
Internazionale „Orationis Millennium”. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, L’Aquila, 24–30 giugno
2000, Città del Vaticano, 2000, p. 24–47.
15
BORCILĂ, M. Probleme de lingvistică integrală. Prelegeri masterale, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”,
Facultatea de Litere, 2013.
16
BORCILĂ, M. Lingvistica integrală şi fundamentele metaforologiei, în Dacoromania, VII-VIII, 2004, p. 47-77; Elena
Faur, „Conceptul metaforic” şi semantica integrală (în curs de apariţie), în Proceedings of The Second International
Congress „Eugenio Coseriu. Coseriu: Contemporary Perspectives”, Cluj-Napoca, Romania, 23-25 September 2009. ISSN:
1582-4438
17
LEECH, G. Semantics (The Study of Meaning), Second Edition, Pelican Books, 1981, p. 18. ISBN 9780140134872
18
MURPHY, J.P. Pragmatism: From Peirce to Davidson. Boulder, CO: Westview Press, 1990, p. 27. ISBN 13: 9780813378107
19
CUNNINGSWORTH, A. Choosing your course book. Oxford: Heinemann, 1995, p. 65. ISBN 0 435 24058 7
13
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serie de abilități multilingve, abilități specifice de limbaj și comunicare pentru a atinge excelența și creșterea academică și
profesională în cadrul colaborărilor interculturale.
Caracteristicile specifice sistemului metasemic din industria petrolieră sunt reflectate din prisma modelării
conceptuale. Această analiză este legată de interesul acordat domeniului terminologiei și semanticii textelor științifice în
care se utilizează metafore și metonimii comune caracteristice diferitelor domenii, iar conceptualizarea metasemică este
folosită în scopul formării unui nou sistem lexical.
Lexicul diferitelor domenii științifice conțin modele metasemice semnificative, ceea ce demonstrează că
specificul național al unei perspective asupra lumii lingvistice se reflectă izbitor în modelul metasemic al unei viziuni
asupra lumii naționale și că există specificitatea lingvocognitivă în procesele epistemologice, care se reflectă în modelele
metasemice ale diferitelor sisteme terminologice, inclusiv ale sistemului terminologic al petrolului și al gazelor20.
După cum am mai precizat, formarea și dezvoltarea limbajului folosit în domeniul petrolier depinde de
dezvoltarea industriei într-un stat anumit, iar sistemul terminologic român s-a aliniat sistemului englezesc mai bine
dezvoltat. În cazul dat, vorbim de seria de termeni împrumutați.
Limbajul comun influențează formarea de sisteme lexicale tehnice legate de aspectul specificului lor
lingvocognitiv. Analiza noastră se axează pe comparația modelelor metonimice ale limbajului tehnic specializat (din limba
română și limba engleză) din domeniul tehnic în comparație cu alte modele metasemice din limbajul comun.
Conceptualizarea unei schimbări metasemice este o procedură a gândirii care presupune cunoașterea și utilizarea
unei noțiuni noi, unui termen nou în baza celor vechi, unui cumul de concepte, dar și stăpânirea unei corespondențe precise
între un domeniu sursă și un domeniu țintă, fixat în tradițiile lingvistice și culturale ale unei comunități. Acestea menționate
mai sus favorizează crearea unui termen pe baza modificărilor metasemice complexe.
Modificarea metasemică a lexemelor și a termenilor - consacrați din diverse domenii tehnice este una dintre
modalitățile de formare a termenilor în sublimbajul industriei petroliere în limba engleză.
Pentru a completa ideile expuse, prezentăm şi teoria metasemiei, în special a metaforei conceptuale care a fost
dezvoltată de J. Lakoff și M. Johnson și care era văzută mai apoi ca un mecanism, un proces cognitiv de către lingviștii
moderni. Acest mecanism conduce la o reinterpretare, o reevaluare a unităților de limbă existente, iar reprezentările
obiectelor științifice sunt interpretate prin modele metasemice corelate cu termenii - metafore. Atât prin metasemie, cât și
prin împrumutarea unor termeni din alte domenii ale științei se produc și se extind sistemele terminologice.
În cele ce urmează vom lua în discuție semantica cuvântului string (bucată de sfoară): oil string (coloană de
exploatare), pipe thread (filet de prăjină), conductor string (coloană de ghidaj), pipe string (garnitură de prăjini), tubing
string (coloană de extracție). În cazul acestui termen, sensul inițial al lui string îl găsim în dicționar ca thread, ceea ce ne
determină să afirmăm că și conceptul privind forma cuvântului thread (forma alungită a acestuia) a luat parte la formarea
și conceptualizarea termenului string.
Așadar, pe parcursul analizei noastre privind modelele metasemice am depistat, de exemplu, conceptualizarea la
termenii: well, gas, oil, pipeline, tools, equipment, drilling operation, production operation, well operation având ca surse
următoarele: obiect, om, organisme vii, plantă, gaze, natură.
Astfel, în urma efectuării unui studiu minuțios al termenilor tehnici englezi din corpusul selectat, s-au reliefat
două modele conceptuale:
Мишанкина Н А. Метафора в терминологических системах: функции и модели // Вестник Томского
государственного университета. Филология. 2012, № 4 (20), С. 38.
20
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-

esențiale / de bază (formează baza transferului metasemic al sistemului terminologic englezesc privind
terminologia petrolului și a gazelor): antropomorfe, artefacte (obiecte), zoomorfe, deoarece numărul principal de
termeni se corelează cu aceștia;

-

comune / externe - naturale, fără viață și fitomorfe.
În categoria modelului conceptual de bază, în special cel antropomorf, găsim cei mai mulți termeni metasemici.

Pe parcursul procesului formării acestor termeni, există numeroase descrieri și indicii de asemănare a principiilor de
funcționare. Observăm că în îmbinările de asemănare, lexemul care a fost supus transefrului metasemic capătă valoare și
conotație semantică complet nouă.
Dintre diferitele categorii de sensuri ale expresiilor tehnice, suntem datori să precizăm că putem fi martorii și unei
ambiguități conceptuale metasemice. Însă, această ambiguitate poate fi prezentă, în special, la termenii proveniți din
limbajul comun, general, iar pentru a elimina acest risc, trebuie să ne raportăm la un concept (referent) și implicit la un
context tehnic.
În analiza conceptelor metasemice din limba engleză actuală o importanță deosebită o are contextul, care este
foarte util și determinant pentru stabilirea particularităților metasemice științifice, deoarece textele tehnice sunt adresate și
desemnate atât specialiștilor, cât și nespecialiștilor din domeniu. În contextul exemplelor analizate am considerat necesar
să prezentăm o listă de termeni tehnici esențiali formaţi prin transfer metasemic pentru a se observa schimbările semantice
care au condus apoi, la noi termeni în domeniul petrolier.
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L’UTILISATION DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES EN CLASSE DE FLE
Profesor, PANCHIOSU CLAUDIA
Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii Buzău
Les documents authentiques sont des documents qui n’ont pas été conçus à l’origine pour un cours de langue. C’est
par exemple: un article de presse, un extrait d’une emission de radio ou d’un film, une photo, une brochure ou un
souvenir de vacances etc. Dans une approche communicative de l’enseignement/apprentissage des langues, l’importance
des documents authentiques est soulignée car ils ont été conçus dans un objectif communicatif et non pour seulement
illustrer l’usage d’un aspect particulier de la langue cible; les apprenants les trouvent pour cela probablement plus
motivants que les documents conçus pour l’enseignement de la langue.
LE FRANÇAIS POPULAIRE
1.

C’est vraiment chouette que tu sois venu!

2.

J’ai perdu tout mon pognon au casino.

3.

J’ai chopé un rhume en allant voir le match.

4.

Cette bagnole, elle marche au poil!

5.

Regardez-moi tous ces cadavres! Vous n’avez pas honte?!

6.

Il a du bol d’être en vie, après ce terrible carton.

7.

Il s’est fait couper les tifs. Ça lui va bien!

8.

Il fume 2 paquets de clopes par jour...

9.

Rosine ne fait qu’à sa tête depuis ce matin.

10. Il y a un de ces foutoirs dans sa chambre.
11. Ils ont eu un pépin avec leur voiture.
12. Il a flotté toute la matinée.
13. Tu as vu ce qu’il a fait? Quel culot!
14. Elle va revenir. Ce n’est pas la peine d’en faire tout un fromage!
15. J’en ai ras le bol de ce cours!
16. Laisse-moi faire, c’est fastoche ce truc!
17. Il est 18 heures et j’ai déjà la dalle!
LE FRANÇAIS FAMILIER
1.

J’ai bossé toute la matinée; j’ai un gros coup de pompe.

2.

Il me pompe l’air averc ses histoires de fric.

3.

J’ai la dalle. On va à la cafet’?

4.

Grouille-toi ou on va louper le train!

5.

Fais gaffe à ce que tu dis: son frère est costaud...

6.

Il est arrivé en retard parce qu’il s’est paumé en route. Et on a poireauté devant le cinoche...

7.

Bon, salut! Je file!

8.

J’ai invité tous mes potes à la soirée.
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9.

Ils ont eu un pépin avec la bagnole. On leur a mis une prune.

10. Il a roupillé douze heures de suite.
11. Cette fille, je ne peux pas la blairer!
12. T’as pas un bout de frometon pour finir mon pain!
13. J’ai chopé un de ces rhumes la semaine dernière...j’ai dû voir le toubib mais maintenant, ça gaze!
14. Ton costard est cradingue! Il y a de la confiote dessus!
15. Cette nuit j’ai eu la trouille: il y avait des pas dans les escaliers.
16. Aller au ski maintenant, ça douille!
17. Sa copine est une vraei pipelette!
18. T’as vu le clébard?! Il a fauché le morceau de viande!
19. Ils ont picolé toute la nuit! Le pinard était bon!
20. T’as mis où tes godasses?
21. Il s’est gouré: il se croyait vendredi et on est jeudi!
22. Jérémie loue maintenant une piaule près de Saint Michel. Avant il était en taule. Là il est sérieux et il ne glande
plus.
UN EXERCICE RELATIF AUX SYMBOLES DE LA FRANCE
DÉFINITIONS
1.

Activité économique qui représente un chiffre d’affaitres très important pour le pays, elle a fait apparaître des
noms qui ont réinventé, à leur manière, la façon de s’habiller des hommes et des femmes du monde entier.

2.

Établissement public d’enseignement supérieur, à Paris, au Quartier Latin, fondé au XIII-ème siècle.

3.

Devise française, symbole de la Nouvelle République. Présente sur les frontons des édifices publics français.

4.

Personnage allégorique qui représente la République. C’est une figure très populaire et son buste se trouve dans
toutes les mairies de France. Plusieurs artistes célèbres lui ont prêté leurs visages.

5.

Gaver des oies ou des canards. Pour en fabriquer était une pratique déjà connue des Egyptiens. Actuellement
plusieurs régions de France le fabriquent mais le Sud-Ouest reste en tête.

6.

Il était rouge et grâce à lui on pouvait reconnaître les révolutionnaires de 1789. C’est l’un des emblèmes de la
République Française.

7.

Cette industrie est très développée en France. Son produit, connu dans le monde entier, existe autant pour les
hommes que pour les femmes. Mais le plus intéressant c’est qu’aujourd’hui il en existe aussi...pour chiens et chats.

8.

Personnage de B.D. qui raconte les aventures d’un peuple qui a résisté à la domination romaine. Il incarne le
tempérament gaulois: paillard, bon vivant, querelleur et ami de la bonne chère.

9.

L’hymne national dont les paroles, écrites par Rouget de Lisle, sont aujourd’hui considérées comme assez
belliqueuses.

10. Né le 24 octobre 1790, il présente les trois couleurs de la République ( les couleurs de la ville de Paris et la couleur
royale).
11. Boisson divine que l’homme consomme depuis près de 5000 ans, elle est aujourd’hui l’une des principales cartes
de visite de la France. Toute une culture y est liée.
12. Invention parisienne qui date du XIX-ème siècle. On en mangeait avant mais soit plus blanc soit plus levé, selon
les régions.
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13. Emblème liée à la France. Symbole du courage, de la victoire et de la vigilence du peuple. C’est seulement à la
Révolution française qu’il a pris une place privilégiée.

LES SYMBOLES DE LA FRANCE
La plupart des symboles auxquels les Français sont attachés ont leur origine à l’époque de la Révolution française mais
pas tous … Essayez de retrouver l’explication qui corresponde aux symboles ci-dessous :

a – le drapeau tricolore

b- Le vin

c – La baguette

d – Le foie gras
e – Le bonnet phrygien

f – La Marseillaise

g – Le coq gaulois

h – Yves Saint Laurent

i-Marianne

FfF

j – Liberté, Egalité,

Fraternite
Fraternite
FrFFFraternité

m– La Sorbonne

k - Asterix
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PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL
Prof.înv.primar Harpa Laura Maria
Școala Gimnazială Răstolița, Județul Mureș

Denumirea opţionalului: Din istoria localităţii şi a împrejurimilor
Tipul: opţional la nivelul ariei curriculare “Om şi societate”
Durata: un an şcolar/ o oră pe săptămână
Clasa: a IV-a

Argument
Obiectul de studiul “Din istoria localităţii şi a împrejurimilor” îşi propune să ofere elevilor cunoştinţe despre
trecutul şi prezentul localităţii unde locuiesc, a ţinutului natal. Astfel elevii vor învăţa despre viaţa , munca, credinţa şi
cultura propriului sat. Preocuparea privind evenimentele istorice va conduce la o mai bună înţelegere a prezentului şi la
trezirea, adâncirea şi susţinerea interesului pentru istoria şi cultura propriei localităţi.
Această programă şcolară realizată la nivelul ariei curriculare “Om şi societate” se realizează print-o activitate
interdisciplinară între materiile Istorie şi Religie şi nu numai.Cunoaşterea tradiţiilor locale, a obiceiurilor şi a datinilor
specifice fiecărei sărbatori religioase vor asigura legatura elevilor cu pământul pe care trăiesc, cu tradiţiile locale, cu
poporul şi cu arta acestuiAcest curs opţional oferă elevilor posibilitatea de a se familiariza cu elementele de port,
obiceiuri, tradiţii, credinţe, valori specifice comunităţilor în care trăiesc. De asemenea, cursul oferă posibilitatea de a-şi
însuşi cunoştinţe de istorie locală folosind categorii specifice de surse istorice. Este un prim moment în care elevii pot
face cunoştinţă cu un domeniu de interes al istoriei : cel legat de istoria vieţii cotidiene.Activitatea în sine are un caracter
dinamic, munca în echipa fiind principala metodă folosită.Principalul obiectiv propus în acest curs opţional este
identificarea surselor istorice referitoare la istoria locală şi a împrejurimilor, specificul fiecărei sărbatori religioase,
acestea vor asigura legatura elevilor cu pământul pe care trăiesc, cu tradiţiile locale, cu poporul şi arta acestuia.Structura
programei de faţă cuprinde: obictive cadru, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare ,conţinuturi,
modalităţi de evaluare şi resurse.

Competente generale
1.Cunoaşterea şi folosirea termenilor specifici istoriei şi civilizaţiei locale
2.Cunoaşterea şi utilizarea surselor documentare referitoare la trecutul şi prezentul comunităţii din care fac parte
3.Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului în istoria şi religia locală
4.Participarea la activităţile de interes local care să valorifice pozitiv relaţiile cu cei din jur
Competente specifice şi activităţi de învăţare
Competente specifice

Activităţi de învăţare

1.Cunoaşterea şi folosirea termenilor specifici istoriei
şi civilizaţiei locale
1.1. să identifice informaţii oferite de hărţi şi informaţii -alcătuirea unor glosare pe o temă indicată
religioase
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1.2. să recunoască termini specifici din istoria şi religia -alcătuirea unor lucrări scrise despre vestigii istorice din
locală

localitate

1.3. să identifice si să comenteze toponime din zonă

-alcătuire de familii de cuvinte, liste de sinonime şi de

2.Cunoaşterea şi utilizarea surselor documentare antonime
referitoare la trecutul şi prezentul comunităţii din care
fac parte
2.1.să relateze oral sau în scris aspecte din tradiţiile
locale

-dezbatere pe baza surselor studiate

2.2.să identifice legături între cauzele şi consecinţele
evenimentelor studiate

-comentarea surselor istorice

2.3.să identifice surse istorice referitoare la istoria şi
religia locală

-vizite la muzee, monumente locale

2.4.să identifice ocupaţii locale şi unelte de muncă -discuţii despre trecutul familiei
folosite în localitatea natală

-descrierea unor unelte folosite de familie

sau

3.Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului în comunitate
istoria şi religia locală
3.1.să facă legaturi între diferitele evenimente din
istoria şi religia locală
3.2.să

exprime

opinii

-alcătuirea unui ghid turistic al localităţii
despre

personajele

şi -culegerea unor legende ,povestiri, anecdote

evenimentele istorice

-exerciţii de exprimare a opiniilor

3.3.să compare obiceiurile locale actuale cu cele -participarea la sărbători şi ceremonii locale
tradiţionale

-analiza de imagine referitoare la activităţi economice
-realizarea de reportaje şi interviuri cu oameni din sat

3.4.să înţeleagă semnificaţia sărbătorilor şi a tradiţiilor
în viaţa oamenilor
4.Participarea la activităţile de interes local care să -lectura unor pasaje din monografii ale localitaţilor
valorifice pozitiv relaţiile cu cei din jur

-expoziţie de cărţi poştale, desene, realizarea unui

4.1. să manifeste interes pentru cunoaşterea şi album
conservarea valorilor culturale locale

-realizarea de proiecte finalizate cu eleborare de
portofolii

4.2..să contribuie efectiv la acţiuni de conservare a
patrimoniului local

Conţinuturi
1.Locul natal şi regiunea
1.1.Aşezarea localităţii natale în mediul geografic
1.2.Cunoaşterea unor construcţii pe baza exteriorului şi a funcţiei lor: biserici, fortificaţii, case de locuit
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1.3.Evenimente importante pentru istoria locală şi regională
1.4.Specificul localităţii rurale
1.5.Personalităţi de seamă din localitate
2.Cultură şi tradiţie
2.1.Graiul
2.2.Portul local (costume , obiecte de podoabă)
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PROFILUL UNEI ELEVE CU COMPORTAMENT DEVIANT
STUDIU DE CAZ
Profesor –BĂLUȚOIU ANA-MARIA
Liceul Teoretic” Ion Cantacuzino”- Piteşti
Descrierea cazului
AA este eleve în clasa a XI-a, înscris la o şcoală de stat. Ridică probleme mamei acasă şi
profesorilor la şcoală. Eleva locuieşte împreună cu mama care este divorțată. Tatăl nu se implică în creșterea și educarea
copilului din cauza aceasta sunt permanent certuri în familie.
Mama are la dispoziţie foarte puţin timp pentru fiica ei. Muncește din greu dar nu se descurcă cu banii.
Ea a intrat într-un anturaj nesănătos care o influențează într-un mod negativ. Și-a făcut un iubit care o determină să
muncească în locul lui.
La şcoală, eleva are probleme cu învăţătura deoarece nu mai acordă suficient timp studiului.
Nu respectă regulile clasei, vorbeşte urât cu colegii și profesorii, ba chiar a început să lipsească mult de la ore. Intră în
conflicte cu colegii din cauza iubitului ei care intervine în discuțiile lor. Are prieteni cu mult mai mari care o
influențează negativ. Profesorii cu greu pot comunica cu ea.
Eleva înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de performanţă; riscă să rămână
repetentă. În clasele a IX a și a X a avea o relație bună cu colegii, dar aceasta s- a schimbat din cauza noilor ei prieteni.
Mama încearcă să o determine să-și schimbe comportamentul și anturajul.
Refuză ajutorul psihologului.

Analiza cazului
Subiectul prezintă tulburări de comportament:
- încalcă frecvent regulile clasei,
- are dificultăţi în menţinerea şi stabilirea relaţiilor interpersonale,
- manifestări frecvente refuzul de a realiza o sarcină şi chiar de a vorbi, de a comunica cu profesorii
- se integrează greu în grup , datorita comportamentului introvertit,
- refuza sa lucrează în echipă şi nu e acceptată de grup .
Bariere în calea învăţării
- nu se implică în activităţile şcolare,
- diminuarea activităţii intelectuale ca urmare a unui consum nervos rapid , consumului de alcool si ţigări,
- frecvenţa şcolară, de cele mai multe ori slabă, generează acumularea unor lacune în
învăţare,
- sarcinile şcolare le consideră ca pe o pedeapsă, profesorul fiind pentru ea un adversar.

Factorii psihosociali care au cauzat comportamentul deviant al copilului
- lipsa de timp şi afecţiune a părinţilor
- lipsa prezenței tatălui
- anturajul feteii cu modele negative de conduită

2298

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Strategii şi intervenţii utile
- sunt importante atât identificarea cât şi intervenţia precoce
- stabilirea clară a regulilor şi aplicarea lor
- antrenarea elevei în activităţi care să permită afirmarea sa
- descoperirea abilităţilor acesteia si motivarea sa
- stimularea şi încurajarea comportamentelor adecvate, includerea elevei în activităţile
extraşcolare
- motivaţia pozitivă (formulări de tipul: „dacă vei realiza ... vei obţine ....”)
- învăţaţi-o să devină empatic ă (să se pună în locul celui agresat)
- recompensaţi cel mai mic progres în evoluţia pozitivă a comportamentului
- joc de rol
Ajutor şi intervenţii ale unor persoane specializate
- consultarea psihologului, terapie psihologică cu implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice etc.)
- consiliere individuală sau de grup, terapia prin artă.
- terapie prin muncă, activităţi : desen, muzică, sport,etc
- programe de psihoterapie pentru tulburări emoţionale şi de comportament (tehnici de
relaxare).
Plan de intervenţie
Comportamentul ţintă– lipsește mult și nu si face datoria de elev, este foarte agitată, nu respectă regulile clasei şi
vorbeşte urât cu cei din jur .
Analiza comportamentului
Forma de manifestare a comportamentului : vorbeşte prea puțin și ignoră sfaturile profesorilor și ale mamei, nu doreşte
sa fie deranjat, adresează cuvinte injurioase colegilor, răspunde într-un mod obraznic.
Frecvenţa: foarte des pe parcursul programului şcolar.
Latenţa: indiferent dacă ştie sau nu răspunsul la întrebarea profesorului, refuză sa vorbească.
Contextul de apariţie a comportamentului: în orice moment al lecţiei,
Scop:
- diminuarea comportamentului opoziţionist manifestat în cadrul şcolii;
- stimularea înclinaţiilor elevei spre activităţile practice, plastice, sportive;
Obiective:
-

formarea deprinderii de a comunica deschis cu cei din jur ; de a răspunde

atunci când este întrebată ,
-

conştientizarea de către elevă a faptului că prin colaborarea și comunicarea cu profesorii și colegii ei se vor putea
rezolva anumite probleme .

METODE SI MIJLOACE DE REALIZARE :
Contractul
- întocmit împreună cu eleva , încurajează eleva să-şi monitorizeze comportamentul
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- eleva identifică şi conştientizează consecinţele propriului comportament
- contractul cuprinde comportamentele neadecvate; se descriu consecinţele
nerespectării regulilor.
Metoda modelării
- modelarea se bazează pe puterea exemplului, pe învăţarea socială. Esenţa metodei
constă în îndepărtarea conduitelor negative dobândite prin imitaţie şi plasarea
copilului sub influenţa unor modele pozitive (părinţi, profesori, colegi)
Metoda întăririlor
- creşte frecvenţa de apariţie a comportamentului adecvat;
- pentru fiecare comportament adecvat am administrat acel tip de întărire potrivită
elevului . Pentru fiecare dată când a ridicat mâna pentru a răspunde, a primit o apreciere, sau puncte. La 10 puncte
adunate pe parcursul unei zile elevul beneficia de o recompensă.
Extincţia comportamentului dezadaptativ
- prin înlăturarea întăririlor unui comportament neadecvat, reducem frecvenţa acelui
comportament;
- când eleva nu vrea să răspundă o încurajăm să încerce.
Regula “premark ”
- creşterea frecvenţei de apariţie a comportamentului adecvat prin manipularea unei
activităţi preferate;
- exemplu de aplicare: dacă vorbeşti când eşti solicitat si pe tema discutata, ai dreptul să alegi partenerul in realizarea
unui proiect.
REZULTATE OBŢINUTE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTERVENŢIE:
- Se reduce frecvenţa apariţiei comportamentului neadecvat;
- Se conformează regulilor de grup;
- Respectă persoanele din grup şi la scoală şi acasă;
- Recompensele duc la creşterea încrederii în sine, stima de sine pozitivă;
- Conştientizează că întrebarea nu este numai pentru ea;
- Vine la școală, respectând regulile de comportament adecvate din timpul orei.

Bibliografie
1.Balica, M., Horga I., Fartuşnic, C.,(2012), Elevi în situaţii speciale: devianţi şi supradotaţi.
2.Băban. A.,(2001), Consiliere Educaţională, Imprimeria Ardealul: Cluj-Napoca
3.Blandul.,C.,V.,(2012), Psihopedagogia comportamentului deviant, Ed. Aramis, Colecţia:
Arta predării
4.Neamţu., C., (2003), Devianţa şcolară, Ed. Polirom, Iaşi
http://www.autismgalati.org/articole/26/tehnici-de-interventie-in-cazul-unui-comportament-nedorit.html(Tehnici de
intervenţie in cazul unui comportament nedorit)
http://www.e-psiho.ro/articole/tehnicile-comportamentale-consilierea-si-terapia-copiilor-si-adolescentilor
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Testul – instrument de evaluare
Mezin Carmen Maria
Colegiul Național Mircea Eliade Reșița
Evaluarea definitivă de I. Jinga este un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiveducative, cu obiectivele planificate, cu resursele utilizate sau cu rezultatele anterioare.
Integrantă în activitatea de predare-învăţare, evaluarea ocupă o poziţie importanţă în configuraţia didactică a
lecţiei.
Standardele şi al criteriile de notare au un rol deosebit în asigurarea comparabilităţii notelor acordate elevilor
din şcoli diferite, pentru creşterea obiectivităţii, transparenţei şi a responsabilităţii cadrelor didactice, în evaluarea
elevilor.
În funcţie de momentul evaluării se definesc următoarele trei tipuri: evaluarea iniţială, evaluarea continuă
(formativă) şi evaluarea sumativă (finală, cumulativă). [2]
Evaluarea îndeplineşte mai multe funcţii care sunt activate prin diverse forme de evaluare şi prin diverse forme
de examinare a elevilor care se realizează pe întreaga perioada de desfăşurare a instruirii.
Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale:
1.

măsurarea;

2.

aprecierea;

3.

formularea concluziilor.

În general, evaluarea performanţelor elevilor are următoarele funcţii:
o

diagnostică;

o

prognostică;

o

de selecţie;

o

formativă;

o

de feed-back.

Metodele de evaluare pot fi împărţite în metode tradiţionale şi metode complementare.
Metodele tradiţionale de evaluare au căpătat această denumire datorită consacrării lor în timp, ca fiind cele mai
des utilizate .
Din această categorie fac parte:- probele orale;
- probele scrise;
- probele practice.
1. Probele orale sunt:
•

Observaţia şi aprecierea verbală;

•

Chestionarea orală care poate fi curentă şi finală.

2. Lucrările scrise care se pot clasifica în funcţie de momentul în care se folosesc în:
•

Lucrări scrise curente (extemporale);

•

Lucrări scrise anunţate (dintr-un capitol);

•

Lucrări scrise semestriale (teze);

•

Lucrări scrise de sinteză (referate).
Metoda evaluării prin teste scrise se foloseşte la verificarea asimilării cunoştinţelor, respectiv a capacităţii de a

opera cu ele, prin raportarea răspunsurilor la o scară de apreciere etalon elaborată în prealabil.
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Etapele în elaborarea testelor:
I. Precizarea obiectivelor, adică ce trebuie să ştie şi să facă elevul după parcurgerea unei etape de învăţare;
II. Conceperea sau selecţionarea problemelor reprezentative pentru întreaga materie asupra căreia se face verificarea;
III. Stabilirea modalităţilor de răspuns, care au în vedere alcătuirea itemilor, ce pot fi clasificaţi după cum urmează:
itemi obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi.
Principalele metode complementare de evaluare, al căror potenţial formativ susţine individualizarea actului
educaţional, prin sprijinul acordat elevului sunt:
•

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor prin : fişa de evaluare (calitativă), scara de
clasificare şi listă de control/verificare;

•

Investigaţia;

•

Proiectul;

•

Portofoliul;

•

Autoevaluarea.

TEST DE EVALUARE
1. Răspundeţi cu A, dacă consideraţi că enunţul este adevărat sau cu F, dacă consideraţi că este fals (transformaţi enunţul
fals în adevărat, dacă este cazul).
Prin hidrogenarea amidelor se obţin amine primare alifatice.
În urma hidrogenării catalitice grăsimile solide nesaturate se saturează, devenind grăsimi lichide.
15 p
2. Alegeţi răspunsul corect pentru următoarea afirmaţie.
Tratând nitrobenzenul cu şpan de fier şi acid clorhidric conc. în exces se obţine:
a)

benzil amină

b) anilină
c)

p-clor nitrobenzen

d) m-clornitrobenzen
5p
3. Completaţi în spaţiile libere din faţa cifrelor din prima coloana, literele corespunzătoare din a doua coloană:
......1 reducere glucozei

a. etenă

......2 hidrogenarea parţială a acetilenei

b.hexitol

......3 reducerea acetonitrilului

c. etan

......4 hidrogenarea totală a acetilenei

d. etil amină

......5 hidrogenarea acetonei

e. 2-propanol
25 p

4. Se consideră şirul de reacţii:
+2KCN
CH2=CH—CH3 + Cl2

A

+4H2
B

C

Identificaţi compuşii A,B,C şi completaţi succesiunea de reacţii.
15 p
5. Se hidrogenează 14 g alchenă cu 3,733 L hidrogen. Determinaţi formula alchenei şi scrieţi ecuaţia reacţiei chimice.
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Resursele digitale și integrarea acestora în procesul de predare-învățare-evaluare

Prof. Bărboianu Dana
Școala Gimnazială Bucovăț
Stilurile interactive de predare sunt proiectate în jurul unui principiu simplu: fără aplicații practice, elevii nu
reușesc să înțeleagă adâncimile materialului de studiu. Învățarea interactivă este, de asemenea, benefică pentru profesor,
în mai multe moduri, printre care:
• Rezultate măsurabile ale elevilor: profesorii care folosesc stiluri interactive de predare sunt mai bine pregătiți pentru a
evalua cât de bine stau elevii la un anumit subiect.
• Flexibilitatea în predare: aplicarea metodelor de formare care implică comunicații bidirecționale vă va permite să
efectuați ajustări rapide în procese și abordări.
• Practica determină excelența: instruirea interactivă îmbunătățește procesul de învățare.
• Motivarea elevilor: învățământul în două direcții înlătură pasivitatea elevilor, iar atunci când sunt implicați mai mulți
elevi, veți avea parte și de mai multă distracție. În timp ce elevii își pierd adesea interesul în timpul predării în stil lectură,
stilurile interactive de predare promovează o atmosferă de atenție și participare. Dincolo de toate beneficiile pe care
educația bazată pe resurse digitale le are, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, un lucru extrem de important
nu trebuie pierdut din vedere: o integrare eficientă a noilor tehnologii, a metodelor interactive și resurselor digitale în
procesul didactic reprezintă un proces complex, care nu vizează doar tehnologiile, ci și componentele curriculare și
pedagogice, de organizare instituțională, competențe ale cadrelor didactice,
Utilizarea resurselor educaționale digitale devine din ce în ce mai răspândită în toate sistemele educaționale din
lume. Însă implementarea acestora în procesul instructiv-educativ, cum am mai spus, necesită atât pregătirea cadrelor
didactice, cât și existența softurilor specializate în limba română. Pe internet există un șir de site-uri care permit crearea
diverselor materiale didactice electronice, cum ar fi: prezi.com, learningapps.org, kahoot.com etc., doar că ele sunt puțin
cunoscute pe teritoriul țării noastre și din aceste considerente, în majoritatea cazurilor, profesorii recurg la instrumentele
standard din calculator.
Introducerea resurselor educaționale digitale în procesul educațional permite evidențierea unui șir de avantaje printre
care:
1. Permit crearea unui tablou clar despre fenomenul studiat, deoarece oferă posibilitatea simulării sau modelării unui
proces care nu poate fi prezentat în realitate.
2. Permit modificarea ușoară a conținutului.
3. Oferă posibilitatea distribuirii în rețea.
4. Orele devin mai interactive.
5. Sporesc interesul elevilor față de tema studiată.
De asemenea, utilizarea resurselor educaționale digitale permite profesorilor să dezvolte competențele digitale și
de învățare ale elevilor, să-i pregătească pentru aplicarea acestora în diverse situații din viața cotidiană, ceea ce conduce
la sporirea calității și eficacității procesului educațional. Totodată, ele permit individualizarea procesului de instruire,
adică putem avea nu doar o singură variantă de prezentare a materialului didactic a unei teme. Diversificarea variantelor
de prezentare poate fi realizată, atât prin utilizarea diferitor conținuturi, cât și prin aprofundarea, detalierea, alternarea
informației prezentate. De asemenea, ne permite alegerea anumitor metode și tehnici de prezentare a conținuturilor noi.
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Pe lângă faptul că utilizarea resurselor educaționale digitale are un șir de avantaje, se pot evidenția și câteva
limite ce apar la implementarea acestora, cum ar fi: dotarea slabă a școlilor cu tehnologii moderne; elaborarea resurselor
educaționale digitale este un proces ce necesită timp și cunoștințe în domeniul TIC; accesul liber la resursele
educaționale digitale este limitat, iar prețul acestora este destul de ridicat.
În cazul utilizării resurselor educaționale digitale la realizarea temelor pentru acasă, de asemenea, se pot evidenția un șir
de avantaje:
1. Sporirea interesului elevilor față de disciplina de studiu datorită unei noi forme de prezentare a conținutului.
2. Posibilitatea realizării unei autoevaluări față de cerințele propuse de către profesor.
3. Se pot utiliza diverse resurse pentru pregătirea temelor.
4. Dezvoltarea competențelor de învățare și autoevaluare. În cazul utilizării resurselor educaționale digitale se modifică
rolul profesorului și elevului, profesorul devenind un coordonator și nu o sursă directă de informare. Elevul devine
participant activ în procesul educațional și, implementând competențele digitale, soluționează sarcinile propuse la oră.
În cazul proiectării orelor la baza cărora sunt utilizate resursele educaționale digitale ar trebui să ținem cont de:
○ Se pune accentul pe metode active-participative și pe formarea situațiilor deschise de învățare.
○ Profesorul este manager și regizor, fiind disponibil să propună elevilor mijloace de învățare, nu doar să transmită
informația.
○ Conținuturile educaționale se utilizează ca metodă de organizare, nu în calitate de scop al învățării.
○ Elevul devine subiect, iar competențele lui devin obiectivele de bază ale profesorului. Astfel, utilizarea resurselor
educaționale digitale influențează activitatea profesorului, dezvoltarea lui personală și profesională, implementează
utilizarea metodelor netradiționale de predare-învățare-evaluare, modifică dependența între profesor-elev, bazată pe
cooperare și elaborare a noilor metode și tehnici de învățare la baza cărora se activizează lucrul individual al elevilor.
Nu în ultimul rând, utilizarea resurselor digitale și a metodelor de lucru interactive în educație oferă și beneficii
de natură socială:
- independență, flexibilitate, autonomie și autodeterminare în învățare, deschidere, educație la distanță; - lucru în grup și
în echipă, învățare colaborativă asistată de calculator, social eLearning;
- (auto)evaluare și exersare;
- motivare și angajament;
- învățare prin descoperire;
- personalizare;
- învățare nonformală și informală.
Specificul utilizării noilor tehnologii în educație se pliază pe necesitatea centrării activităților educative pe
dezvoltarea de competențe pentru secolul XXI. Toate acestea evidențiază un puternic accent pe învățarea bazată pe
proiect și pe învățarea prin colaborare. Accesul la informație, atât de vast favorizat de noile tehnologii, face ca educația
formală să se deschidă către experiențele de învățare nonformale, tinzând ca valorificarea acestora să se producă la
nivelul achizițiilor, la nivelul creării unui context familiar și motivant, la nivelul utilizării unor metode alternative
atractive și la nivelul relației mai puțin formalizate între cadrul didactic și grupul de învățare. Aceste resurse permit
organizarea efectivă a procesului de instruire, a spiritului de autodezvoltare și autocunoaștere al elevilor. De asemenea,
utilizează și prezentarea pentru diverse metode de percepere a materialului didactic.
Instrumentele de comunicare – instrumentele software și hardware sunt folosite pentru organizarea procesului
de comunicare, atât sincron, cât și asincron. Dintre instrumentele universale pentru comunicare sincronă individuală sau
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în grup, cele mai cunoscute sunt: Skype, Google talk, Whatsapp, sisteme specializate pentru videodifuzare și
videoconferințe etc. Numărul și varietatea lor crește continuu. Dintre instrumentele pentru comunicarea asincronă, cele
mai des utilizate sunt: email, forumuri, bloguri, grupuri de discuții, RSS, repozitorii pentru imagini, texte și video
(Slideshare, Google Forms, YouTube etc.). Specificul instrumentelor comunicaționale software este posibilitatea de a
transmite informația în timp real și de a o stoca, practice, fără restricții de volum. Instrumente hardware în aspect
comunicațional sunt serverele de date, internet, canalele de comunicații și dispozitivele de rețea, care asigură transmiterea
fizică a informației.
Dincolo de toate beneficiile pe care educația bazată pe resurse digitale le are, atât pentru elevi, cât și pentru
cadrele didactice, un lucru extrem de important nu trebuie pierdut din vedere: o integrare eficientă a noilor tehnologii, a
metodelor interactive și resurselor digitale în procesul didactic reprezintă un proces complex, care nu vizează doar
tehnologiile, ci și componentele curriculare și pedagogice, de organizare instituțională, competențe ale cadrelor didactice,
proceduri și reguli clare, conștientizate de toți actorii care participă la procesul didactic. Pentru a avea ca rezultat un
sistem de educație eficient, care să îi pregătească pe elevi pentru cerințele nu doar de azi, ci și din deceniile care urmează,
este nevoie de o abordare integrată, având la bază principii clare, metode bine definite și personal calificat. Încercări
pripite de adaptare la noul context nu vor face decât să dea naștere unor forme fără fond, iar rezultatele nu vor putea fi cu
adevărat relevante. Așadar, nevoia de formare se reflectă în ceea ce îi privește atât pe profesorii cu experiență, dar cu atât
mai mult pe cei tineri, care au toate instrumentele la îndemână pentru un parcurs didactic solid, care să îi ajute să lucreze
cu elevii utilizând forme de predare interactive și instrumente digitale, într-o manieră coerentă și eficientă.

Bibliografie:
www.oradenet.ro Manual pentru facilitatorii Ora de Net
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ȘCOALA ONLINE – FEREASTRĂ SPRE VIITOR
Prof. înv. primar Chichioacă Emanuela
Școala Gimnazială ,,Dimitrie Romanescu” Dorohoi
Viața ne provoacă zilnic în multe moduri, ne prezintă alte fațete și astfel ne este testată puterea de adaptare și
capacitatea de a răspunde prezent unor contexte diferite și unice.
Un lucru de necontestat este faptul că în ultimii ani s-a accentuat foarte mult pasiunea copiilor noștri pentru
mediul online și tot ce însemnă el. Nu de puține ori am constatat că orice argument am aduce împotriva dorinței lor de a
explora pe internet, nu are nicio putere. Și ca și cum totul ar fi fost premeditat, mediul online a devenit prietenul tuturor,
fereastra deschisă spre școală, dar și spre restul lumii. Și astfel, noi, profesorii ne-am trezit în situația în care a trebuit să
recuperăm în ritm alert pașii descoperii internetului ca oportunitate de a ne continua activitatea de învățare. Dezvoltarea
tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora reprezintă o realitate a lumii actuale față de care
școala prin specialiștii săi trebuie să manifeste deschidere, capacitate de asimilare, adaptare și valorificare eficientă în
raport cu beneficiarii săi direcți. Atât timp cât acceptăm, ca profesori, că tehnologia modernă care facilitează accesul la
informații și relaționarea rapidă și complexă cu medii dintre cele mai diverse ocupă astăzi un loc foarte important în viața
elevilor noștri, trebuie să înțelegem și că acest aspect poate și trebuie valorificat și în activitatea noastră.
Predarea online nu este o abilitate complet diferită de cea care presupune predarea în mod personal, dar necesită
cunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practici pentru ca munca să fie îndeplinită. Starea în care ne aflăm ne-a
determinat să fim părtași ai unei schimbări radicale, o adevărată revoluție, în abordarea procesului didactic dintr-o altă
perspectivă, prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din
mediul virtual.

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației,

atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea online în totalitate. Cadrele
didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în practică derularea activităților
didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a
concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți
profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi.
Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclul primar necesită
colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posedă deprinderile necesare pentru a
lucra pe platforme sau cu aplicațiile utilizate. Un alt impediment este acela că elevii depind de părinți deoarece nu au
propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa pregătitoare, clasa I) și este necesar stabilirea unui program astfel
încât adulții, care nu sunt disponibili dimineața din cauza serviciului, să fie acasă pentru a-i ajuta.
Platforma educațională pe care am folosit-o pentru a desfășura activitatea online este Adservio. Aceasta mi-a
oferit posibilitatea de a organiza în mod optim lecțiile, eficientizarea timpului, crearea, colectarea și notarea temelor în
mediul online, posibilitatea de a oferi feedback direct fiecărui elev, trimiterea de mesaje de către ambele părți. Utilizarea
acestei platforme în această perioadă, după ce m-am familiarizat cu toate instrumentele oferite și-a dovedit eficiența. Din
propria experiență pot enumera următoarele oportunități: pentru facilitarea înțelegerii cerințelor, putem folosi ca suport
fișe, link-uri pe care să le inserăm, ppt-uri, filmulețe de pe youtube. Pentru a-i determina să fie conștiincioși, atunci când
postăm temele pentru acasă, este bine să le stabilim termen de predare. Acest lucru îi va face pe copii să fie responsabili.
După corectarea temelor, elevii primesc feedback, aprecieri, deoarece impactul este deosebit asupra lor. În procesul de
predare, putem folosi aplicația Zoom, o platformă de comunicare instant prin video și chat prin care se poate partaja
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ecranul, se pot împărtăși link-uri. În aplicația Zoom am utilizat și tabla virtuală interactivă, cu ajutorul căreia am explicat
exerciții la matematică, am desenat forme și figuri geometrice, am scris propoziții la ora de comunicare. Tot pe această
aplicație am prezentat ppt-uri pentru orele de Științe, Dezvoltare personală, Abilități practice, am audiat cântece. Lecțiile
pot fi înregistrate și pot fi revăzute sau transmise elevilor care nu au putut participa.
Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate folosi ajutorul pe care îl
oferă unele platforme și aplicații. Dintre acestea, pentru crearea de jocuri educative, pot aminti:
Wordwall – permite crearea de puzzle-uri, joculețe simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata aleatoare și mai multe
tipuri de aplicații care susțin învățarea.
Armored Penguin- cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, unirea de coloane, etc.
Dedicate- oferă un set de aplicații incredibile pentru generarea de cuvinte încrucișate și rebusuri, capabile să trezească
interesul copiilor.
Pentru evaluarea elevilor:
Socrative- o platformă prin intermediul căreia putem evalua elevii, prin obținerea unor date în mod instantaneu. Se pot
crea teste cu variante de răspuns multiplu, de tipul adevărat/ fals, răspuns scurt, rezultatele fiind afișate în timp real.
Acestea se pot descărca și se realizează rapoarte. Cu Socrative, cadrele didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide,
chestionare, pentru a avea un feedback rapid.
Kahoot- este o platformă foarte cunoscută de cadrele didactice. Aici se pot crea teste interactive, sub formă de joc. Se
poate lucra în grup de elevii unei clase.
Mentimeter- permite cadrului didactic să interacționeze cu elevii în timp real. Este o aplicație cu ajutorul căreia putem
realiza feedback-ul la sfârșitul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. Elevii sunt solicitați să răspundă la o
întrebare cheie legată de conținutul lecției, sau al activităţii.
Toate aceste aplicaţii şi platforme pot fi utilizate în activitatea la clasă oricând, unele cadre didactice poate chiar
le-au utilizat. Momentul acesta de răscruce ne-a determinat însă pe toţi să facem cunoştinţă cu aceste platforme şi
aplicaţii care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm pe elevi să rămână conectaţi în procesul de învăţare.
Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui contactul față în față ci
de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul de predare – învățare - evaluare realizat la
clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă,
răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară,
includerea aplicațiilor își demonstrează utilitatea, iar în combinare cu activitățile față în față, deschide drumul școlii
viitorului.

Bibliografie:
•

Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 2020, „Şcoala onlineelemente pentru inovarea educaţiei” , Ed.Universităţii, Bucureşti

•

http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online
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Rolul jocului didactic în adaptarea copiilor cu Cerinţe Educative Speciale

Prof. Baltag Monica
C.S.E.I. Suceava
În lucrarea,, Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal”, profesorul Radu Gheorghe afirmă ca: ,, nu este
uşor să lucrezi cu copii cu CES. Curriculum pentru aceşti copii are în vedere capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de
dezvoltarea socio-emoţională: a trăi şi a lucra împreună sau alături de ceilalţi, a accepta diversitatea, toleranţa,
nediscriminându-i.”[6, p.126] În acest sens, cadrelor didactice le revin sarcini de cea mai mare importanţă privind
asigurarea unor programe individuale de lucru, distribuirea unor sarcini de lucru diferenţiate sau chiar individualizate,
optarea pentru metode diferenţiate de predare, adaptarea metodelor şi mijloacelor de predare învăţare, evaluare, la
specificul elevului, utilizarea unor modalităţi alternative de comunicare, metode potrivite fiecărui individ, adaptate
capacităţilor de înţelegere, conţinuturi şi sarcini simplificate în activităţile şcolare, elaborarea unor planuri de intervenţie
personalizate.
Colectivul în care va fi integrat copilul cu CES va trebui să primească informaţii într-o manieră corectă şi pozitivă
despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea afectivă pentru a primi în rândurile lor un coleg
cu dizabilităţi. Sensibilizarea se face prin crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor deficienţe ( motorie,
vizuală, auditivă etc.), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor care au dizabilităţi, prin povestiri,
texte literare, prin discuţii, vizitarea unor persoane cu deficienţe.
Primirea în colectiv a copilului cu CES, atitudinea faţă de el, trebuie să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul
fiind tratat la fel cu ceilalţi copii, evitându-se compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate, care pot semnifica de fapt
devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, trebuie să exprimăm aceleaşi aşteptări şi să stabilim limite similare în
învăţare ca şi pentru ceilalţi copii. De asemenea, trebuie să-i încurajăm şi să-i stimulăm ori de câte ori este nevoie,
sădindu-le încrederea în forţele proprii, în propria reuşită, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale, în dezvoltarea
şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor.
Modalitatea cea mai eficienta de integrare a copiilor cu CES este jocul, subliniază Gherguţ Alois. Este forma prin
care ei pot să-şi exprime propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în
contact cu alţi copii, cu obiecte din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în timp şi spaţiu. [4, p.254]
Jocul şi, în special, jocul didactic îmbină elementele instructive şi formative cu elemente distractive, stimulând
învăţarea şi motivaţia pentru învăţare a elevilor, menţionează [2, p.43] .Una din formele de manifestare a copilului cu
CES este jocul. În mod obişnuit o asemenea activitate este izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare a copilului - o
modalitate de a-şi consuma energia- sau de a se distra, un mod plăcut de a utiliza timpul. În timpul jocului, copilul vine în
contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu
deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se
joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, domino, cuburi, cărţi de joc etc.). Psihologia jocului evidenţiază importanţa
activării acestei metode mai ales înnvăţământul preşcolar şi primar. Această activitate dinamizează acţiunea didactică
prin intermediul motivaţiilor ludice care sunt subordonate scopului activităţii de predare-învăţare, dar şi de evaluare.
Şcoala asigură acestor copii socializarea. Jocul de rol, jocul de masă, jocul social, jocurile lingvistice, matematice,
jocurile senzoriale, motorii, toate acestea oferă şansa de a relaţiona, a colabora, de a-şi împărtăşi dorinţe şi trăiri.Jocul
reprezintă un ansamblu de acţiuni şi de operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi
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fizică a copilului. Elementul de joc imprimă acestuia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de
bună dispoziţie funcţională, de veselie şi bucurie, de destindere. Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ
el dobândeşte valenţe psihopedagogice, asigurând astfel participarea activă, sporind interesul pentru cunoaştere[4, p.255].
Jocul devine metodă de instruire în cazul în care el capătă o organizare şi se succede în ordinea implicată de logica
cunoaşterii şi învăţării. Astfel, intenţia principală a jocului este învăţarea.
Jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea didactică stimulată. Folosirea acestor
jocuri aduce variaţie în procesul de instruire a copiilor cu CES, făcându-l mai atractiv. Prin joc, copiii pot ajunge la
descoperirea de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea de a acţiona creativ, îşi manifestă isteţimea, spontaneitatea,
inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. Prin conţinutul lui, prin multitudinea activităţilor desfăşurate, jocul are puterea să
transmită copilului informaţii potrivit nivelului său de percepere, verifică şi consolidează anumite cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi, dezvoltă capacităţi cognitive, afective şi volitive. Prin joc educăm trăsături ale personalităţii creatoare. Fie că
sunt exerciţii-joc sau jocuri creative, de imaginaţie, de imitaţie, jocuri motorii sau jocuri cu reguli, ele trebuie să fie
adaptate la deficienţa copilului. Numai aşa se poate dezvolta un mediu afectiv, pozitiv, în care fiecăruia îi sunt
valorificate calităţile, iar atitudinea noastră să îndepărteze barierele cu care se confruntă copiii cu CES. Este cunoscut
faptul că multe lucruri pe care copiii nu pot să le facă sau nu vor, le execută mai uşor în timpul jocului.
Exemple:
Jocuri pentru formarea autonomiei personale:
1. „Fă ce îţi spun!”- execută mişcări în urma unor comenzi verbale,
2. „Din bucăţele” – reconstituie obiecte din părţile lui componente;
3. „Numeşte-mă!”- denumeşte şi identifică obiecte din mediul familial şi şcolar;
4. „ Săculeţul fermecat”- identifică şi denumeşte obiecte în absenţa vederii, prin pipăit;
Jocuri de socializare:
1. „ La cine se află steguleţul?”- oferă un steguleţ unui coleg, folosind termenii de politeţe cunoscuţi;
2. „Cine te-a chemat la telefon?”- poartă o discuţie la telefon, folosind expresiile adecvate, exprimând impresii, păreri,
preferinţe, etc.;
3. „Să primim musafiri!”- interpretează rolul de musafir şi de gazdă, folosind formule de politeţe cunoscute, specifice
acestei situaţii;
4. „De-a magazinul universal”- respectă succesiunea operaţiilor într-un proces de vânzare-cumpărare, precum şi regulile
de comportare care se impun;
Jocuri muzicale:
1. „Vulpea şi gâştele”
2. „Căsuţa din pădure”
3. „Bate vântul frunzele”
Jocuri pentru stimulare cognitivă:
1. „Găseşte-mi frăţiorii!- identifică şi denumeşte figurile geometrice;
2. „Spune unde este...?”- localizează obiectele cu ajutorul relaţiilor spaţiale dintre obiecte;
3. „Ordonează imaginile!”- ordonează în succesiune logică/cronologică imaginile;
4. „Când se întâmplă?”- descrie ilustraţiile şi stabileşte legătura dintre conţinutul acestora şi anotimp;
Jocuri pentru dezvoltarea intelectuală:
1. „Cutiuţele”- asociază numărul de obiecte cu cifra corespunzătoare;
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2. „Ghicitori matematice”-stimulează curiozitatea şi interesul pentru activităţile matematice;
3. „Eu spun una/multe, tu spui multe/una!”- cu ajutorul imaginilor exprimă forma de singular sau plural a substantivelor;
4. „Cine face?”- denumeşte diferite profesii;
5. „Dacă nu-i aşa, cum este?”- utilizarea cuvintelor cu sens opus[1,p.33].
Aşadar, elementele de joc încorporate în procesul instructiv-educativ motivează şi stimulează puternic întregul
colectiv, o asemenea abordare excluzând definitiv ideea caracterului irecuperabil al copiilor cu CES.
Prin joc, copiii se pregătesc pentru îndeplinirea rostului social în cadrul colectivităţii, chiar dacă ei nu îşi dau
seama. În creaţia jocurilor, copiii imită ceea ce văd în preajma lor sau ceea ce vor să devină şi îi impresionează în mod
deosebit, jocul fiind o experienţă simulată a nedeterminării. Specificul activităţii de joc se poate raporta la nivelul
dezvoltării funcţiilor psihice şi la etapele evoluţiei vieţii sociale [5, p.23].
Dacă pentru adulţi jocul reprezintă mijloc de destindere, relaxare, pentru copil apare ca activitate fundamental
formativă şi dominantă, deoarece, prin joc copilul cunoaşte lucrurile, utilitatea obiectelor din jur, învaţă componentele
sociale, învaţă să-şi perfecţioneze funcţiile (mersul, echilibrul, deprinderile manuale). Pentru copil jocul este asemănător
cu munca adultului, el imită munca mamei, tatălui, a bunicii, educatorului [7, p.8-9].
În acelaşi timp, activităţile de socializare se sprijină pe cunoaşterea în continuă expansiune, a copilului despre
sine însuşi, despre ceilalţi, despre lumea din jurul său, educatorului revenindu-i rolul de a clarifica această cunoaştere şi
de a o lărgi. Programul alcătuit de el trebuie să pornească de la copil spre înafară, familie, apoi diferite aspecte ale
mediului în care copilul se află, vecinătate sau comunitate. Activităţile în interiorul acestei structuri, pot avea loc atât în
şcoală cât şi în afara ei [3, p.8]).
Considerăm că nu există „reţete” pentru integrarea acestor copii „speciali” în învăţământul de masă. Cei care
manifestă deschidere spre această problemă vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită
să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, învaţă să se accepte şi să se ajute la nevoie.
Integrarea elevilor cu CES conferă instituţiilor şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului social. Dreptul de
a fi educaţi în acelaşi fel şi în acelaşi context ca şi ceilalţi copii este apreciat a fi un drept universal de care să se bucure
orice copil indiferent de dizabilitate.
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DISTANCE LEARNING
Stelian Lidia-Maria
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Fetești
García Aretio (2004:254) defines Distance Learning as “that learning which is based upon a mediated didactic
dialogue between the teacher and the student, who, in turn is placed in a different space and who learns in an independent
and/or collaborative form”. This author accounts for the following traits as distinctive of Distance learning:
- a permanent separation teacher/trainer and student under time and space constraints.
- The student/learner controls time, space, study pace, activities, evaluation timing and educational itineraries…
- Communication may be student/teacher, teacher/student, student/student and teacher/teacher through different use of
resources.
- The support of an institution which plans, designs and produces materials and carries out tasks of supervision and
motivation of teaching/learning processes by means of peers.
So much literature has been written when trying to account for a successful definition of Distance Learning. García
(2001) developed a study in which eighteen specialists in the educational field were asked about the main traits that
Distance Education compiled and they converged in stating the following traits as inherent to distance learning processes:
- Separation (physical student/teacher)
- Use of technological methods
- Peer revision by the teacher
- Enhanced autonomous learning
The modality of Distance Learning has viewed different phases and generation of development in the last 150 years
and has been object of study by many authors:
Garrison:1989, Taylor:1995, Harasim:2000, Novitzki:2000. Due to the development of electronic media, the ways of
teaching and learning as they have always been understood have undergone various shifts and transformations. (Garrison,
1985,1989) describes three basic generations of technological innovation throughout history, basically known as
Correspondence, Multimedia and Telematic; however, other authors such as Taylor (1995:2) and García Aretio (1999)
account for a fourth category or generation which is that communication which takes place through the Internet, which is
also known as Web-based learning.
According to the opinions of these authors the different periods encompassed important changes and are clearly
defined by their traits. Learning by Correspondence which was born at the end of the nineteenth century included easy
texts which were not very suitable for self-study. Texts reproduced on-site traditional classes and didn’t include didactic
specifications. As time went on they started to include study guides, complementary exercises and evaluation worksheets.
Distance multimedia teaching emerged during the 60’s period with the creation of Open University in 1969 and
started to incorporate audio and video media to written texts. The telephone was firstly used to connect students to their
teachers although interactivity was not yet enhanced. The telematic period saw the light during the 80’s and integrated
telecommunications together with other educational media through computers. The use of personal computers became
widespread and Computer-assisted Learning favored actions which included flexible programs, radio and television
educational resources and audio and video conferencing. Finally, the Web-based learning model, which uses interactive
multimedia systems and computer-mediated communication dates back to the 90’s and its main trait is that education is
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conducted by means of networks and multimedia workstations which support systems relaying in the Internet by means
of synchronous and asynchronous communications.
The greatest achievement of this phase is the quickness and constant feed-back and interaction which take part in the
teaching and learning process.
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Școala online – un progres necesar
Prof. înv. primar Popescu Gina Ionela
Școala Gimnazială Virgil Mazilescu, Corabia, Olt
“Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie.
Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”
( Jean Jacques Rousseau)
Conform filozofului Jean Jacques Rousseau, individul uman acumulează toate abilitățile și deprinderile necesare vieții,
precum și modul de a conviețui de la oameni, natură sau lucruri. Avem acces la informația necesară integrării în societate
prin explorarea realității, a naturii, a oamenilor, a lucrurilor. Toate acestea le putem face mai ușor dacă ne unim.
Prin urmare, psihologia evoluționistă ne învață că omul a fost creat să trăiască în grupuri. De la primii oameni și până în
prezent această societate a funcționat și funcționează în grupuri. Suntem ființe sociale și ne- am asigurat continuitatea
speciei prin apartenența la un grup.
Educația la rândul ei are un impact mai puternic dacă se realizează în grup deoarece elevul are acces la informație aici și
acum, poate fi instruit și educat sub atenta supraveghere a educatorului, are acces la exemple de bună practică
comportamentală, este stimulat permanent să gândească, să simtă, să trăiască, poate să își facă prieteni și să fie parte
dintr-o clasă.
Sub alt aspect, secolul XXI ne-a obligat la progres. Era cibernetică a revoluționat tehnologia çi comunicarea indivizilor.
Au apărut internetul, tehnologia modernă și aplicațiile de socializare. Omul secolului XXI a evoluat, învățând să
exploreze spațiul și să economisească timpul, într-un mod virtual. Am devenit avatare

și am învățat să trăim în

realități virtuale.
Situația pandemică din primăvara anului 2020 ne-a arătat că în sistemul de învățământ sunt absolut necesare modificări.
S-a recurs la școala de acasă, școala online. Practic, fără să conștientizăm imediat, am fost

conduși

spre progres.
Acum, ne adresăm întrebarea : este școala online o necesitate sau un progres?
Din punctul meu de vedere, școala online nu poate fi integrată absolut în categoria „necesitate” sau în cea a
„progresului”. Ea a devenit atât o necesitate, cât și un progres.
În primul rând, școala online ne-a îndemnat la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate tehnologiei și operând mult mai
ușor cu aceste mijloace.
Pin urmare, copiii sunt motivați să acceseze mediul virtual, sunt acomodați cu acesta și pot prelua informația chiar și „de
la lucruri”.
În al doilea rând, școala online este o necesitate, dată fiind situația pandemică actuală și dorința de a ne proteja de boli.
Spre exemplu, mediul virtual ne onferă siguranța propriului cămin, acces la educație fără a fi parte dintr-o clasă, într-o
instituție de învățământ. Pe de altă parte, cunoaștem faptul că prezența fizică la școală stimulează și unele probleme de
adaptare, precum fenomenul bullying care a luat amploare în școli. Sub acest aspect, școala online a dus la ameliorarea
comportamentelor problematice și a violenței deoarece elevii nu se întâlnesc fizic.
Există totuși și o serie de dezavantaje ale practicării școlii online.

2313

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Pe de o parte, sunt persoane care nu au acces la internet și mijloace tehnologice moderne. Vorbim despre situația țărilor
în curs de dezvoltare sau a țărilor sărace, în care elevii nu au acces la aceste tehnologii. Această situație poate predispune
generațiile tinere la creșterea analfabetismului școlar și la lipsa accesului la educația formală.
Pe de altă parte, școala online stimuzează individualitatea și ideea că omul poate trăi singur, iar noi ca specie ne-am
asigurat continuitatea prin conviețuire.
Spre exemplu, școala online nu oferă puterea exemplului pozitiv sau negativ pe care îl vedem la școală, nu stimulează
formarea unor prietenii fizice și nu asigură menținerea unui contact vizual permanent între emițător și receptor. Jocul din
pauze nu va fi niciodată la fel, în mediul online. Ar mai fi situația supravegherii copiilor.
Mulți părinți lucrează, iar procesul instructiv- educativ desfășurat în mediul online nu beneficiază de atenta supraveghere
a unui adult .
Mai este și cazul cadrelor didactice care au dobândit toată experiența și priceperea într-un mediu fizic, iar acum au nevoie
de o pregătire riguroasă pentru a obține performanța dorită în mediul online.
În încheiere, voi aminti un citat desprins din cartea „Lebăda neagră: impactul foarte puțin probabilului”, scrisă de Nassim
Nicholas Taleb: “pentru a trăi pe planeta noastră astăzi este nevoie de mai multă imaginație decât putem avea”, iar acest
lucru consider că necesită progres și adaptare.
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Conceptul de management educațional
Mușet Ioana Raluca
G.P.N. nr. 3 Cărpinet, jud. Bihor
Managementul poate fi definit ca știință, artă și tehnică de a planifica, a conduce, a organiza și a controla
elementele unui sistem, ale unui domeniu de activitate specific, în așa fel încât să genereze profit. Organizația
educațională, caracterizată prin diferite tipuri de organizări, coordonări și planificări a resurselor, are nevoie, în condițiile
de astăzi ale societăii informaționale, de cunoștine noi care se bazează pe principii, metode și tehnici moderne de
investigare, planificare și organizare. Toate acestea au devenit posibilităi ale managerilor datorită dezvoltării tehnologiei
informatice, deosebit de necesare pentru fundamentarea deciziilor. Practic, asistăm la apariția și dezvoltarea
managementului cunoașterii. Acest tip de management este interesat de generarea, gestionarea și distribuirea
informațiilor, organizate pe domenii de interes.
Managementul educațional este arta, dar și știința de a pregăti resursele umane, de a forma personalități, potrivit
unor finalități solicitate de societate și acceptate de individ. Se poate spune ca managementul educațional, ca și concept
este reprezentat printr-o metodologie de orientare globală, astfel îl regăsim:
- macrostructural - la nivelul sistemului de învățământ național (minister, inspectorate).
- intermediar – la nivelul instituției (managerul instituției școlare, directorul scolii).
- microstructural – la nivelul clasei de elevi (profesorul).
Prin management educațional înțelegem conducere, coordonare, comunicare, îndrumare, supervizare, decizie, inovare.
Conducere - funcția de conducere implică comunicarea sarcinilor către subalterni și motivarea lor, astfel încât să
obțină un maxim de performanțe, pentru a atinge obiectivele propuse.
Coordonare - planificarea muncii și structurarea pentru finalitate, prin valorificarea resurselor
pedagogice: umane (prof, elevi, părinți); materiale (spațiu, timp, baza didactico-materială); financiare (buget central,
local); informaționale (planuri, programe de învățământ, materiale curriculare).
Comunicare - realizarea obiectivelor unei organizații depinde în mare măsură de modul în care se face
distribuirea informației și analizarea ei. În cadrul instituției, comunicarea este de mai multe feluri:
- comunicare interpersonală – când informația este transmisă de la om la om poate fi: orală, scrisă și nonverbală.
- comunicare organizațională– când informația este transmisă la nivel de compartimente, departamente, servicii.
Îndrumare - pornind de la înțelesul cuvântului, a îndruma este calitatea de a călăuzi, dirija, orienta activitatea
educativă. Așadar, acest fapt implică pe lângă transmiterea strict a cunoștințelor într-un anumit domeniu sau obiect de
studiu și rolul de consilier, orientator, formator al educabilului(elev, student) pentru devenirea lui, viitor om social.
Supervizare - pentru a avea un învățământ de calitate, cu personal pregătit la standarde performante de
competență profesională și etică, care la rândul lui să poată controla și îndruma, în sistemul educațional sunt prevăzute
activități de perfecționare a cadrelor didactice prin diverse programe de specialitate. Acestea pot fi cu caracter periodic cursuri de specialitate, management pedagogic, instruiri, consfătuiri și cu caracter permanent - studiu individual, activități
educative, dezbateri tematice.
Decizie - se refera la alegerea unui mod operațional de a rezolva o situație, din mai multe variante existente. La
nivel macro (sistem), se recomanda luarea deciziilor de grup, pe când la un nivel (micro) de școală, clasa se poate aplica
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și decizia (inițiativă) personală. Un manager eficient, nu se implica doar el. ci împarte luarea deciziilor, responsabilizând
absolut toți subalternii, în scopul eficientizării procesului managerial și rezultatului.
Inovare – reprezintă identificarea și implementarea unor programe, metode, abordări, cu scopul final.
În managementul educațional, un rol important îl are profilul celui care ocupă funcția de conducere. Calitatea
acțiunilor specifice depind într-o mare măsură de abilitățile managerului și de calitățile acestuia de a gestiona situații
critice. Astfel, „dacă managementul este ştiinţa conducerii, atunci managerul este acel tip de conducător care nu doar
execută cum i se spune, ci acţionează în aşa fel încât obţine rezultate foarte bune, în concordanţă cu obiectivele propuse
şi adaptându-se la noile realități. Managerul identifică soluţii pentru realizarea obiectivelor propuse, conştientizându-i şi
motivându-i pe membrii echipei sale în acelaşi sens”. Când facem referire la manager, în contextul managementului
educaţional, „acesta constituie unul dintre factorii cheie ai introducerii oricăror schimbări educaţionale. Fără manageri
competenţi, pregătiţi și capabili să decidă rapid şi eficient în cele mai variate condiţii, reforma educaţională va eşua. În
contextul acivităţii manageriale definită ca arta de a face ca lucrurile să se realizeaze în organizaţii prin intermediul
celorlalţi, managerul este cel care procură, alocă şi utilizează resurse fizice şi umane pentru a atinge scopurile stabilite” .
Este necesar să se sublinieze faptul că funcţia de director evoluează permanent, adaptându-se diferitelor contexte sociale
şi educaţionale. „În prezent, funcţia de director/manager şcolar este în plină transformare și tinde către profesionalizare.
Managerul școlar poate să adopte mai multe stiluiri:
1. Stilul autoritar - este de obicei identificat cu un lider care comandă şi utilizează mai multe sancţiuni în
procesul conducerii.
2. Stilul democratic - este specific liderilor preocupaţi în egală măsură atât de realizarea sarcinilor, cât şi de
satisfacţia membrilor grupului. Directorul stabileşte obiectivele împreună cu subordonaţii, le comunică ulterior şi admite
diverse căi de realizare a sarcinilor.
3. Stilul ,,laissez-faire” - este apreciat de către Emil Păun ca fiind ,,un sistem de referinţă penru descrierea celor
două stiluri de bază”, de aceea el nu este tratat un stil propriu-zis. Cu toate acestea, poate fi descris în termeni de
neimplicare şi lipsă de intervenţie a managerului în procesul de conducere. Acest stil este ineficient pentru că
promovează superficialitatea, iar cadrele didactice, având în vedere că beneficiază de un stil liberal, pot ajunge să nu îşi
mai îndeplinească serios sarcinile, fapt ce duce automat la scăderea performanţei şcolare. De menționat este faptul că o
şcoală condusă în mod autoritar promovează practici repetitive, dezvoltând un climat caracterizat prin tensiuni şi
conflicte, iar cea condusă democratic propune o dinamică orientată spre un climat pozitiv. Cele mai multe dintre abordări
promovează ideea că stilul managerial poate fi caracterizat prin combinaţia a două categorii de comportamente, una
orientată pe sarcină (iniţiativă, grijă pentru realizarea obiectivelor), iar cealaltă pe relaţiile umane (consideraţie, grija
pentru oameni).
Profilul unui manager educaţional se conturează prin calităţile acestuia native, dar mai ales prin competenţele
profesionale dobândite. Nu este necesar să te naşti un manager de succes, ci este necesar să devii unul, investind în
programe de dezvoltare profesională.
Un manager educaţional este reprezentat și de stilul său managerial, stil care se recomandă a fi democratic. Un
stil managerial democratic implică cadrele didactice în conducerea şcolii, astfel încât performanţa instituţională poate să
crească, luând în calcul sugestiile cadrelor didactice în cauză. Mai mult, asigurându-se un climat favorabil comunicării şi
stării de bine a cadrelor didactice în şcoală, rezultatele elevilor şcolii în cauză se vor îndrepta întrun sens pozitiv.
Eforturile de îmbunătățire a școlii se bazează foarte mult pe un management de calitate. Managerii unităților de
învățământ sunt însărcinați cu stabilirea unei viziuni clare pentru îmbunătățirea școlii și inițierea schimbării pentru a
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stimula inovația, pentru a asigura învățarea elevilor și pentru a crește gradul de promovabilitate. Managerul unității de
învățământ are un rol hotărâtor în ceea ce privește dimensiunea performanțelor obținute de unitatea școlară. Modalitatea
în care managerii își exercită atribuțiile ce le revin în planificarea, organizarea, antrenarea și coordonarea activității din
unitatea școlară se reflectă în modul în care managerul gândește și acționează. Un manager trebuie să fie flexibil, astfel
încât să se poată adapta la schimbările permanente, iar stilul managerial trebuie să-i permită o conducere autoritară, dar
comunicativă, bazată pe ample cunoştinţe manageriale şi administrative. Un director trebuie să deţină cunoştinţe
teoretice, experienţă practică, informaţii suficiente, cunoştinţe minime de pedagogie, psihologie, sociologie, economie,
drept, administraţie, completate cu solide cunoştinţe manageriale în cazul nostru al şcolilor. Dar numai cunoștințele de
specialitate nu sunt suficiente atunci când probleme care apar sunt variate , iar schimbările sunt din ce în ce mai
frecvente. Aici trebuie să dea dovadă de un talent managerial care presupune o flexibilitate deosebită completată cu
experienţă şi „simţ” managerial sau organizatorico-administrativ.
Mai exigent și mai complex, rolul liderilor școlari necesită o gamă largă de competențe și atribute printre
directori pentru a le permite să conducă școala în mod eficient și să îmbunătățească rezultatelor educaționale ale copiilor.
Directorii de școală eficienți au ca valori cheie centrarea pe oameni , cu accent moral și un accent pe egalitate și respect.
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Managementul juridic și legislatie scolară
Prof.Vîlcu-Puchiu Corina-Andreea,
Liceul Tehnologic ”Constantin Filipescu”, Caracal, Olt

Coruptia este un fenomen complex care isi are radacinile in sistemele de valori sociale, culturale, economice,
politice, juridice si etice ale societatii romanesti. In general, coruptia poate fi definita ca „abuzul de autoritate in scopul
castigului personal”.
Activităţile care favorizează creşterea vulnerabilităţii faptelor de corupţie în sistemul de învăţământ. sunt:
- înscrierea la clasa pregătitoare, constituirea claselor la început de an şcolar,-transferul elevilor,meditaţii particulare cu
elevii de la clasă,constituirea fondului comitetului de părinţi, materialele auxiliare, respectiv culegeri distribuite în şcoli,
caz în care profesorii se transformă în agenţi comerciali,-organizarea banchetelor la sfârşit de an şcolar sau de semestru,
cât şi examenele naţionale, cele de definitivat şi de titularizare.
CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR este ,,aplicabil tuturor persoanelor din
sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația și
care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) - (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, îndeplinesc funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic
de conducere, de îndrumare și control și personal didactic asociat în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ
preuniversitar de stat, particular și confesional, în inspectoratele școlare și casele corpului didactic, denumite in
continuare „personal didactic”, și care au obligația morală și datoria profesională de a cunoaște, de a respecta și de a
aplica prevederile prezentului Cod”.
În relațiile cu educabilii, personalul didactic are obligația de a cunoaște, respecta și aplica un set de norme de conduit
precumcrotirea sănătății fizice, psihice și morale a educabililor prin-combaterea oricăror forme de abuz,eliminarea
oricăror activități care generează corupție,fraudarea examenelor,traficul de influență și favoritismul, oferirea de meditații
contra cost, cu proprii educabili, prin constrângere,asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației
inclusive,susținerea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui educabil.
Codul de etică și deontologie profesională în educație promovează:
- Competenţa profesională;
- Integritatea morală;
- Cultura organizațională;
- Formele respectului (faţă de muncă şi valori, faţă de persoane şi comunitate);
- Creativitatea, inițiativa şi personalitatea;
- Armonizarea interesului individual cu cel colectiv;
- Deschiderea către viaţa comunităţii;
- Alinierea la tendinţele și practicile învăţământului european.
Profesorul trebuie să demonstreze
a. INTEGRITATE prin:
-crearea şi menţinerea relaţiilor profesionale corespunzătoare
- exersarea acţiunilor de zi cu zi cu corectitudine, de la gânduri la fapte
b. ONESTITATE prin:
- comportarea cu imparţialitate, încredere şi onestitate
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-exprimarea stimei faţă de o altă persoană, acţionând şi discutând sincer şi corect
c. RESPECT fiind:
- tolerant, atent şi înţelegător cu alte persoane, părerile şi valorile lor
- conştient de faptul că relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie bazată pe respect
reciproc, încredere şi dacă este necesar, pe confidenţialitate
d. RESPONSABILITATE prin:
-oferirea priorităţii educaţiei şi instruirii elevilor
-angajarea în activităţi de dezvoltare profesională continuă şi de îmbunătăţire a strategiilor
de predare-învăţare
-colaborarea şi cooperarea cu colegii în interesul educării şi instruirii elevilor
Personalul din educaţie trebuie:
- să merite încrederea şi să crească stima faţă de profesie prin asigurarea unei educaţii de
calitate pentru toţi elevii;
- să fie conştient că fiecare copil este o individualitate şi discipolii se pot deosebi în
asimilarea cerinţelor promovate de educaţie;
- să nu utilizeze relaţiile profesionale cu elevii în avantaje private;
- să nu divulge informaţia despre elevi, obţinută pe parcursul serviciului profesional, cu
excepţia situaţiilor cerute de lege sau scopul profesional;
- să nu accepte favoruri sau cadouri de la elevi în schimbul unor privilegii. Să nu accepte,
direct, sau indirect, orice tip de recompensă de la elevi ;
- să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor școlare;
- să nu aplice pedepse corporale faţă de elevi.
Obligaţiile faţă de părinţi
Personalul din educaţie trebuie:
- să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, prin metode agreate, cu privire
la binele şi progresul copiilor lor;
- să respecte autoritatea părintească legitimă, dar să acorde sfaturi dintr-un punct de vedere
profesional cu privire la ce este cel mai bine pentru interesul copilului;
- facă orice efort pentru a încuraja părinţii să se implice activ în educaţia şi succesul copiilor;
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INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN EDUCAȚIA COPIILOR PREŞCOLARI –
DEMERSURI, STRATEGII, EXPERIENȚE REUȘITE
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: MIHALCEA GEANINA
GRĂDINIȚA ,,STELUȚA”, ȘOSEAUA VERGULUI NR.14,SECTOR 2,BUCUREȘTI

Inteligenţa emoţională desemnează capacitatea de a recunoaşte emoţiile proprii şi ale celorlalţi, de a şti ce
înseamnă sa te simţi bine, să fii fericit şi vesel, ce înseamnă să fii trist, supărat; în plus, presupune cum să treci de la
emoţii negative la emoţii pozitive. Gradul inalt de dezvoltare a inteligenţei emoţionale se traduce într-o stare stenică de
fericire manifestată prin: motivare, concentrare, liniste interioară, echilibru, libertate, satisfacţie, socializare, prietenie,
împlinire, autocontrol, autonomie, apreciere.
În grădiniţă, prin aplicarea noului curriculm, a activităţilor de tip integrat, a metodelor tradiţionale îmbinat atent
cu cele interactive, moderne, a metodei proiectelor - se poate oferi fiecărui copil posibilitatea de a trăi succesul şi de a fi
motivat.
Grădiniţa este capabilă să respecte interesele spontane ale copilului şi modurile sale fireşti de învăţare.
Trebuie respectat entuziasmul pentru activităţile fizice, pentru proiecte creative, pentru arte şi joc şi trebuie să i
se dea ocazia copilului de a învaţa şi de a-şi dezvolta personalitatea prin aceste activităţi. Dacă realitatea arată că
persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpânesc bine emoţiile şi care înteleg şi abordează eficient emoţiile celorlalţi sunt în
avantaj în orice domeniu al vieţii, atunci grădiniţa trebuie să desfăşoare un set de activităţi care vizează dezvoltarea
emoţională şi să faciliteze creşterea emoţională şi socială a copiilor, prin dezvoltarea unor abilităţi de relaţionare
interpersonală, prin îmbunătăţirea stimei de sine, dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi
valoroasă, a strategiilor de rezolvare de probleme şi de luare de decizii, formarea şi dezvoltarea abilităţilor de gestionare
a conflictelor prin dezvoltarea unei perspective flexibile asupra vieţii, prin achiziţionarea unui sistem de valori şi prin
învatarea unor abilităţi de comunicare.
Sarcina noastră a educatoarelor, este de a ajuta copilul să-şi dezvolte propriile capacităţi, indiferent dacă ele se
potrivesc sau nu cu obiectivele noastre. Aşteptările academice sunt tot mai ridicate faţă de copiii mici, chiar înainte de
intrarea lor în şcoala primară. Copiii mici însă, au nevoie de a-şi dezvolta laturile « neacademice » ale personalităţii, cum
ar fi : capacităţile artistice, legăturile cu natura şi familia. Presiunile educaţionale premature îi pot lipsi de sansa de a-şi
dezvolta aceste trăsături.
Voi exemplifica modul în care am contribuit la conştientizarea emoţiilor copiilor grupei mijlocii. Jocurile şi
exerciţiile energizante urmăresc captarea atenţiei, exersarea memoriei, buna relaţionare, exprimarea liberă a
sentimentelor cu o mimică şi gestică adecvată, cunoaşterea, autocunoaşterea, corectarea ieşirilor negative şi observarea
percepţiei sociale a copiilor.
o

,,Cercul numelor” – Copiii stau în cerc pe scăunele şi fiecare îşi spune numele asociindu-l cu ceva (plante,
animale, fenomene). Astfel, copiii îşi cunosc bine numele şi se caracterizează printr-un cuvânt.

o

,,Numele şi schimbarea de loc” - Copiii stau în cerc pe scăunele. Copilul care nu are scaun, merge la un coleg, îi
spune numele, dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul dacă a spus corect.

o

,,Numele şi stări emoţionale diferite” – Copiii stau în aceeaşi formaţie. Copilul numit merge la un coleg
spunându-i numele aşa cum i-a şoptit educatoarea. Copiii învaţă să diferenţieze diferite stări emoţionale
(simpatie, supărare, furie, linguşire, poruncă, politeţe), atât din tonul vocii, cât şi din mimica interlocutorului.
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o

,, Noii prieteni” – Copiii stau în semicerc pe scaune, vorbesc cu colegul din dreapta şi cu cel din stânga despre
familie, ce le place mai mult să facă, să mănânce, ce jucării au şi apoi fiecare îşi prezintă vecinii. Este un
exerciţiu de pozitivare prin care se pot corecta ieşirile negative. Copiii aud numai lucruri bune unii despre
ceilalţi şi sunt stimulaţi să fie prieteni, să se joace împreună cu jucăriile preferate.
Pentru a cunoaşte mai bine copiii cu care lucrez (cum sunt trataţi în familie, cine le sunt prietenii), pentru a-i

îndemna să se cunoască, să se exprime liber şi să aibă încredere în forţele proprii, am desfăşurat următoarele exerciţii cu
grupuri de 5-6 copii: ,,Trei persoane importante din viaţa mea” , ,,Cum mă simt când…?”, ,,Ce-mi trece prin cap acum?”,
,,Cel mai fericit moment din viaţa mea”
Pentru a facilita deschiderea de sine într-un climat plăcut am desfăşurat jocul ,,Rucsacul meu cu calităţi”. Plecaţi
în vacanţă. Ce calităţi aveţi şi doriţi să le luaţi cu voi ?. Răspunsurile date de copii le-am dezvoltat în discuţiile ulterioare
când i-am invitat să ne povestească de ce consideră ei că sunt harnici, curajoşi, buni, etc. Am încurajat afirmarea acestor
calităţi şi extinderea lor la toţi copiii din grupă, dându-i drept exemplu.
Utilizând mijloace diverse, ca : basmele şi povestirile terapeutice, colajul, dansul şi mişcarea creativă, desenul şi
pictura, jocul, modelajul, muzica şi teatrul, am urmărit: dezvoltarea capacităţii de a exprima gândurile, sentimentele,
dorinţele; creşterea respectului de sine şi a încrederii copilului în sine, dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi
autoacceptare, dezvoltarea capacităţii de rezolvare a problemelor şi a conflictelor, dezvoltarea sociabilităţii, a capacităţii
de integrare în grupuri, transformarea emoţiilor negative, cunoaşterea/recunoaşterea propriilor sentimente şi emoţii,
creşterea stimei de sine, dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar. Alte tipuri de activităţi desfăşurate: jocuri de
autocunoaştere pe bază de imagini, desene, identificarea caracteristicilor personale elementare, portofoliu (sarcină de
grup), colaje, desene, exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi deosebirilor prin comparare cu ceilalţi / celelalte şi cu
personaje din poveşti, desene animate, filme, discuţii despre nevoile diferite ale fiecăruia, exercitii în perechi pentru
exersarea elementelor simple de ascultare activă, jocuri de rol, evenimente cotidiene, secvenţe de film pentru observarea
şi analizarea diferenţelor între copii, familii, sarcini de grup în care se stabilesc roluri, reguli, exerciţii situaţionale cu
dificultăţi care pot apărea în grup, dialoguri din povesti despre relaţiile din familie. Se pune un accent deosebit pe
utilizarea tehnicilor creative ca mijloc de construire a personalităţii, tehnici care permit o conectare cu sine
însuşi, dezvoltarea capacităţii de expresie şi comunicare în relaţiile interumane, îi ajută pe copii să se înţeleagă pe sine,
să se elibereze de anxietăţile acumulate, de tensiuni şi să-şi dezvolte abilităţi de comunicare şi inserţie socială, facilitând
de asemenea, elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor.
Aşadar, să încercăm o relaţie educativă care recunoaşte, încurajează, valorizează preşcolarii în scopul motivării
ei. Să încercăm o relaţie educativă bazată pe inteligenţa emoţională şi pentru dezvolatrea inteligenţei emoţionale,
pornind de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre ne permit să creăm un echilibru mai sănătos în relaţiile cu copiii
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN
CICLUL PRIMAR

Profesor POPESCU ELENA
Școala Gimnazială Cărpiniș, județul Gorj
Motto:,,Nimic nu îl epuizează și nu îl ruinează mai mult pe om decât inactivitatea fizică permanentă.”
Aristotel
Prin practicarea unui sport, copilul are ocazia să combine diverse comporatmente pe care cu greu le-ar fi putut face în
alt context. Ca obiect de studiu, educaţia fizică şi sportul urmăreşte dezvoltarea armonioasă a organismului,
îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea indicilor morfo-funcţionali, înarmarea cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
motrice cât mai variate, la formarea caracterului şi profilului moral al elevului exprimate prin voinţă, curaj, spirit
combativ, stăpânire de sine, punctualitate, respectul adversarului, etc.
Sunt binecunoscute influenţele pozitive pe care le au practicarea exerciţiilor fizice şi sportului încă de la vârste cât mai
fragede. Iată de ce se impune acordarea atenţiei cuvenite organizării şi desfăşurării acestor activităţi cu copiii de 6-11 ani.
Frenezia mişcărilor la copiii de vârstă școlară derivă dintr-o necesitate reală. Activităţile lor motorii sunt necesare nu
doar pentru dezvoltarea fizică dar şi pentru evoluţia intelectului.
Controlul respiraţiei, descoperirea independenţei şi a interdependenţei fiecărei părţi a corpului, deosebirea între stânga şi
dreapta, recunoaşterea secvenţelor spaţio-temporale sunt etape fundamentale pentru a se înţelege pe sine şi lumea
înconjurătoare. Cunoaşterea propriului corp este indispensabilă pentru ca micuţii să poată acţiona şi cerceta pentru a
cunoaşte ceea ce este în jurul lor. Toate acestea sunt elemnete importante în dezvoltarea inteligenţei în dezvoltarea
psihologică şi afectivă.
Prin practicarea unui sport, copilul are ocazia să combine diverse comporatmente pe care cu greu le-ar fi putut face în
alt context. Ca obiect de studiu, educaţia fizică şi sportul urmăreşte dezvoltarea armonioasă a organismului,
îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea indicilor morfo-funcţionali, înarmarea cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
motrice cât mai variate, la formarea caracterului şi profilului moral al elevului exprimate prin voinţă, curaj, spirit
combativ, stăpânire de sine, punctualitate, respectul adversarului, etc..

.

Educaţia fizică şi sportul şcolar reprezintă activităţi de interes major, având în vedere sarcinile şi obiectivele ce le revin
în procesul instructiv-educativ. Elevii care ştiu să îmbine în mod judicios eforturile intelectuale cu cele fizice au indici
funcţionali superiori şi o capacitate sporită de muncă.
.

Reforma sistemului de învăţământ din România a generat şi la nivelul disciplinei „Educaţie fizică şi Sport” schimbări

importante în plan conceptual, metodologic şi organizatoric, pe cicluri curriculare, cu finalităţi şi obiective proprii. La
absolvirea ciclului primar, principalele finalităţi pe care le urmăreşte educaţia fizică sunt:
1. Menţinerea stării optime de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediu. De-a lungul celor 4 ani
de şcolarizare, elevul trebuie să afle de la învăţătorul său şi să acţioneze sub îndrumarea acestuia la acumulare de
cunoştinţe, la formarea de deprinderi şi obişnuinţe referitoare la:
- semne obiective şi subiective ale stării de sănătate;
- reguli de igienă personală;
- cauze care pot genera accidente;
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2. Influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului
- să realizeze constant momentul de educaţie fizică pe parcursul programului şcolii;
- învăţarea elevilor să-şi determine pulsul şi frecvenţa respiraţiei;
- posibilitatea de măsurare periodică a greutăţii şi înălţimii;
- planşe care ilustrează coloana vertebrală şi şi deviaţiile ei;
- să recomnade permanent menţinerea poziţiei corecte;
- împreună cu părinţii să urmărească un regim corect de alimentaţie;
3. Dezvoltarea calităţilor motrice de bază:
- viteza;
- îndemânare;
- rezistenţă;
- forţă;
4 Consolidarea deprinderilor motrice de bază, care sunt solicitate frecvent în acţiuni curente (locomoţie, profesie,
gospodărie)
- mers; - alergare; - sărituri; - aruncare; - prindere;
5. Consolidarea depreinderilor motrice aplicativ-utilitare :
- echilibru; târâre; căţărare; coborâre; escaladare; tracţiune; împingere; transport de obiecte;
6. Formarea deprinderilor sportive elementare Sunt deprinderi cu structuri simple care aparţin unor probe şi ramuri de
sport accesibile elevilor din învăţământul primar. Ele au menirea de a-i invita pe copii în practicarea unor sporturi:
a) atletism - alergarea de viteză cu start de jos; -săritura în lungime cu elan, procedeu ghemuit; - alergarea de durată
în tempo moderat;
b) gimnastică acrobatică - cumpăna; - podul de jos; - stând pe omoplaţi; - rulări; - rostogoliri,
c) minijocuri sportive - pase; - prindere, - pasare; - dribling;- depăşire; - marcaj – demarcaj; - aşezare în teren;
7. Practicarea independentă a exerciţiilor fizice şi a diferitelor sporturi
8. Manifestarea echilibrată a spiritului de echipă şi de întrecere. Pornind de la acestea fiecare educatoare şi învăţătoare
trebuie să îşi planifice conţinutul în mod obiectiv şi nu formal în funcţie de condiţiile concrete în care îşi desfăşoară
activitatea (colectiv de copii, bază materilaă, condiţii climaterice).
Proiectarea didactică, reflectă modul în care cadrul didactic Concepe realizarea obiectivelor de referinţă pentru
fiecare clasă, având un caracter personalizat, studiind bine programa, repartizând unităţile de învăţare pe lecţii, selectând
unităţile de învăţare pe lecţii, selectând probele şi instrumentele de evaluare.
Lecţia de educaţie fizică
a)lecţii cu tematică şi conţinut unitar,
b)lecţii cu temă comună pentru întrega clasă şi câte o temă pentru grupele constituite opţional;
c)lecţii în care ambele teme se realizează pe grupe opţionale;
Structura acestor lecţii presupune parcurgere următoarelor verigi
• organizarea colectivului de levi (adunarea clasei, alinierea, raportul, salutul, verificarea ţinutei, comunicarea
temelor);
• pregătirea organismului pentru efort (încălzirea are ca scop angajarea treptată a funcţiilor cardio-respiratorii în
efort, pregătirea aparatului locomotor pentru solicitările din lecţie);
• realizarea temelor lecţiei;
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• influenţarea selectivă a aparatului locomotor;
• revenirea organismului după efort;
• încheierea organizată a lecţiei.
Recomandări legate de dsfăşurarea activităţilor de edcucaţie fizică şi sport la ciclul primar.
• Să aibă un caracater destins, copiii sp participe cu plăcere;
• Să se desfăşoare cât mai des şi de câte ori situaţia o impune,
• Să se folosescă cât mai mult imaginaţia copiilor;
• Să predomine jocurile de mişcare şi întrecerile;
• Să fie angrenaţi în activitate şi elevii scutiţi medical, cu sarcini diferenţiate;
• Conştientizaţi părinţii să urmărească dezvolatrea fizică corectăşi să îndrume copiii către prcaticarea exerciţiilor fizice şi
sportului, deoarece la această vârstă se pun baze legenerale ale deprinderilor şi calităţilor motrice, a atitudinii pe care o
vor avea faţă de fenomenul sportiv;
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CREAREA ȘI ȘTERGEREA VEDERILOR. ACTUALIZAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL
VEDERILOR
Prof. Ungureanu Georgeta
Liceul Tehnologic "Carol I" Galați
Disciplina: Informatică / Sisteme de gestiune a bazelor de date, Clasa a XII-a
Unitatea de învățare: Vederi / Views
Subiectul lecției: Crearea și ștergerea vederilor. Actualizarea datelor prin intermediul vederilor
Tipul lecției: Mixtă
Timp de lucru: 50 minute
COMPETENTE SPECIFICE :
•

Identificarea tipurilor de subinterogări

•

Construirea subinterogărilor asupra tabelelor bazei de date

•

Crearea și ștergerea vederilor

•

Identificarea modalităților de actualizare a datelor prin intermediul vederilor

COMPETENTE DERIVATE:
C1 Utilizarea aplicației Oracle pentru crearea unei structuri tip bază de date
C2 Identificarea restricțiile de utilizare a subinterogărilor
C3 Descrierea metodelor de creare a vederilor
C4 Identificarea operațiilor care se pot efectua asupra datelor prin intermediul vederilor (adăugare, actualizare, ștergere
sau calcule cu date)
STRATEGII DIDACTICE :
1.RESURSE PROCEDURALE :
❑

METODE SI PROCEDEE : explicația, conversația

❑

FORME DE ORGANIZARE : frontal și individual

2.RESURSE MATERIALE : calculator, fișe de lucru
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Momentele

Activitatea profesorului

lecției
Organizarea clasei
2 minute

-

Activitatea elevilor

notez absenții
pregătesc

materialul

- își pregătesc cărțile și caietele
didactic

necesar

desfășurării lecției
Lecția urmează a fi verificată sub forma unor

Comanda SELECT

întrebări de tipul:
Verificarea
cunoștințelor

Care este comanda utilizată pentru a extrage date

O interogare aflată în interiorul altei

din baza de date?

comenzi SQL se numește subinterogare.
Subinterogările sunt folosite atunci când

18 minute
Ce se înțelege prin subinterogare?

dorim să afișăm informații dintr-o tabelă
pe baza unor informații pe care le preluăm
din aceeași tabelă sau din alte tabele.

2325

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Când folosim subinterogările?

Există două tipuri de subinterogăăi:
▪

Ce tipuri de subinterogari cunoașteți?

Subinterogări simple care returnează
o singură linie

▪

Subinterogări

multiple

care

returnează mai multe linii și/sau mai
multe coloane.
Care sunt restricțiile de utilizare a

Restricțiile de utilizare a subinterogărilor

subinterogărilor?

sunt:
▪

subinterogarea va fi întotdeauna
inclusă în paranteză

▪

Subinterogarea nu poate conține
clauza ORDER BY

Profesorul propune spre rezolvare o aplicație. –

Elevii îndrumați de profesor vor rezolva

Anexa 1

aplicația.

Pentru a putea da acces parțial la o tabelă putem
folosi vederile. O vedere este o tabelă virtuală,
Captarea atenției

pentru care nu sunt memorate date propriu-zise ci

2 minute

doar definiția vederii, care are rolul de filtrare a
datelor.
Elevii notează conținutul lecției.

Exemplu:
SELECT nume, puncte FROM v1_comp
WHERE nume like 'I%'
O vedere poate fi creată folosind opțiunea WITH
READ OPTION, prin intermediul unei astfel de
vederi neputându-se efectua nicio operație de
actualizare.
Exemplu:
Comunicarea

CREATE OR REPLACE VIEW v2_comp AS

cunoștințelor

(SELECT id, nume, puncte FROM olimpiada

25 minute

WHERE puncte = 3)
WITH READ ONLY
O vedere poate fi ștearsă cu comanda:
DROP VIEW nume_vedere
Exemplu:
DROP VIEW v2_comp
Actualizarea datelor prin intermediul
vederilor
Inserarea datelor prin intermediul vederilor
Exemplu:
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insert into v1_comp values(210,
'Alexandrescu',7, 'Iași')
Pentru a nu putea insera valori care sunt în afara
domeniului vederii se folosește opțiunea WITH
CHECK OPTION la crearea vederii.
Exemplu:
CREATE OR REPLACE VIEW v3_comp AS
(SELECT id, nume, vârsta, localitatea
FROM olimpiada WHERE localitatea =
'Brașov') with check option
Ștergerea datelor prin intermediul vederilor
La ștergerea unei înregistrări vom folosi
comanda DELETE.
Exemplu:
DELETE FROM v1_comp WHERE id=2
Modificarea datelor prin intermediul
vederilor
Vom putea modifica doar valorile liniilor și
coloanelor care sunt vizibile din vederea
respectivă.
Exemplu:
update v1_comp
set vârsta=13
where id=11
Fixarea cunoștințelor
2 Minute
Tema pentru acasă

Profesorul propune spre rezolvare o fișă de

Elevii ghidați de profesor rezolvă

lucru. (Anexa)

aplicațiile propuse.

Profesorul propune ca tema de rezolvat aplicațiile

Elevii își notează tema.

rămase.

1 minut

FIȘĂ DE LUCRU
APLICAȚIA 1
Se consideră tabela olimpiadă, care memorează datele referitoare la punctajele obținute de elevii olimpici la o
competiție sportivă.
Olimpiadă(Id number(5) PRIMARY KEY, Nume varchar2(30) NOT NULL, Prenume varchar2(30), Vârsta number(2),
Puncte number(3), Localitate varchar2(30))
Tabela OLIMPIADĂ
ID

NUME

PRENUME

VARSTA

PUNCTE

LOCALITATE

Ion

17

3

Galaţi

Iulian

18

6

Sibiu

7

Marin

4

Georgescu

11

Morozan

George

22

3

București

9

Ionescu

Cristi

20

2

Brașov
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13

Papadopol

Andrei

17

4

Sibiu

2

Pascal

Marian

21

3

Sibiu

a.

Afișați toți participanții la competiție care au aceeași vârstă cu Marin

b.

Afișați toți participanții la competiție care nu locuiesc în aceeași localitate cu Pascal

c.

Afișați numele participanților și punctele obținute la competiție a căror vârstă este egală cu a unui participant din
Galați

d.

Afișați toți participanții la competiție a căror vârstă este mai mare decât vârsta tuturor persoanelor din Brașov

e.

Afișați persoanele care au vârsta mai mare decât al oricărui participant din București

APLICAȚIA 2
Creați tabela Școala având următoarele câmpuri:
Școala(Id number(4), Nume varchar2(30), disciplina varchar2(30), Clasa varchar2(5), Calificativ varchar2(15))
Tabela Școala

Id

Nume

Disciplina

Clasa

Calificativ

1

Popescu Mihai

Matematică

2A

Suficient

2

Manea Ion

Matematică

2B

Suficient

3

Dima Cristina

Română

3C

Foarte bine

4

Șerban Ioana

Informatică

2A

Foarte bine

5

Ilie Marin

Română

3A

Bine

a.

Creați o vedere v1_sc prin intermediul căreia puteți afișa calificativele obținute de toți elevii

b.

Creați o vedere v2_sc prin intermediul căreia puteți vizualiza toți elevii cu calificativul Foarte bine

c.

Creați o vedere v3_sc prin intermediul căreia puteți vizualiza elevii din clasa 2A

d.

Utilizând vederea v1_sc afișați elevii în ordine alfabetică

e.

Inserați o înregistrare în tabela Școala prin intermediul vederii v1_sc

BIBLIOGRAFIE :
1.

Carmen Popescu – “Manual de Informatică pentru clasa a XII-a”, Editura L&S Info-mat, 2007

2.

C. Masalagiu, I. Asiminoaei, I. Maxim - Metodica predarii informaticii, Editura Matrix, Bucuresti, 2002
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INSTRUMENTE SOFTWARE PENTRU CREAREA GRAFICELOR
Prof. Humelnicu-Ungureanu Mihaela
Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" Galați
Disciplina: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Clasa a XII-a
Unitatea de învățare: Managementul proiectelor
Subiectul lecției: Instrumente software pentru crearea graficelor
Tipul lecției: Comunicarea de noi cunoștințe
Timp de lucru : 50 minute
•

Identificarea instrumentelor software pentru crearea graficelor

•

Utilizarea aplicațiilor care permit crearea diagramei Gantt

COMPETENTE DERIVATE:
C1 Recunoașterea instrumentelor software utilizate pentru crearea graficelor
C2 Identificarea avantajelor/dezavantajelor utilizării diagramelor Gantt
C3 Trasarea diagramei Gantt
STRATEGII DIDACTICE :
1.RESURSE PROCEDURALE :
❑

METODE SI PROCEDEE : explicația, conversația

❑

FORME DE ORGANIZARE : frontal și individual

2.RESURSE MATERIALE : calculator, fișe de lucru
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Momentele lecției
Organizarea clasei
2 minute

Activitatea profesorului
-

notez absenții

Activitatea elevilor
- îşi pregătesc cărţile şi

- pregătesc materialul didactic necesar desfășurării lecției

caietele

Una din metodele cele mai folosite pentru planificarea
proiectelor este utilizarea graficelor Gantt.
Captarea atenției

O diagramă GANTT este o reprezentare grafică folosită în

5 minute

planificarea proiectelor și urmărește etapele desfășurării
unui proiect în funcție de durata acestora.
Titlul lecției: Instrumente software pentru crearea
graficelor
Instrumentele software utilizare pentru crearea graficelor

Comunicarea cunoștințelor
25 minute

sunt Microsoft Office (Excel/Word) și programul specific
managementului de proiect, Microsoft Project.
Diagrama Gantt ilustrează grafic un program de activitate
care ajută la planificarea, coordonarea și monitorizarea
unor sarcini specifice unui proiect.
Are forma unei matrici, cu două axe: una orizontală care
indică perioada de timp necesară fiecărei activități (cu
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datele de începere și de finalizare ale sarcinii); alta
verticală, care indică sarcinile ce trebuie îndeplinite.
Profesorul propune construirea unei diagrame Gantt.
(Anexa)
Avantaje:
▪

Este recomandată pentru activitățile cu durată de timp
ușor de estimat.

▪

Se construiește ușor și poate fi înțeleasă de un public
larg.
Poate cuprinde între 15 și 20 de sarcini, ilustrate într-o
singură pagină. Mai multe sarcini îngreunează
diagrama și pot crea confuzie.

Dezavantaje:
▪

Orice sarcina a unui proiect e mult mai complexă decât
o reprezentare minimală într-o diagramă, neputându-se
exprima munca alocată, resursele umane implicate sau
dificultățile întâlnite.

▪

Pot fi semnalate doar întârzierile, amânările sau
depășirea termenelor limită.

Fixarea cunoștințelor

Profesorul propune spre rezolvare o fișă de lucru. (Anexa)

Elevii ghidați de
profesor rezolvă

18 Minute

aplicațiile propuse.
Tema pentru acasă

Profesorul propune ca tema de rezolvat aplicațiile rămase.

Elevii își notează tema.

2 minute
FIȘĂ DE LUCRU
APLICAȚIA 1

Construiește o diagramă Gantt a principalelor sarcini în vederea pregătirii elevilor de clasa a XII a

pentru proba D – Competențe digitale. Activitățile pe care și le propune elevul sunt prezentate în tabelul următor:

Activitate

Durata (zile)

Rolul și funcțiile unui sistem de calcul

3

Microsoft Word

10

Microsoft Excel

15

APLICAȚIA 2 În pregătirea unui ser de schițe sunt implicate următoarele activități: schițarea, desenarea și
imprimarea. Trasați o diagramă Gantt pentru activitățile respective.
Activitate

Durata (zile)

Schițarea

21

Desenarea

11

Imprimarea

3
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APLICAȚIA 3

Realizați diagrama Gantt a unei activități realizate în cadrul unei firme. Activitățile și durata fiecărei

activități este redată în tabelul de mai jos.

Activitate

Data începerii

Durata (zile)

Data încheierii

Prospectarea pieței furnizorilor

01.03.2021

4

05.03.2021

Selecția furnizorilor

05.03.2021

2

07.03.2021

Lansarea comenzii

06.03.2021

4

10.03.2021

Obținerea facturii proforma

08.03.2021

1

09.03.2021

Plata mărfurilor

14.03.2021

2

16.03.2021

Livrarea mărfurilor

08.03.2021

4

12.03.2021

Recepția mărfurilor

10.03.2021

2

12.03.2021

Amplasarea mobilierului

16.03.2021

5

21.04.2021

APLICAȚIA 4
O firmă dorește realizeze două noi produse. Lista activităților și durata fiecărei activități este dată în tabelul de
mai jos. Trasați o diagramă Gantt pentru activitățile respective.
Activitate

Durata (zile)

Pregătire muncitori

2

Achiziționare materii prime

3

Producerea produsului 1

10

Producerea produsului 2

10

Testarea produselor

5

Asamblarea produselor 1 și 2

4

BIBLIOGRAFIE :
3.

Miloșescu Mariana – “Învață singur Microsoft Excel”, Editura Teora, 2004

4.

ECDL – “Microsoft Excel”, Editura All, 2007
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School During COVID- 19
Cîrdei Anca- Roxana
Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni, jud. Botoșani
The global impact of COVID-19, the disease caused by the new coronavirus means colleges and prospective
students alike are in for an admisssions cycle like no other. Both face unprecedented challenges and questionsas they
grapple with theirrespective futures amid the ongoing fallout of the pandemic.
Life during the COVID- 19 pandemic is difficult for parents and children alike. The return to school is an
important and hopefully welcome step. When and how will schools be reopened ? We are seeing an increasing number of
children return to the classroom. More than one billion students are still out of school dueto nationwide school closures.
Given the difficulty of the situation and variation across the globe, countries are in different stagesregarding how and
when they plan to reopen schools. When deciding whether to reopen schools, authorities should consider the benefits and
risks across education, public health and socio- economic factors,in local context. The best interest of every child should
be at the centre of these decisions, using the best available evidence, but exactly how this will look will vary from school
to school.
Decisions on control measures in schools and school closures and openings should be consistent with decisions
on other physical distancing and public health response measures within the community. Generally schools are not
opening in countries as an isolated action, but as part as a number of actions related to opening factories, public transport,
commercial business.
Going back to school will likely look a little different from what we were usedto before. It is possible that
schools may reopenfor a period of time and then a decision may be made to closet hem again temporarily, depending on
the local context.
What precautions should the school be taking top revent COVID-19 virus from spreading ? School reopenings
should be consistent with the country s overall COVID- 19 health response to help protect students, staff, teachers and
their families. Some of the practical measures that schools can take include
•

Staggering the start and close of the school day

•

Staggering mealtimes

•

Moving classes to temporary spaces or outdoors

•

Holding schools in shifts to reduce class size
Water and hygiene facilities will be a crucial part of schools reopening safely.
Children around the world have shown just how much they want to keep learning. They have persisted with their
lessons under difficult circumstances, with the support of their dedicated teachers and parents. But many children will
need extra support to catch up on their learning when schools reopen.
Both students and teachers have been burdened with the task of adapting to an online learning environment
seemingly overnight. As well, many parents have been forced to take on the role of IT technician, teacher and babysitter
as kids remain struck at home.
Although these consequences of COVID- 19 have thrown both families and the education industry for a loop,
the sudden switch to digital learning has brought with it a few valuable lessons. In fact, the future of education has been
transformed to not only accomodate online classrooms, but embrace a digital education.
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Although teh switch to online courses was a bumpy one, both students and teachers have shown a great
magnitude of resilience and perseverance as the education system navigates the new normal together.
COVID- 19 has made it more obvious that the public school system cannot fulfill its mission without families.
This pandemic has heightened existing barriers between families and schools.
The whole world has come to a standstill and the reason is this pandemic COVID- 19. All of a sudden, it seems
we are a part of a horror movie. The villanous coronavirus is killing thousands of people and we are feeling helpless. It
has turned oer lives upside down. Even in our dreams, we could not have imagined ourselves confined to our homes,
with no outings and unable to meet our friends and reltives.
The situation has given us a chance to look at things differently . In the beginning, this lockdown was considered
as holidays by children. Once extended, it has made us realize the value of attending schools. We appreciate the hard
work of teachers who are trying their best to teach through online classes and provide the study material. Although
initially taking online classes was a challenge , the teachers have quickly adapted so that the academic pathdoes not get
affected. This has taught us never tor un away from challenges when life throws them upon us and to try to adapt
according to the situation.
The current situation has made us value the organizations that keep working day and night to make our life easy.
Lockdown is giving us many lessons about life. We have learnt to handle difficulties with a positive mind and I
hope these lessons remain with us throughout life. There is an end to every nightmare and this one will end soon.
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TRECEREA DE LA EVALUAREA TRADIȚIONALĂ LA EVALUAREA ONLINE

Prof. înv. primar Grad Maria
Școala Gimnazială ,,Dragoș Vodă”- Moisei
Evaluarea constituie o acţiune complexă ce include trei operaţii principale: măsurarea, aprecierea şi decizia.
Măsurarea reprezintă primul pas în evaluare, exactitatea ei fiind dependentă de calitatea instrumentelor utilizate şi de
modul în care acestea sunt folosite. Aprecierea presupune emiterea unei judecăţi de valoare asupra fenomenului evaluat
pe baza datelor obţinute prin măsurare, prin raportarea acestora la un termen de referinţă, la un sistem de valori sau
criterii. Decizia se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării datelor aferente măsurii şi prin măsurile
introduse pentru îmbunătăţirea activităţii în etapa următoare a procesului instructiv-educativ. (Notare)
Evaluarea serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învăţare a tuturor părţilor implicate. În efortul de
determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au la dispoziţie o mulțime de metode
şi instrumente de evaluare.
Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de a
demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de
instrumente adecvate scopului urmărit".
Instrumentul de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la
cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru
a atinge scopul propus"
Metode și instrumente de evaluare în ciclul primar:
A. Metode tradiționale:
- probe orale
-probe scrise
-probe practice
B. Metode și instrumente complementare
-observarea sistematică
-investigația
-proiectul
-portofoliul
-autoevaluarea
Metodele şi instrumentele de evaluare sunt stabilite de cadrul didactic în funcţie de vârsta şi particularităţile
psihologice ale elevilor, luând de asemenea în considerare specificitatea disciplinei.
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi
utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul
evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare.
Evaluarea online poate fi utilizată:
➢

ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;

➢

ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;

➢

în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor.
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Pentru evaluarea online a elevilor, putem să utilizăm diverse aplicații și platforme educaționale care permit
construirea, administrarea testelor și raportarea rezultatelor în timp real.
I.

Exemplu: pentru evaluare orală

a) Clasa a IV-a A - Disciplina: Matematică
Subiectul: Aflarea numărului necunoscut
Verificări orale, folosind tabla Whiteboard de pe ZOOM

b) Clasa a IV-a A - Disciplina: Educație pentru sănătate
Verificare orală (,,Citim și explicăm!,,) folosind și aplicația Wordwall

II.

Exemplu: pentru evaluare online scrisă

Clasa a IV-a - Disciplina: Matematică
Prin Zoom, prezint exerciții din aplicația wordwall; elevii rezolvă (cu microfoanele deschise) independent pe caiete, apoi
fac poze și mi le trimit. Le corectez, le notez și le retrimit.

III.

Exemplu: pentru evaluare online prin probe practice

Clasa a IV-a A - Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
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Tema plastică: Decoruri de iarnă - forme plane și forme spațiale folosind Zoom sau/și WhatsApp

Platformele și instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare,
uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.
,,Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin
multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.,, Așadar, facem evaluare
doar pentru că trebuie sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate? O facem pentru a avea un scop: pentru a
nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea.

Bibliogafie:
1. Callo, T., Paniş, A., Educaţia centrată pe elev, Ghid metodologic, Ch., 2010.
2. Cerghit,I., Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti,1997
3. Cucoș,C., Teoria și metodologia evaluarii, Ed. Polirom, 2008.
www.didactic.ro
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ROLUL PLATFORMELOR ONLINE
Prof. înv. primar Coman Călina, Școala Gimnazială nr. 9
Loc. Borșa – jud. Maramureș
Educația se exercită asupra omului indeiferent de vârsta pe care o are. Deoarece societatea este într-o continuă
mișcare, se generează noi solicitări față de educație, omul trebuie și el la rândul lui să fie permanent în mișcare, să se
adapteze la nou, la cerințele actuale. Atitudinea față de educație diferă de la un individ la altul, în funcție de diverși
factori, factori care țin de personalitatea fiecăruia, de mediul social din care provine, de mediul familial în care trăiește.
Familia și școala au un rol important în dezvoltarea, educația oamenilor, deși acest lucru se realizează tot mai mult la
concurență cu mass-media și internetul.
Calculatorul a intrat în viața noastră de zi cu zi din motive de necesitate. Fie că ne informăm, fie că lucrăm sau
ne jucăm pe el, acesta a devenit indispensabil din fiecare casă, a devenit un obiect de studiu în sine. În mediul
educațional, calculatorul a devenit un facilitator educațional, în continuarea magnetofonului, retroproiectorului,
televizorului. Folosirea calculatorului în procesul instructiv educativ a devenit o resursă educațională cu potențial mare în
toate ariile curriculare.
Folosirea calculatorului, internetului are avantaje, dar și dezvantaje. Este clar că folosirea calculatorului nu va
înlocui niciodată total acțiunea profesorului, dar a ignora rolul și importanța lui înseamnă să te opui firescului.
Posibilitățile de comunicare, de analiză și sinteză sunt multiple cu ajutorul calculatorului conectat la internet. În postura
de creator de situații de învățare, profesorul trebuie să fie mediator între elev, informație, tehnici, metode și calculator.
Evoluţia exponenţială în domeniul informatic din ultimul deceniu a determinat apariţia şi dezvoltarea a
numeroase instrumente IT utile procesului didactic şi implicit, dezvoltarea mai multor platforme de e-learning, care au
devenit tot mai familiare profesorilor şi elevilor. Generic învăţarea prin e-learning poate fi definită ca o învăţare la
distanţă într-un mediu educaţional evolutiv şi bazat pe colaborare, care îmbină metodele didactice tradiţionale cu metode
bazate pe mijloace IT şi având ca obiectiv creşterea performanţelor individuale ale educabililor. Învăţarea prin e-learning
se bazează pe o predare modernă, într-o altă modalitate decât cea clasică, mult mai atractivă şi în care un rol important îl
au consolidarea cunoştinţelor şi evaluarea, realizate într-o manieră atractivă şi adaptabilă nevoilor, atât a celor care
dirijează învăţarea, cât mai ales a educabililor – elevi sau studenţi.
Rolul platformelor educaționale online este să ajute copiii sau adulții să învețe cât mai mult și cât mai bine
anumite lucruri. O platformă educațională poate fi folosită în paralel cu un sistem de predare clasic sau poate să
functioneze de sine stătător. Majoritatea platformelor educaționale se pot accesa online. În principiu, orice persoană care
știe să citească poate să folosească o platformă educațională online. Copiii, datorită interesului lor foarte ridicat pentru
ecrane, pot de asemenea să învețe enorm de multe lucruri prin platformele educaționale. Enumer o serie de facilităţi şi
avantaje, atât celor ce administrează unele platforme online, cât şi utilizatorilor acestora:
- administrarea utilizatorilor: urmărirea participării la cursuri, testarea şi evaluarea utilizatorilor, repartizarea de
teme şi proiecte şi păstrarea rapoartelor pentru fiecare utilizator;
- punerea la dispoziţie de instrumente educaţionale suplimentare: bloguri, forumuri de discuţii, mesagerie
electronică, bibliotecă electronică, etc.
- lecţiile virtuale pot beneficia de avantajele multimedia pentru a oferi utilizatorilor o vedere realistă asupra
materiei predate. Pot fi utilizate mijloace audio şi vizuale, animaţii cât şi simulări, dar şi conţinut de tip text;
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- posibilitatea de a accesa conţinutul suportului de curs de oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului
personal;
- prezentare cât mai concisă şi selectivă a conţinutului educaţional;
- folosirea tehnologiilor dinamice diverse – acestea permit un feedback pronunţat, în timp real, şi evaluări
formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de către evaluatori avizaţi;
- ca metodă de învăţare, reprezintă o metodă bună pentru cei ce sunt puternici motivaţi, ea venind în
completarea activităţii didactice din sistemul de învăţământ, dar pe care nu o poate înlocui;
- pot fi realizate materiale educaţionale care să implice diferite stiluri de învățare (ascultare, vizionare şi
interactivitate);
- oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu ajutorul mijloacelor electronice care sunt pe placul
elevilor;
- sunt uşor accesibile reprezentând un stimul pentru învăţare, interacţiune şi colaborare.
Platformele online nu au doar rolul de a livra conţinut educaţional, ci oferă şi caracteristici care imită
funcţionarea unei instituţii clasice de învăţământ. Astfel îşi fac destul de repede loc în sistemul de învăţământ, permiţând
utilizarea mai eficientă a resurselor material, cât şi umane. În plus, în cazul platformelor electronice cooperative,
utilizatorii mai au la dispoziţie posibilitatea de a crea anumite spaţii de lucru (foldere/directoare) în care pot partaja
informaţii cu alţi utilizatori, care au acelaşi subiect de interes. În aceste spaţii se pot lansa dezbateri tematice şi utilizatorii
pot lucra cu documente partajate. Cu alte cuvinte, autorul unui director poate invita alte persoane în spaţiul său de lucru,
acestea obţinând astfel accesul la directorul partajat. Facilităţile generale de personalizare oferite fiecărui utilizator
implică faptul că de la o sesiune la alta, modificările făcute de fiecare utilizator în cadrul spaţiului său privat de lucru vor
fi păstrate, atât din punct de vedere al informaţiilor oferite cât şi din punct de vedere al designului (schimbarea schemei
de culori, schimbarea ordinii de prezentare a informaţiilor, termenele stabilite în calendarul propriu etc.).

Bibliografie:
➢

Bobrițoiu Maria, Istruire asistată de calculator și platforme educaționale online, Editura Universitas, Petroșani
2019

➢

www.didactic.ro
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Școala on-line și provocările ei
Prof. înv. preșc. Roxana Garlaciov
Școala de Artă ”Sergiu Celibidache” Roman, jud. Neamț
Utilizarea noilor tehnologii a devenit tot mai necesară începând cu anul 2020 în toate aspectele vieții, iar școala
românească s-a văzut nevoită să se adapteze din mers la măsurile guvernamentale de limitare a extinderii a unui virus
extrem de contagios. Mulţi dintre elevi şi profesori nu au fost pregătiţi pentru asta, din multe școli lipsind echipamentele
tehnice necesare unor activități educative online. Reticența abordării unui altfel de scenariu didactic s-a văzut din modul
cum partenerii educaționali au privit cele câteva săptămâni de început ale sistării orelor cu prezență fizică din martie
2020 (oprirea temporară a predării cu speranța revenirii la școală cât mai curând, comunicare deficitară, panica în fața
unui viitor incert și teama pentru sănătatea personală), apoi din utilizarea vechilor aplicații de comunicare (Messenger,
WhatsApp, etc...), care ofereau sprijin minimal în asigurarea complexității procesului de predare-învățare-evaluare.
Când cursurile s-au reluat în forma online, școala a avut imperios nevoie de susținere prin platforme specifice
educaționale, care să ofere elevilor și profesorilor un suport adaptat oricărei materii de predare și oricărei metode
interactive de lucru. Acestea au fost prezentate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării încă din 2016 (Digital pe
Educred, SIIIR, Platforma studyinromania.gov.ro, Platforma ERRIS, Registrul Educațional Integrat (REI) , Platforma
aracip, subiecte.edu.ro , edu.ro, BrainRomania), însă furnizau doar informații și variante propuse pentru evaluare, ceea ce
a reprezentat sprijinirea relației de comunicare didactică într-un singur sens, fără oportunitatea unui feedback obiectiv.
Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală problemele
existente în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest
context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai face pe educabili să devină mai conștienți,
mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai
largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei
generații. Însăși elevii ar trebui să fie învățați să învețe, astfel devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în
primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligente, care ulterior să devină achiziții importante
pentru progresul societății.
Activitatea didactică desfășurată în perioada martie-iunie 2020, la început inconsistentă, apoi încet-încet
adaptată la noile condiții, a scos la lumină faptul că utilizarea mijloacelor de tehnologie modernă nu este familiară multor
profesori, că orele de curs pentru perfecționarea didactică nu au fost orientate și adaptate noilor nevoi educaționale, că
școlile au mari lacune în asigurarea suportului tehnic, iar inerția menținerii unui sistem de predare învechit și ineficient
reprezintă o realitate amară.
Eforturile autorităților locale pentru asigurarea școlilor cu tehnică digitală performantă, conectarea la Internet cu
o viteză mai mare și acordarea de suport pentru copiii din familiile vulnerabile- pe de-o parte și ajutorul activ al părinților
în supravegherea copiilor lor pentru a fi prezenți la orele desfășurate online- pe de altă parte, au atras atenția asupra
importanței deosebite a conlucrării tuturor actorilor participanți la procesul educativ. Învățământul la distanță, practicat
de instituțiile superioare de învățământ , a trebuit adaptat și acceptat ca fiind o etapă nouă și specifică în organizarea
procesului educațional. Evident că a provocat uneori tensiune și frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativă
importantă de reformare a întregului sistem educațional tradițional. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea
competențelor, s-a demonstrat că școala ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității, să
trezească emoții și atitudini, să clădească caractere, într-un context valoric.
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Elementele care au funcționat bine în cadrul învățământului de la distanță, pot servi drept repere pentru
îmbunătățirea învățământului tradițional, organizat la școală. Aceste repere ar putea fi : punerea accentului pe motivația
mai înaltă a elevilor și valorificarea inteligențelor lor; implicarea mai activă a elevilor în organizarea procesului de
învățare cu caracter interactiv; utilizarea unor instrumente digitale eficiente de învățare online și în cadrul învățământului
tradițional; folosirea multitudinilor de materiale și produse, preponderent din Internet (Google, YouTube etc.), alături de
manuale și ghiduri metodologice; implicarea mai activă a părinților în acordarea copiilor lor a unui suport logistic și
material; schimbarea stilului de învățare al cadrelor didactice de la cel autoritar, spre unul mai democratic și participativ;
studierea și valorificarea bunelor practici din țară și de peste hotare; accentul de pus nu atât pe evaluare și notare, cât pe
procesul de învățare, propunându-i sarcini mai puține și adaptate pe înțelesul copiilor, unora cu caracter personalizat.
Școala on-line a dezvăluit tuturor actorilor educaționali ce înseamnă cu adevărat învățarea autentică, ea fiind mai presus
de curriculumul scris, programe și teste, de note, de controale frontale sau reguli rigide. Educația ar trebui să se bazeze pe
caracteristicile și nevoile cele mai apropiate elevilor: curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a
contribui la factorul de schimbare, de a fi apreciat, de a fi pregătiți pentru viață.
Situația actuală impune revizuirea substanțială a politicilor educaționale, în special cele ce țin de modalitățile de
implicare a părinților, comunităților locale și a organizațiilor societății civile pentru asigurarea și evaluarea calității
educației, atât la nivel de școală, cât și la nivel național. Din păcate, învățământul românesc nu este pregătit pentru
metodele de predare-învățare online, deoarece volumul de cunoștințe care trebuie asimilat este imens, adesea insuficient
de elocvent în pregătirea tânărului pentru viață, iar metodele au rămas cele tradiționale în majoritatea instituțiilor, creând
astfel un decalaj destul de important între școlile mediul urban față de cele din mediul rural. Faptul că în învățarea online
părinții au trebuit să se implice mult mai mult decât până acum în sprijinirea instruirii copiilor lor, a făcut ca impactul
variantei digitale a desfășurării lecțiilor să apese simțitor mai mult pe umerii lor. Dacă asigurarea mijloacelor tehnice
(laptop, telefon android) reprezentau până acum pentru unii extravaganțe și oferirea unor variante de divertisment, acum
acestea sunt vitale pentru prezența și implicarea activă la orele de curs.
Chiar dacă nu este prima situație în care educația trece în digital, problemele cu care încă se confruntă cadrele
didactice încă trebuie gestionate:
Lipsa metodologiilor în situații de urgență precum pandemia;
Lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online (tehnologii);
Lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digitală;
Schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea experiențială;
Schimbarea programului de ore.
Trecerea de la școala tradițională la online, problemele de organizare, restricțiile, lipsa de resurse au provocat multă
oboseală, dar și o performanță scăzută în rândul elevilor, care simt izolarea și neputința mai puternic. În plus, școala
tradițională nu se compară cu școala online, existând cercetări care arată un randament mai scăzut în educația digitală. E
foarte important pentru ei să fie sprijiniți și apreciați chiar și pentru eforturi minime, zi după zi.
Acasă este spațiul în care copilul primește dragoste, în primul rând, de la părinți. El are nevoie de un cămin în
care se simte în siguranță, apreciat, dar și inspirat. Pentru că unul dintre marile roluri ale familiei în educația sa este de
sprijin necondiționat, încredere și afecțiune, creează un mediu pozitiv și calm în care are motivația de a învăța și de-a
face față schimbărilor, dar și de-a petrece de calitate cu familia, când are nevoie. Tranziția de la clasă la școală poate să
fie demotivantă. E demonstrat că puterea de concentrare scade odată cu trecerea educației în digital, iar izolarea nu ajută.
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Ce poți face ca să petreceți timpul în mod plăcut, dar și explorat la maximum? Dincolo de teme și școală, cei
mici au nevoie să se deconecteze cu jocuri care îmbină plăcutul cu utilul: jocurile! Cum ar fi să învețe să creeze propriile
jocuri sau aplicații?
Există o mulțime de beneficii: stimularea creativității, deprinderea de abilități de programare și design,
abilități de logică și de rezolvare de probleme, dar și comunicare virtuală și lucru în echipă (practic, îl pregătești de
meseriile viitorului!). Ajută-ți copilul să devină creator de jocuri, cu Atelierele de Roblox game design, în care se pot
distra de minune codând, ajutați de instructorii Logiscool.
Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe pozitive pentru fiecare dintre noi.
Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât de important să
existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și cu compasiune, pentru același scop: binele
copiilor. O educație care transmite pentru că vrea să păstreze. Și vrea să păstreze pentru a pune în valoare în mod pozitiv
anumite cunoștințe, comportamente, abilități, idealuri și tehnologii. Educație care, deși se deosebește de politic, nu este
niciodată neutră. Ea alege, verifică, face presupuneri, convinge, elogiază, integrează și, uneori, elimină. Este și cazul
relației dintre educație și lumea virtuală creată de supertehnologii în această Ultra Modern Era, cum o numește
UNESCO, organizație care a și propus un observator UNESCO pentru aceste noi tehnologii informaționale, dintre care
internetul rămâne ”la meilleure et la pire des choses” (Edgar Morin, La Voie. Pour l’avenir de l’humanité, Edition
Pluriel, Paris, p. 274). Ceea ce înseamnă că, dacă dorim să fim și să rămânem oamenii acestei educații, va trebui să
cunoaștem, să analizăm, să integrăm și chiar să eliminăm secvențe sau părți întregi din ceea ce societatea tehnologică
actuală numește în acest areal related topics: e-learning, online learning, virtual learning, distance learning/distance
education, mobile learning, technology enhanced learning cu ICT mediated learning, instructional design, media
learnig și metacognition in web-based learning activities (lista nu e definitivă). Și, toate acestea ”îmbrăcate” în principii
și supuse metodelor noii pedagogii a activităților virtuale. Desigur, cu trecere prin ceea ce pedagogii numesc faza
intermediară a blended learning, adică a îmbinării învățării tradiționale, față în față, cu învățarea online. Numai așa ne
vom putea pregăti temeinic pentru adevărata școală românească online.

Bibliografie:
https://www.edu.ro/platforme-informatice
https://psnews.ro/cele-mai-populare-platforme-educationale-online-pentru-elevi-397210/
https://www.businesscover.ro/solutii-adservio-pentru-sistemul-educational-care-sunt-si-ce-imbunatatiri-pot-aduce
https://www.qmagazine.ro/ce-spun-profesorii-despre-cursurile-online-de-la-agonie-la-extaz-pardon-necaz
https://syene.ro/wp-content/uploads/2019/Raport_EduTech.p
https://www.edupedu.ro/a-fi-sau-a-nu-fi-despre-scoala-romaneasca-online
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COPIII ȘI INTELIGENȚA LOR EMOȚIONALĂ
Profesor învățământ primar: Ghiocel Cătălina
Școala Gimnazială Nr. 49, București
Trăim într-o lume aflată în permanentă schimbare și transformare. Suntem caracterizați prin graba suspectă prin care
trăim. Timpul parcă se contractă și nu mai avem percepția că îl putem atinge. Această eră a schimbării, fluxul rapid și
continuu de informații ne asaltează pe noi ca adulți și implicit odată cu noi și pe copii. Copiii din ziua de astăzi sunt
foarte diferiți de cei din generațiile anterioare. Viteza cu care circulă informațiile, precum și cantitatea mare a acestora
fac ca aceștia să fie mult mai inteligenți din mai multe puncte de vedere, însă nu același lucru putem spune despre
inteligența lor emoțională.
,,Inteligența emoțională este capacitatea de a ne recunoaște propriile sentimente și de a le identifica pe ale celorlalți
pentru a ne automotiva și pentru a folosi puterea emoțiilor atât în raport cu noi înșine cât și în raport cu ceilalți.” (Daniel
Goleman, ,,Inteligența emoțională”)
În cazul copiilor se referă, în special, la empatie, la capacitatea acestora de a rezona, de a înțelege trăirile
semenilor, suferințele, nevoile, bucuriile lor sau ale celorlalți etc.
În ziua de astăzi, de la vârste foarte fragede, copiii își petrec timpul în mare măsură, în compania gadget-urilor, în
defavoarea companiei unor persoane cu care ar putea comunica și stabili legături de prietenie. Nevoile afective ale unui
copil nu mai sunt astfel, satisfăcute, ci sunt trăite într-o lume virtuală, unde pierde contactul cu realitatea și, prin urmare,
pierde capacitatea de a empatiza cu ceilalți, de a lega relații sociale cu semenii. În aceste condiții, copilul tăiește într-un
spațiu rupt de realitate, își ia modele de la calculator sau televizor. Cum poate atunci să-și manifeste sentimentele, cum
poate stabili relații de prietenie, singur în compania tabletei ori a televizorului? Cum poate relaționa din spatele acestor
gadget-uri ca la jocurile ,,De-a v-ați ascunselea”, ,,Șotron”, ,,Leapșa”, ,,Țară, țară, vrem ostași!” și multe alte astfel de
jocuri? De ce au luat calculatorul și televizorul locul acestora? Cum sunt afectați copiii de această lipsă de interacțiune și
izolare umană? Ce putem face noi în această privință?
Se poate spune că acești copii sunt vizilbil afectați din punct de vedere emoțional, ei nu pot empatiza cu ceilalți,
trăiesc totul doar prin prisma propriilor sentimente și trăiri, care tronează în fața sentimentelor celorlalți. Ce fel de
exemple putem da noi, adulții, copiilor acestei generații?
Iată cum o societate modernă, dusă de valul evoluției inteligenței artificiale, în loc să dea naștere și să modeleze
persoane demne, generații viitoare ca exemple de urmat, uită că suntem oameni, că avem nevoie de interacțiune umană,
că depindem de aceasta ca specie și formează persoane individualiste, care nu cunosc ce înseamnă valorile morale și care
sunt lipsite de inteligența emoțională.
Este foarte important să-i învățăm să fie apți a trăi în colaborare cu ceilalți, de a lega relații de prietenie,
colegialitate și să le arătăm exemple de bune practici de altruism, înțelegere, întrajutorare, cinste, dragoste, compasiune.
Lărgim orizontul copiilor noștri deschizându-ne sufletele, petrecând cât mai mult timp cu ei și arătându-le adevăratele
valori și repere ale vieții, arătându-le ce înseamnă să fii uman, firesc și nu lipsit de sentimente, robotizat.
Prin dezvoltarea inteligenței emoționale crește autocunoașterea, stăpânirea de sine, înțelegerea emoțiilor, a
gândurilor, a motivațiilor celorlalți și se pot construi relații valoroase cu ei. Nu poți să trăiești o viață în pace dacă nu poți
transmite eficient dorințele tale celor din jur. Nu există mod de a-ți aduce fericirea dacă nu știi foarte bine cine ești și ce
dorești.
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Managementul conflictelor
PROFESORComan Ruxandra
Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani

LUCRARE DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL: Managementul conflictelor
Conflictul reprezintă un fenomen complex, având în vedere cauzele numeroase care determină apariția și
cristalizarea acestuia în viața noastră, devenind o temă de actualitate în toate domeniile activității umane, supuse înnoirii,
ceea ce generează reconsiderarea strategiilor, astfel astfel încât să conducă la prevenirea, diminuarea și rezolvarea
conflictelor. Se impune ca tinerii să fie pregătiți pentru rezolvarea pașnică a problemelor întâmpinate atât în calitatea lor
actuală de elevi, dar și ca viitori adulți în cadrul familiei, al grupurilor de prieteni, al comunității locale și al societății în
ansamblu. Să nu uităm că unii teoreticieni afirmă că școala reflectă în miniatură caracteristicile societății din care face
parte. Dacă lucrurile sunt privite din această perspectivă, strategiile de prevenire/rezolvare a conflictelor trebuie să
prezinte o aderență sporită la realitate și să facă posibilă deschiderea comunicării, aceasta reprezintând forma principală a
interacțiunii umane și mediind toate celelalte relații interpersonale.
Conform „Dicţionarului explicativ al limbii române” conflictul este definit ca “neînţelegere, ciocnire de
interese, dezacord, antagonism, ceartă, diferend, discuţie (violentă)”21. Se poate observa că este vizată aici doar latura
negativă, violentă a termenului, însă în același timp, T. K. Gamble și M. Gamble (1993) definesc conflictul ca o variabilă
pozitivă, în sensul că este rezultatul a ceea ce este divers. Conflictele sunt experiențe în general ambivalente, același
conflict poate aduce prejudicii unei persoane, cât și un avantaj în ceea ce privește dezvoltarea acelei persoane. Astfel, în
cultura chineză conflictul este privit ca o oportunitate pentru indivizi, simbolistica lui este duală: pericol și șansă la
progres. Motivul pentru care conflictul este cunoscut pentru rezultatele negative, provine de la aspectele emoționale care
apar odată cu el. Conflictul are de obicei legătură cu interesele sau ideile care înseamnă foarte mult pentru una din părțile
implicate. Sintagma „managementul conflictului” are o accepțiune amplă referindu-se la la gestionarea corespunzătoare a
dezacordurilor, neînţelegerilor, situaţiilor conflictuale, astfel încât să se valorifice potenţialul lor pozitiv. Managementul
conflictului vizează cultivarea unor strategii și tehnici distincte de a aborda, controla și trata conflictele, prin
administrarea și controlul factorilor care ar putea afecta cursul conflictului și transforma o controversă într-o dispută pe
viaţă și pe moarte. Astfel, managementul conflictului presupune educarea în spiritul păcii, al cooperării prin dezvoltarea
atitudinilor corespunzătoare faţă de ceilalţi si faţă de conflict, deoarece acesta poate avea valențe pozitive sau negative în
funcție de modul în care ne raportăm la el.
Conflictul poate fi văzut „ca o sursă de schimbare a individului, a sistemului în care evoluează acesta" 22,
reprezentând o sursă de educație care trebuie studiată pentru a putea fi valorificată la nivelul fiecărei școli în mod
sistematic și consecvent, pentru că în această instituție elevii vor avea de-a face cel mai probabil cu conflicte, aspectul
esențial al muncii profesorului fiind administrarea eficientă, sub semnul valorilor civic-democratice a activităților
specifice sălii de clasă. Conflictul poate fi abordat din punctul de vedere al şanselor oferite pentru maturizare şi
21

DEX. Dicţionarul explicativ al limbii române, Ediţia a III-a, Academia Română, Editura
Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2009, p.211.
22
Adrian Neculau, Ana Stoica-Constantin, Psihosociologia rezolvării conflictului, Editura Polirom,1998, Iași, p.53.
1
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dezvoltare prin educaţie. Descoperirea laturii constructive a conflictului depinde de modul de abordare a conflictului, de
transformarea sa în direcții benefice și utile.Spre exemplificare, conflictul poate fi privit drept o experiență de viață, un
act de învățare sau un act de dezvoltare personală, de autocunoaștere, de cunoaștere a celorlalți și a fenomenelor
psihosociale. Tratarea conflictelor în mod constructiv contribuie pe de o parte la sănătatea individuală a elevilor, pe de
alta parte, pe termen lung şi aplicată la scară planetară are efecte asupra sănătăţii umane în întregul ei. Conflictele - în
accepţiunea modernă – există atunci când două părţi (persoane sau organizaţii aflate în interdependenţă) sunt aparent
incompatibile din cauza percepţiei diferite a scopurilor, valorilor, a resurselor sau a nevoilor.
Pentru ca profesorul să acţioneze pentru prevenirea şi soluţionarea conflictelor, este necesar ca acesta să
cunoască tipologia lor, în orice clasă de elevi pot apărea conflicte ce constau în stări tensionale ce se pot instala la
niveluri diferite: elev-elev, diriginte-elevi, profesori-elevi, clasa de elevi-alte colective de elevi, elevi-părinți, profesoripărinți. Într-un conflict pot exista „puncte de vedere diferite între opinii, interese, scopuri, credințe, convingeri,
experiențe, sentimente și valori”.23
Cauzele care pot genera conflicte sunt foarte diferite, situându-se atât la nivelul profesorului, la nivelul elevului,
cât și la nivelul dirigintelui, al conducerii școlii sau al părinților. Ele sunt cel mai adesea provocate de: lipsa de
comunicare sau de comunicarea defectuoasă; inacceptarea exprimării unei opinii opuse de către elevi; menținerea unor
catalogări, etichete cu privire la aceștia, insuficienta cunoaștere a elevilor și a specificului interacțiunii în clasa de elevi;
respectul de sine scăzut; predominarea trăsăturilor indezirabile la unii subiecți; lipsa de atenție;
lipsa de obiectivitate a educatorului în conduită față de elevi; supraîncărcarea elevilor cu sarcini nediferențiate; aplicarea
rutinieră a acelorași măsuri în raport cu toți elevii; nevalorificarea și lipsa de apreciere a aptitudinilor elevilor; nesesizarea
la timp a influențelor informale asupra elevilor; recurgerea la argumentul autorității în rezolvarea unor probleme sau
amânarea rezolvării lor; neimplicarea elevilor în luarea deciziilor; nediscutarea cu elevii a regulilor și a consecințelor
încălcării acestora; neexersarea înțelegerii și acceptării sancțiunilor și recompenselor; slaba comunicare cu părinții și cu
Consiliul Profesoral al școlii. Elementul determinant în actul comunicării este emițătorul (sursa), care în situații de
conflict școlar se manifestă din plin ieșind în evidență. Deoarece profesorul-emițător deține controlul asupra actului de
comunicare, se impune ca în situații conflictuale să acționeze prompt, să identifice în timp util sursele conflictului și să
stabilească strategia de dezamorsare și de normalizare a actului didactic.
În general, textele despre prevenirea şi rezolvarea conflictelor se axează pe importanţa comunicării deoarece
comunicarea perturbată reprezintă o sursă a conflictului. Comunicarea asertivă este o strategie eficientă în prevenirea
conflictelor. Asertivitatea reprezintă capacitatea de a ne exprima emoțiile și convingerile fără a afecta și a ataca drepturile
celorlalți. Asertivitatea în comunicare presupune următoarele abilități: comunicare directă, deschisă şi onestă, care ne
face să avem încredere în noi şi să cîştigăm respectul prietenilor şi colegilor exprimarea emoţiilor şi într-un mod în care
ne satisfacem nevoile şi dorinţele, fără a le deranja pe cele ale interlocutorului; menţinerea şi încheierea unei conversaţii
într-un mod plăcut; exprimarea emoţiilor negative, fără a te simţi jignit şi exprimarea celor pozitive (bucuria, mîndria,
atracţia); de a spune „nu” fără să te simți vinovat sau jenat.
În concluzie, prevenirea și aplanarea conflictelor în şcoală este o prioritate care impune măsuri concrete, în
parteneriat, fiind implicaţi următorii factori: şcoli, servicii de protecţie și asistenţă, poliţia, biserica, mass-media, familia,
societatea în ansamblul ei. Şcoala trebuie să pregătească viitorul adult astfel încât să poată preîntâmpina conflictele cu

Ion Frunjină, Angela Teșileanu,Comunicare, negociere și rezolvare de conflicte, București, Editura Mondan, 2002,
p.122.
23
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care se confruntă şi să le evite atunci când e cazul sau cel puţin a le rezolva în cel mai bun mod, astfel încât atât el, cât şi
cei implicaţi să nu fie stopaţi în acest proces de schimbare, de evoluţie şi de dezvoltare personală.
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PROZA SCURTĂ – ORE DIGITALE
(studiu de cercetare)

Prof. Maier Arnold
Colegiul Naţional „Kölcsey Ferenc” Satu Mare
BASMUL CULT
”Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă
1. Realizați un padlet în care să postați, pe un perete virtual, trăsăturile basmului cult. (www.padlet.com)
2. Gândiți-vă la o întâmplare personală, începând cu ”A fost odată...” și încheindu-se cu ”Şi încălicai p-o lingură scurtă,
să trăiască cine ascultă.”
Postați pe un perete virtual: (www.padlet.com)
3. Identificați probele prin care trece Harap-Alb, definitorii pentru maturizarea acestuia.
https://learningapps.org/display?v=p3afkrmwa20
4. În următorul program sunt prezentate probele Împăratului Roș și ajutoarele în cadrul acestor probe.
https://quizlet.com/_9355z5?x=1qqt&i=3bp0cn
5. Asociați personajele cu rolurile lor:
https://learningapps.org/display?v=pvd2eiu6j20
6. Realizați în programul https://www.storyjumper.com/ un album, care să conțină o scurtă descriere a fiecărui personaj
din basm.
7. Pornind de la următorul material video, realizați un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezentați
particularitățile basmului cult în opera ”Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă.
https://www.youtube.com/watch?v=MjGkogO3RR4
În elaborarea eseului, veți avea în vedere următoarele repere:
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea basmului studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar
sau într-o orientare tematică;
– comentarea a două scene relevante pentru tema basmului studiat;
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru basmul cult studiat (de exemplu:
acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă
narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

NUVELA REALIST-PSIHOLOGICĂ
”Moara cu noroc” de Ioan Slavici
1. Realizați un padlet, în care să postați, pe un perete virtual, trăsăturile nuvelei realist-psihologice. (www.padlet.com)
2. Mesajul moralizator al nuvelei este exprimat prin intermediul vocii unui personaj episodic, soacra lui Ghiţă, în
incipitul şi în finalul nuvelei. Realizați, pe www.blogger.com, un blog al clasei, unde să comentați semnificațiile
cuvintelor bătrânei.
3. Pe baza următoarelor materiale video, realizați o paralelă între hanul lui Sadoveanu şi hanul lui Slavici.
https://www.youtube.com/watch?v=p0ZG00X6A3A&t=392s
https://www.youtube.com/watch?v=H9D5CCkzp9w
Postați comentariile pe www.padlet.com .
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4. Realizați, în GOOGLE DRIVE – CREAȚI – DESENE GOOGLE – PARTAJAȚI, un desen, ce să reprezinte hanul de
la Moara cu noroc, aşa cum ţi-l imaginezi.
5. Prezentați semnificațiile titlului ”Moara cu noroc”.
Postați pe un perete virtual: (www.padlet.com)
6. S-a impus asemănarea dintre universul descris în film cu cel din western-urile americane. Cum interpretați?
Postați pe blogul clasei creat pe www.blogger.com .
6. Realizați în programul https://www.storyjumper.com/ un album, care să conțină o scurtă descriere a fiecărui personaj
din nuvelă.
7. Pornind de la următorul material video, realizați un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezentați
particularitățile nuvelei realist-psihologice în opera ”Moara cu noroc” de Ioan Slavici.
https://www.youtube.com/watch?v=H8jUznBtbd0
În elaborarea eseului, veți avea în vedere următoarele repere:
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un curent cultural/literar
sau într-o orientare tematică;
– comentarea a două scene relevante pentru tema nuvelei studiate;
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru nuvela studiată (de exemplu:
acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă
narativă, registre stilistice, limbaj etc.).
NUVELA ISTORICĂ, ROMANTICĂ, PAȘOPTISTĂ
”Alexandru Lăpușneanul” de Costache Negruzzi
1. Realizați un padlet în care să postați, pe un perete virtual, trăsăturile nuvelei istorice, romantice, pașoptiste.
(www.padlet.com)
2. Prezentați un joc video inspirat din epoca medievală.
Realizați prezentarea pe https://www.storyjumper.com/ .
3. Prezentați sursele de inspirație ale nuvelei (cronicile lui Grigore Ureche și ale lui Miron Costin).
Postați pe un perete virtual: (www.padlet.com)
4. Concepeți, pentru fiecare capitol al nuvelei, câte un poster.
Realizați posterele pe https://www.genial.ly/ .
5. Ca orice personaj romantic, Alexandru Lăpușneanul e construit din contraste, din trăsături pozitive și negative.
Urmăriți următorul material:
https://quizlet.com/_935uhf?x=1jqt&i=3bp0cn
6. Analizați relațiile domnitorului cu celelalte personaje ale nuvelei: vornicul Moțoc, doamna Ruxanda, norodul,
Spancioc și Stroici.
Rezolvați în programul PADLET, Raft. (www.padlet.com)
7. Realizați în programul https://www.storyjumper.com/ un album, care să conțină o scurtă descriere a fiecărui personaj
din nuvelă.
8. Pornind de la următorul material video, realizați un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezentați
particularităţi de construcție a unui personaj dintr-o nuvelă pașoptistă studiată.
https://www.youtube.com/watch?v=s3DZvQ0PR-4&t=221s
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În elaborarea eseului, veți avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvenţe comentate;
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate, semnificative pentru construcția
personajului ales (de exemplu:
acțiune, conflict, modalităţi de caracterizare, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj
etc.).

BIBLIOGRAFIE
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Lecția de educație fizică și sport în era digitală
(studiu de cercetare)
prof. Maier Francisc
Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Satu Mare
Învățământul online, reprezintă o etapă nouă și specifică în organizarea activității didactice,în condițiile impuse
de pandemie și necesită revederea substanțială a politicilor educaționale, în special cele ce țin de modalitățile de
implicare a tuturor factorilor : profesori,elevi, părinți, comunități locale și instituții civile în asigurarea și evaluarea
calității educației, atât la nivel de unitate școlară, cât și la nivel național.
Școala online a devenit o alternativă importantă de reformare a întregului sistem educațional tradițional.
Învățarea online a devenit o oportunitate de a defini atât rolul elevului ca parte activă în învățare, cât și al
cadrului didactic, care ar trebui să aibă în primul rând rolul de facilitator, să stimuleze procesul instructiv - educativ, pe
care să-l ghideze mai mult decât să îl controleze.
În cadrul învățării de la distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor elevilor mai apropiate de viață și
intereselor lor, precum și pe formarea unor valori și atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate și cu persoana însăși.
„Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special selecţionate – utilizat în
cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor obiective instructiv-educative concrete, în legătură cu
educaţia fizică şi cu activitatea sportivă.”24
Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. Mişcarea la rândul ei
intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi în celelalte organe, respiraţia, schimburile de
substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele de excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate
din arderile celulare etc.
Lipsa de mişcare în aer liber, statul pe scaun la birou în fața calculatorului, sau altfel spus – sedentarismul –
predispune la îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi duratei vieţii active.
Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului practicat în aer liber (sunt elevi care
locuiesc la casa si au posibilitatea sa lucreze exercitiile in aer liber) asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de
substanţe nutritive este mai intens decât în celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice
şi psihice, creierul consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe care sunt mari
consumatoare de oxigen. În felul acesta putem înţelege sensibilitatea extraordinară a ţesutului nervos la lipsa de
oxigen,manifestată prin scăderea capacităţii de lucru a creierului şi apariţia oboselii premature.
Gimnastica are ca sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a organismului, formarea unei ţinute
corecte şi îmbunătăţirea activităţii marilor funcţii ale organismului (respiraţie, circulaţie, termoreglare, metabolismul
etc.).
Gimnastica practicată acasă sau de preferat în aer liber, stă la baza educaţiei fizice. Ea constă în mişcări ale
corpului, efectuate astfel pentru a antrena toate grupurile musculare şi toate organele corpului. Gimnastica nu trebuie
practicată numai de către sportivii de performanţă şi nici numai în şcoli, în cadrul orelor de educaţie fizică, ci trebuie să
devină un mijloc zilnic de întărire a sanătăţii şi de mărire a capacităţii de muncă.
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Gimnastica de dimineaţă ajută organismul să treacă de la perioada de somn, de inactivitate, la una de activitate,
asigurând condiţiile cerute pentru ca schimburile de substanţe la nivelul celulelor şi organelor să se facă în cel mai bun
mod. În exerciţiile de gimnastică de dimineaţă se acordă un rol deosebit mişcărilor respiratorii pentru a creşte capacitatea
de ventilaţie pulmonară.
Alergarea de dimineaţă poate substitui gimnastica, fiind chiar mai indicat datorită beneficiilor pe care le poate
avea pentru activarea funcţiilor practicarea sportului în aer liber.
Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un fenomen social. Jocurile
contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a iniţiativei şi imaginaţiei creatoare a unui fond
complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, asigură educarea unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri,
deprinderi şi obişnuinţe de comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine,
independenţă etc.
Este nevoie de o schimbare radicală a învățământului tradițional, pentru o lume mai conștientă, mai flexibilă și
mai responsabilă pentru viață, în care miscarea pentru organism rămâne esențială.
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LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ON LINE. PREGĂTIREA FIZICĂ GENERALĂ –
DEZVOLTAREA FORŢEI GENERALE
Profesor Răzvan Caba
Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț
O problemă stringentă și permanentă a cadrului didactic de astăzi o reprezintă calitatea educației şi succesul
scolar, care reclamă căi diferite de stabilire a relațiilor de colaborare între școli, familii și comunități. Avem în vedere că
școlile de toate gradele sunt organizații responsabile pentru educația formală a copiilor și adolescenților. Experiența
acumulată la catedra m-au învățat că mijloacele noi de formare și instruire au o valoare deosebită deoarece reprezintă o
schimbare fundamentală a modului în care interacționăm. Domeniul practicării exercițiilor fizice a constituit în ultimele
decenii obiect de reflexie pentru numeroși specialiști care nu s-au oprit în a repeta teoria demonstrată la începutul acestui
secol, ci au considerat oportun să-și etaleze și să-și sustină propriile analize și exigente conceptuale. Învățarea mișcărilor
se înscrie în problematica generală a învățării, abordată multidisciplinar, catalogată, dezbatută și clasificată în vederea
explicării sale ca fenomen si proces. Datorită complexității sale, învățarea și implicit învățarea motrică, a determinat
puncte de vedere dintre cele mai diferite, pornind de la definiție, la explicare și sfârșind cu metodologii de realizare. O
putem analiza pedagogic și psihologic. Pedagogia consideră învățarea ca proces de asimilare a cunoștințelor și de
formare a deprinderilor și priceperilor necesare activității viitoare. Psihologia definește învățarea ca fenomen psihocomportamental, motiv pentru care simte nevoia să explice mecanismele care o caracterizează, cât și legitațile generale și
specifice ale acestora. Deci: învățarea reprezintă fenomenul prin care un individ dobândește noi forme de comportament
(conduite), ca urmare a exersării. Astfel învățarea poate fi privită ca rezultat ( priceperi, deprinderi, obișnuinte ), ca
proces ( mecanisme de asimilare, restructurare ), ca acțiune operațională ( instruire, exersare, examinare ). Importanța
educației fizice în procesul general de pregătire și formare a elevilor este relevată și de faptul că ea reprezintă singurul
obiect al planului de învățământ căruia îi revine, în principal, rolul de a acționa în domeniul dezvoltării și pregătirii fizice,
de a stabili și realiza un echilibru corespunzător între efortul intelectual și cel fizic – element de mare importantă în
creșterea normală a copiilor. Procesul de învățare de tip instituțional este o activitate ce se desfășoară în mod organizat,
planificat care are la bază principii și metode având ca finalitate schimbările comportamentale. El poate fi considerat un
sistem cu o structură unitară și dinamică, fondată pe o mulțime de componente și relații. Din punct de vedere psihologic
învățarea poate fi înțeleasă ca o modificare relativ durabilă a comportamentelor rezultate din experiențele trăite și
înțelese. Procesul de învățare propriu-zis nu poate fi observat direct, ci cunoscut printr-un comparativ al
comportamentelor inițiale și finale ale subiecților. Modificările comportamentelor umane sunt perfectibile în funcție de
baza genetică experiențele trăite, gradul de maturizare, stare de odihnă sau oboseală, boli, traumatisme, etc. Ele se
realizează în funcție de ritmul propriu al fiecărui elev și putem spune că aproximativ 95% din subiecți pot învăța pe
deplin ceea ce li se predă în școală. Durata învățării respectiv a realizării modificărilor comportamentale este greu de
precizat, ea există și depinde de baza genetică, de interesul și motivația elevilor și într-o mică măsură de măiestria
profesorilor/educatorilor. Învățarea propriu-zisă are loc numai atunci când există o confruntare activă, directă cu materia
de învățat și numai printr-o exersare repetată pe un fond genetic. In educația fizică termenul de învățare presupune
dobândirea deprinderilor de mișcare, formarea priceperilor, creșterea capacității de efort, acumularea cunoștințelor prin
depunerea unui efort (fizic și intelectual) mai mare sau mai mic, de către un elev/sportiv. Practicarea exercițiilor fizice în
ziua de astăzi a capatat o orientare deosebită care vizează în primul rând perfecționarea indicilor de dezvoltare fizică a
omului, care este în continuă mișcare și care se preocupă în primul rând de menținerea sănătății sale, eliminând astfel
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stresul și agresivitatea societății în care trăiește.Lecţiile de educaţie fizică on line au devenit o prioritate în viaţa cotidiană
iar pentru profesor o provocare reală. Documentarea continuă ,informarea şi modul de comunicare prin intermediul
internetului sunt mijloace de bază folosite la ora actuală în lectia de educaţie fizică. În continuare vă voi prezenta câteva
mijloace de acţionare pentru dezvoltarea forţei generale atunci când lecţia de educaţie fizică se desfăşoară din faţa
calculatorului atât pentru profesor cât şi pentru elev.
Exerciţii pentru dezvoltarea forţei generale folosind greutatea proprie
-alergare ,,pe loc” timp de 5 minute
-alergare cu joc de glezne ,,pe loc” timp de 1 minut
- alergare cu pendularea gambei înapoi ,,pe loc” timp de 1 minut
- alergare cu genunchii sus ,,pe loc” timp de 1 minut
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe piciorul stâng timp de 30 secunde
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe piciorul drept timp de 30 secunde
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe ambele picioare cu ridicarea braţelor deasupra
capului timp de 30 secunde.
Exerciţiul 1
Poziţia iniţială –Culcat facial cu braţele îndoite din articulaţia cotului şi palmele aşezate pe sol la nivelul umerilor
5 flotări ,pauză 5 secunde între repetări X 5 serii pauză 30 secunde ,frecvenţă maximă
Exerciţiul 2
Poziţia iniţială –Culcat dorsal cu mâinile pe lângă corp.
Ridicarea trunchiului la 90 grade(abdomene)
5 abdomene ,pauză 5 secunde între repetări X 5 serii pauză 30 secunde frecvenţă maximă
Exerciţiul 3
Poziţia iniţială –Stând cu mâinile pe lângă corp.
5 genoflexiuni ,pauză 5 secunde între repetări X 5 serii pauză 30 secunde.
Pentru a mări dificultatea se poate mări numărul de repetări prin procedeul ,,halterofilului ”
5-10-15-10-5 în funcţie de vârsta subiecţilor iar pauza rămâne aceeaşi.

Bibliografie:
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ROLUL PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ÎN LECŢIA ON LINE . PREGĂTIRE
FIZICĂ GENERALĂ
Profesor Adriana Caba
Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț

Educația fizică și sportul reprezintă unul dintre cele mai importante subiecte din sistemul de învăţământ din
prezent. Observându-se o tendință crescândă a obezității în rândul copiilor și adolescenților, nu a fost niciodată mai
important ca sănătatea și educația fizică să fie predate în școli . În momentul în care ne gândim la educație fizică și sport,
gândurile a numeroase persoane ar putea să se concentreze, nediferenţiat, asupra performanței, competiției de echipă,
participării și exerciții regulate. Într-o oarecare măsură, se presupune că acest lucru va contribuie la conștientizarea
subiectului în privința fitness-ului și importanța conducerii unui stil de viață sănătos. Astfel că din acest punct de vedere,
rolul profesorului de educație fizică și sport poate fi foarte ușor confundat cu rolul unui simplu furnizor de activitate
sportivă. În aceste condiții, apare planificarea care se dovedește a fi o parte esențială a sportului didactic. Profesorului de
educație fizică și sport îi revine rolul de a pregăti mai mult decât prea puțin, iar ceea ce nu este necesar în momentul
respectiv poate fi folosit tot timpul într-o altă lecție. Totodată, pentru a ajuta elevii să-și dezvolte abilitățile, este esențial
ca profesorul de educație fizică și sport să se gândească la ceea ce aceștia urmăresc să obțină. Comunicarea eficientă este
vitală în predarea sportului, iar aceasta presupune furnizarea de informații și primirea acestora, vorbind și ascultând.
Astfel că profesorul de educație fizică și sport, trebuie să trimită mesaje corecte subiecţilor și în același timp trebuie să le
ofere acestora șansa de a comunica. Pe măsură ce implicarea profesorului de educație fizică și sport în sporirea
învățământului crește, acesta va deveni din ce în ce mai experimentat, va învăța să observe și să analizeze progresul
elevilor cărora le predă și totodată va învăța din propriile succese și eșecuri. Astfel că metodele de predare diferă și
variază de la profesor la profesor, fiind cazuri în care profesorul încurajează cooperarea cu elevii.
Scoala online a fost o provocare pentru elevi şi profesori deopotrivă, iar ultimii încă învaţă cum să facă orele
atractive. Pentru profesorii de educaţie fizică lucrurile sunt mai complicate decât şi-au imaginat.. ... Dacă sunt discipline
la care întâlnirea pe Zoom, sau orele pe alte platforme decurg fără probleme, pentru profesorii de educaţie fizică este o
adevărată încercare să găsească acele modalităţi de a-i capta pe copii şi a răspunde şi cerinţelor programei. Când nu-i au
însă pe elevi în faţa lor, demersul devine mult mai greu. Cea mai mare problemă rămâne, însă, faptul că nu îi poate
observa pe elevi exersând, pentru a-i putea corecta. Exerciţiile trebuie să-i şi atragă pe copii, să perceapă ora ca pe un
moment care-i destinde, cum se întâmplă la şcoală. Deloc de mirare, copiii vor ca şi când vor reveni în sala sau pe terenul
de sport să exerseze ce li se prezintă în şcoala online.
Pregătirea organismului pentru efort
-alergare ,,pe loc” timp de 5 minute
-alergare cu joc de glezne ,,pe loc” timp de 1 minut
- alergare cu pendularea gambei înapoi ,,pe loc” timp de 1 minut
- alergare cu genunchii sus ,,pe loc” timp de 1 minut
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe piciorul stâng timp de 30 secunde
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe piciorul drept timp de 30 secunde
- săritură uşoară cu desprindere de la sol aproximativ 10 centimetri pe ambele picioare cu ridicarea braţelor deasupra
capului timp de 30 secunde.
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Exerciţii pentru dezvoltarea forţei generale folosind obiecte( se folosesc sticle de plastic de 1,5 l ,2l , 5l )
Exerciţiul 1
Poziţia iniţială –Stând cu braţele pe lângă corp cu 2 sticle de 2l cu apa
Ridicarea braţelor întinse prin lateral sus şi revenire.
10 repetări X 5 serii .Pauza între repetări 5 secunde frecvenţă maximă iar la final pauză 30 secunde
Exerciţiul 2
Poziţia iniţială –Culcat dorsal cu braţele întinse deasupra capului cu 2 sticle de 2l ţinute în mâini.
Ridicarea trunchiului (abdomene), atingerea vârfurilor picioarelor cu sticlele şi revenire.
10 abdomene ,pauză 5 secunde între repetări X 5 serii pauză 30 secunde frecvenţă maximă
Exerciţiul 3
Poziţia iniţială –Stând cu ţinerea a 2 bidoane de 5 l cu apă la piept prin încrucişarea braţelor
10 genoflexiuni ,pauză 5 secunde între repetări X 5 serii pauză 30 secunde.
În funcţie de vârsta subiecţilor se poate mări numărul de repetări .
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CONCEPTUL DE LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE
PROF. PT. ÎNV. PRIMAR: STOIAN MIHAELA-GEORGETA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA

„Orice profesor este și un creator de modele, de proiecte educaționale, de profile, de metode și procedee, un
inovator” (N. Stan, Introducere în Managementul Educațional, 2010.)
Leadershipul se află în relație directă cu capacitatea de a influența comportamentul oamenilor. Reprezintă un
atribut dorit și cerut de organizații managerilor lor. Liderii au încredere în propriile forțe și generează încredere celorlalți.
În preajma adevăraților lideri, angajații se simt mai competenți și găsesc munca mai interesantă.
Timothy R. Clark preciza faptul că ”prin intermediul leadershipului avem oportunitatea să evoluăm, să depășim
greutățile, să ne schimbăm viața în bine și să îi ajutăm pe cei din jur”. ”Un lider bun are nevoie atât de caracter, cât și de
competență” Autorul ne îndeamnă să încetăm să mai credem ca leadershipul are legătură cu funcția, cu postul ocupat sau
cu autoritatea, ci că, indiferent cine ești, trebuie să îți construiești cariera și viitorul pornind de la două aspecte esențiale:
caracter și competență. (Clark, Timothy, R. (2016), Caracter și competență în leadership – Tot ceea ce sa află dincolo de
funcție, poziție sau autoritate, București, Ed. Amaltea).
Fiindcă în mediul organizațional din zilele noastre ritmul schimbarilor este unul extrem de accelerat, nu numai
că oricine poate fi lider, dar ar și trebui să fie.
Leadershipul este o disciplină practică, nu un concept abstract la care să medităm din când în când, fiindcă
succesul unei organizaţii depinde de acesta. Are și un pret: un efort constant, riguros și deliberat. Leadershipul este cea
mai importantă activitate din istoria umanităţii, pentru că ne permite să progresăm, să depăşim obstacolele şi să ne
schimbăm viaţa în bine.
Leadershipul înseamnă să urmezi o serie de principii, fără de care nu ai nicio șansă să obții succesul. Nu este un
proces ușor, ci unul dificil și de lungă durată, Nu trebuie să impresionezi, ci să-i ajuți pe cei din jur, să-i apreciezi, să
determini schimbarea în sens pozitiv.
Liderii poartă pe umeri atât succesele, cât și eșecurile, în principal sunt cei care influențează în mod direct
reacțiile membrilor echipei sau organizației. Rolul de lider presupne o serie de comportamente specifice cum ar fi: acelea
de a da o viziune grupului condus, de a dirija direcția unei echipe, de a-și asuma respunsabilități.
Liderul se bazează pe încredere, atrage oamenii și îi aliniază la noua direcție, inspiră, apelează la o cauză comună,
pune accentul pe valorile esențiale, pe filozofia comună și binele comun. Liderul se centrează pe eficiență, întreabă „ce,
de ce?”,inovează, eludează regulile și politicile sau le schimbă, folosește influența personală, oferă o viziune, creează o
armonie, antrenează pentru performanță, dezvoltă o găndire de grup, stimulează spiritul de echipă, gestionează eficient
relațiile intreumane.
Procesul de transformare într-un lider mai bun durează o viață întreagă. Combinația dintre caracter și
competență produce patru tipuri de lideri, care nu au nicio legătură cu funcția, poziția sau autoritatea.
- Liderii extraordinari ( caracter excepțional+competență ridicată);
- Liderii ineficienți ( caracter deosebit+ nivel scăzut de competență);
- Liderii ratați (caracter precar+ competență scăzută);
- Liderii periculoși ( caracter precar+ nivel de competență ridicat)

2355

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

O persoană poate fi un manager eficient, fără a avea capacitățile unui leader. În ultimul deceniu, se acordă o tot mai
mare atenție orientării managerilor spre obținerea de rezultate mai bune în leadership.

Leadershipul reprezintă o

caracteristică pe care toate organizațiile doresc să o regăsească la managerii lor.
Liderii sunt capabili să îi orienteze pe oameni, creând o viziune pe care o comunică acestora. Ei inspiră
încredere și au încredere în ei înșiși, au suficientă experiență pentru a privi greșelile drept o alta distragere de la drumul
către succes. Îi fac pe oamenii să se simtă mai puternici în preajma lor.
P. Smith defineste "leadership"−ul drept "acea parte a activitatii unui manager prin care acesta
influenteaza comportamentul indivizilor si grupurilor in vederea obtinerii rezultatelor dorite".
Desi unele abilități din leadership pot fi învățate, este sortită eșecului încercarea de a-i instrui pe cei care nu
consideră că au o nevoie de a-și îmbunătați aceste abilități.
Caracteristicile unui lider:
-

e dedicat misiunii și viziunii organizației;
își înțelege rolul;
e integru;

-

e un exemplu pentru angajați;

-

întelege nevoia și știe să-i motiveze pe angajați;

-

comunică eficient;

-

își asumă riscuri;

-

e adeptul soluțiilor.
O conducere eficientă este cea care poate transforma organizația școlară de la starea prezentă la cea viitoare,

creând viziuni ale unor oportunități potențiale pentru organizații, inducând angajaților devotamentul de a face schimbări,
iar în organizații noi culturi și strategii care mobilizează și concentrează energia și resursele.
Mutări de accent în organizații:
-

de la planificarea pe termen scurt la cea pe termen lung;

-

de la ordine și instrucțiuni la consultări;

-

de la control la autocontrol;

-

de la realizări individuale la realizări de grup;

-

de la folosirea excesivă a puterii la limitarea ei;

-

de la supravegherea activității la aprofundarea examinării și perfecționării ei;

-

de la luarea deciziilor la motivarea actelor decizionale.
Principiile liderului eficient sunt asemenea unei busole care indică direcția către rezultate, către eficiență.
În esență, conducerea eficientă se bazează pe principii fundamentate pe moralitate, respectiv pe cinste,
demnitate, integritate, răbdare, corectitudine, altruism etc.
Un manager este un lider eficient dacă știe ce vrea, comunică aceste intenții, se poziționează corect și
împuternicește forța de muncă.
În concluzie, un lider bun își influențează adepții prin prisma credibilității pe care o inspiră caracterul și
competențele sale, fără duplicitate, fără intimidare, fără teamă, fără amenințări și fără trădări. Leadershipul este cel mai
antrenant, mai inspirațional, mai profund și mai satisfăcător demers în care se pot implica oamenii. Prin intermediul
leadershipului avem oportunitatea să evoluăm, să depășim greutățile, să ne schimbăm viața în bine și să îi ajutăm pe cei
din jur. Toate competențele principale care țin de leadership pot fi învățate sau pot fi îmbunătățite.
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PLATFORME EDUCAȚIONALE UTILIZATE ÎN DEMERSUL DIDACTIC
Prof. înv. primar TĂNASE DANIELA MARIA
Școala Gimnazială Filipești, Jud. Bacău
Platformele electronice pentru e-learning oferă facilităţi de derulare a unor activităţi de învăţare utilizând în mod
exclusiv internetul. Platformele electronice cooperative oferă în plus o serie de facilităţi referitoare la partajarea
informaţiilor între cursanţi, posibilităţi de lucru în cooperare, posibilităţi de a crea discuţii de grup pe diferite teme etc.
Structura, funcţionalitatea şi facilităţile oferite de astfel de platforme sunt foarte complexe şi pot fi diferite de la o
platformă la alta. În general însă, orice platformă electronică include un spaţiu public, care poate fi vizualizat de toţi
utilizatorii care beneficiază de un cont deschis pe platformă, în acest spaţiu putând fi stocate documente cu caracter
general sau informaţii de ultimă oră. În acelaşi timp, platformele electronice prezintă şi spaţii de lucru private atât pentru
cursanţi, cât şi pentru profesori şi personalul care administrează platforma.
Platformele online sprijină procesul de învăţare individuală şi permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse
de informare sau de medii online de dezbatere, pe teme diverse. Platformele online nu au doar rolul de a livra conţinut
educaţional, ci în plus oferă şi caracteristici care imită funcţionarea unei instituţii clasice de învăţământ. Astfel că îşi fac
destul de repede loc în sistemul de învăţământ, permiţând utilizarea mai eficientă a resurselor materiale cât şi umane. În
plus, în cazul platformelor electronice cooperative, utilizatorii mai au la dispoziţie posibilitatea de a crea anumite spaţii
de lucru (foldere/directoare) în care pot partaja informaţii cu alţi utilizatori, care au acelaşi subiect de interes. În aceste
spaţii se pot lansa dezbateri tematice şi utilizatorii pot lucra cu documente partajate. Cu alte cuvinte, autorul unui director
poate invita alte persoane în spaţiul său de lucru, acestea obţinând astfel accesul la directorul partajat. Facilităţile generale
de personalizare oferite fiecărui utilizator implică faptul că de la o sesiune la alta, modificările făcute de fiecare utilizator
în cadrul spaţiului său privat de lucru vor fi păstrate, atât din punct de vedere al informaţiilor oferite cât şi din punct de
vedere al designului (schimbarea schemei de culori, schimbarea ordinii de prezentare a informaţiilor, termenele stabilite
în calendarul propriu etc.).
Folosirea platformelor online oferă o serie de facilităţi şi avantaje, atât celor ce o administrează cât şi
utilizatorilor:
- administrarea utilizatorilor: urmărirea participării la cursuri, testarea şi evaluarea utilizatorilor, repartizarea de teme şi
proiecte şi păstrarea rapoartelor pentru fiecare utilizator;
- punerea la dispoziţie de instrumente educaţionale suplimentare: bloguri, forumuri de discuţii, mesagerie electronică,
bibliotecă electronică, etc.;
- lecţiile virtuale pot beneficia de avantajele multimedia pentru a oferi utilizatorilor o vedere realistă asupra materiei
predate. Pot fi utilizate mijloace audio şi vizuale, animaţii cât şi simulări, dar şi conţinut de tip text.
- posibilitatea de a accesa conţinutul suportului de curs de oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului personal;
- prezentare cât mai concisă şi selectivă a conţinutului educaţional;
- folosirea tehnologiilor dinamice diverse – acestea permit un feedback pronunţat, în timp real, şi evaluări formative şi
sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de către evaluatori avizaţi;
- ca metodă de învăţare reprezintă o metodă bună pentru cei ce sunt puternici motivaţi, ea venind în completarea
activităţii didactice din sistemul de învăţământ, dar pe care nu o poate înlocui.
- pot fi realizate materiale educaţionale care să implice diferite stiluri de învățare (ascultare, vizionare şi interactivitate);
- oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu ajutorul mijloacelor electronice care sunt pe placul elevilor;
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- sunt uşor accesibile reprezentând un stimul pentru învăţare, interacţiune şi colaborare.
Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru lucrul
online cu elevii. Aceasta oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi elevilor, să încarce materiale, să posteze diverse
anunţuri şi, special pentru profesori, să dea note materialelor lucrate de elevi şi încărcate aici. Pentru utilizarea Google
Classroom este nevoie de conturi Google pentru toţi utilizatorii, precum şi de activarea licenţei Google. Are o interfaţă
disponibilă şi în limba română, poate fi utilizată atât de pe computer, cât şi de pe un dispozitiv mobil cu sistem Android
sau iOS, pot preda mai mulţi profesori, se pot pregăti cursurile în avans şi se comunică cu elevii în timp real.
Microsoft Teams este o platformă ce beneficiază de un spaţiu de lucru bazat pe chat. Profesorii pot forma rapid
clasele, pot împărtăşi cu elevii materialele didactice, pot posta anunţuri, pot împărţi clasele în grupuri mai mici pentru ca
aceştia să poată lucra în grupuri la diverse proiecte, pot crea, distribui şi evalua teste, pot transmite şi evalua temele
elevilor.
Intuitext oferă gratuit 2 platforme educaţionale online pentru elevi. ,,Şcoala Intuitext” este dedicată profesorilor
şi elevilor din ciclul primar şi gimnazial şi poate fi folosită atât pentru învăţare, cât şi pentru evaluare. ,,Examenul tău”
este o platformă ce ajută elevii să se pregătească pentru Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, la Limba Română şi
Matematică. Ambele platforme respectă programa şcolară, sunt avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prezintă
explicaţii şi simulări menite să ajute elevii să înţeleagă mai uşor diferite concepte, prezintă modele de rezolvări ale
diverselor probleme, pe etape, cu explicaţii la fiecare pas efectuat, prezintă teste ce ajută elevii să-şi verifice cunoştinţele.
Aplicaţia Zoom este una dintre cele mai utilizate pentru comunicarea în timp real. În varianta gratuită permite
organizarea orelor cu până la 500 de participanţi. Profesorii şi elevii au posibilitatea de a interacţiona în timp real, în mod
video şi permite şi crearea unei table virtuale interactive. Este disponibilă atât pentru computer, cât şi pentru dispozitive
mobile cu sistem de operare Android sau iOS. Zoom oferă multiple posibilităţi de interacţiune: profesorul poate transmite
informaţii cu ajutorul share screen, lecţiile pot fi înregistrate, se poate utilizeaza o tablă virtuală, lecţiile se salvează
automat în cloud şi pot fi revăzute, clasa virtuală poate fi securizată, pot fi accesate diverse clipuri educaţionale de pe
Youtube sau alte platforme, profesorul poate utiliza sau restricţiona, după caz, chat-ul interactiv, în timpul predării
profesorul poate opri sunetul venit de la elevi pentru a facilita explicaţiile fără întreruperi.
Platforma Glogster reprezintă un mediu digital creativ pentru profesori și elevi, cu scopul de a-i ajuta pe elevi
în procesul învăţării şi de a face acest lucru într-un mod mai distractiv. Aceasta prezintă o interfaţă simplă şi uşor de
conceput pentru a introduce elevilor conceptele de bază și o serie de mecanisme de lucru în echipă care permit
utilizatorilor să publice şi să împărtăşească altora propriile creatii. Este un valoros instrument de învăţare în care pot fi
integrate mai multe discipline de bază, inclusiv matematica, ştiinţe, istorie, tehnologie, artă, fotografie, muzică, etc.
Platforma Glogster favorizează dezvoltarea abilităţilor elevilor, înregistrând progrese la diferite niveluri.
Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. Lansat în martie 2013 în
Norvegia, Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de oameni din 180 de țări. A fost proiectat pentru a fi
accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Platforma este utilă pentru a implica elevii în concursuri
pe diferite teme, la orice disciplină sau pentru a consolida/evalua noțiunile dobândite la clasă. Pentru aceasta se pot folosi
testele existente pe platformă sau fiecare utilizator are posibilitatea să își creeze propriile teste. Participarea elevilor se
face cu ajutorul unui dispozitiv conectat la internet: computer, telefon, tabletă etc. necesar pentru a selecta
răspunsul/răspunsurile corecte. Conectarea la test se face prin introducerea de către elevi a codului PIN furnizat de
profesorul care l-a propus. În stabilirea câștigătorului contează corectitudinea răspunsului și rapiditatea cu care s-a
răspuns.
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Google Expeditions este o platformă dezvoltată de Google care oferă profesorilor posibilitatea să ducă elevii și
studenții în excursii virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee, excursii subacvatice și chiar explorări în spațiu, totul
prin integrarea de conținut de tip VR (realitate virtuală) în curricula existentă pentru diverse discipline (de ex. științe,
istorie, artă, literatură și limbi străine și multe altele). Aplicația pentru educație Expeditions oferă o serie de colecții de
panorame de realitate virtuală 360° și imagini 3D însoțite de detalii, puncte de interes și întrebări care le fac ușor de
integrat în curricula școlară.
Platforma educațională mykoolio.com se bazează pe o tehnică de predare modernă. Aceasta diferă foarte mult
de cea clasică, fiind sub forma unor jocuri educative interactive unde consolidarea cunoştinţelor constituie un rol foarte
important, iar evaluarea se realizează într-o manieră atractivă şi adaptată nevoilor elevilor. Prin această nouă metodă,
copilul nu mai este doar simplu ascultător al lecțiilor, el poate lua parte la procesul de predare. De asemenea, are și
posibilitatea de a reveni la anumite informații ori de câte ori dorește și poate selecta exact ceea ce consideră el că trebuie
să aprofundeze.
Alte platforme de lucru sau în care se regăsesc materiale didactice, populare printre profesori şi elevi, sunt:
Kinderpedia, Digitaliada, Kidibot şi Ask.

Bibliografie:
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Treptele nonviolenței
Prof. Înv. Primar: Rotar Ancuţa
Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea

Clasa a II-a

„Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi și orbul îl poate vedea.”( Mark Twain)
În Săptămâna Nonviolenței în mediul școlar, desfăşurată în perioada 24- 30.01.2021, în cadrul Campaniei de
prevenire a violenței -R.E.S.P.E.C.T.- inițiată de I.S.J. Suceava- educație permanentă cu scopul de a preveni agresivitatea
și violența în mediul școlar prin exersarea unor comportamente și atitudini civilizate de către elevi, la Școala Gimnazială
Nr. 3 Marginea s-au desfășurat activități deosebite ce au urmărit componentele campaniei: Responsabilitate, Educație,
Siguranță, Prevenție, Emoție, Comunicare, Toleranță, din cadrul proiectului:” Să creștem împreună”
Elevii clasei a II-a, coordonați de doamna profesor învățământ primar, Rotar Ancuța, au realizat tema: „ Treptele
nonviolenței”, activitatea propunându-și identificarea cauzelor majore ale violenţei și agresivităţii precum și măsurile
necesare de combatere a acestora.

Activitatea a început cu un exerciţiu de tip: brainstorming, prin care fiecare elev preciza ce înțelege prin cuvântul,
“agresivitate”: privire dură, fixă, amenințătoare, amenințare indirectă sau directă, lovitul cu piciorul, aruncarea cu
obiecte, împingerea cu umărul pentru dezechilibrare, ciupit , zgâriat, tras de păr, bătaie.
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Apoi, s-a discutat despre metodele și căile de combatere a agresivităţii și violenţei: păstrarea calmului și
autocontrolul, gândirea pozitivă, menținerea deschisă a căilor de comunicare, foarte multă flexibilitate și perseverență,
evitarea jignirilor, umilirilor, durității excesive și nemotivate, oferirea dragostei necondiționate, împlinirea nevoilor
afective ale copiilor, acordarea atenției depline pentru ca elevul să se simtă iubit, respectat, valoros, canalizarea resurselor
spre activități sportive, de relaxare, discuții cu o persoană matură învățarea unor tehnici de respirație, de calmare și
control, rezolvarea problemelor familiale, controlul mai strict al lecturilor, programelor TV urmărite.
Activitatea desfășurată în mediul online a fost una interesantă din care elevii au învățat că este important să analizezi
critic felul cum decurge o comunicare cu o persoană necunoscută sau din mediul online, și-au împărtășit opiniile, ideile,
și-au exprimat sentimentele prin desene, colaje, creare de tricouri care îndeamnă la nonviolență, acceptare, toleranță,
empatie, respect și solidaritate, cu toţii înţelegând mesajul campaniei R.E.S.P.E.C.T.:

“ Fii bun ori de câte ori este posibil! Întotdeauna este posibil!” ( Dalai Lama)
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ȘCOALA ONLINE
Prof. Toplicenu Amalia
Liceul Teoretic „ION CANTACUZINO” Pitești

Studiul meu vizează identificarea modului în care activitatea cadrelor este percepută ca fiind influențată de
transpunerea interacțiunii cu elevii în spațiul virtual. Altfel formulat, am încercat să analizez felul în cadrele didactice
percep activitatea online în comparație cu activitățile tradiționale față-în-față. M-am axat atât pe identificarea avantajelor
și a oportunităților pe care instruirea la distanță le oferă, cât și pe recunoașterea limitelor, disfuncțiilor și dificultăților
întâmpinate de cadrele didactice în activitățile desfășurate online.
În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la nivelul elevilor,
fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la platforme online dedicate, de tipul
Virtual Learning Environment sau Virtual Classroom, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont
de timp care să fie destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice într-un regim
cu totul special.
Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase nu doar pentru cei
direct implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru specialiștii din științele educației, pentru că decantarea acestor
experiențe poate fi valorificată epistemologic prin sugestiile de optimizare a politicilor educaționale, a conținuturilor
curriculare, a formării inițiale și continue a cadrelor didactice.
Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada
suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/la
distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește
următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru
elevii cu nevoi speciale de învățare.
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în relaționarea cadru
didactic – elev. Aceste limite au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității
didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu
nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite.
În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de
dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine
clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de
predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul
în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.
Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între
profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum
artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea
autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.
Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control
real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea
nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online, în cazul
în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea
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produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni în
condiții de capacitate de banda limitată sau de trafic încărcat.
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Dor de Eminescu
Profesor înv. primar Dănilă Raluca Nicoleta
Școala Gimnazială NR.3 Marginea

„Am înţeles că un om poate avea totul neavând nimic şi nimic având totul.” — Mihai Eminescu
În cadrul săptămânei dedicată poetului Mihai Eminescu, elevii clasei a IV-a, coordonați de doamna profesor în
învățământul primar, Dănilă Raluca Nicoleta, au omagiat Luceafărul poeziei românești, prin activitatea cu titlul „ Dor de
Eminescu” . Proiectul a fost derulat pe parcursul a trei ore în zile diferite, propunându-și să identifice aspecte și date
importate din viața lui Mihai Eminescu.
Elevii împreună cu cadrul didactic au marcat evenimentul prin o serie de activități cum ar fi:
•

Vizionarea unui PPT cu titlul „Mihai Eminescu -Luceafărul poeziei românești”;

•

Expoziție de desene „Eminescu în imagini”;

•

Eminescu în sufletul și inimile noastre – audiții de cântece și versuri celebre cât si un concurs de recitare;

•

Joc: Viața lui Mihai Eminescu- joc desfăsurat pe grupe , elevii primesc un pion colorat, pentru a înainta pe tabla
de joc trebuie să răspundă corect la o întrebare, echipa care ajunge prima la final căștigă ;

•

Realizarea unor planșe cu titlul „Dor de Eminescu” în cadrul cărora vor prezenta date importante din viața lui
Mihai Eminescu;

Pe parcursul celor trei ore, elevii au aflat date despre locul unde s-a născut poetul, unde a copilărit, studiile
desfășurate, poezii celebre, au recitat poezii, au audiat cântece, au pictat/desenat imagini inspirate din poezii, reușind în
final , să se întreacă în concurs, să descopere informații inedite și să-și îmbogațească cunoștințele despre marele poet
național Mihai Eminescu.
La finalul activităților elevii au fost recompensați cu premii dulci și diplome.
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ȘCOALA ONLINE. DE LA INOVAŢIE SI CREATIVITATE LA PERFORMANŢĂ

professor înv. primar Jászay Laura Andrea
Şcoala Gimnazială “Tompa László” Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
Noua situaţie creată de şcoala online a scos din noi ceea ce suntem de fapt: pedagogi, elevi, părinţi creativi,
inventivi, optimişti, deschişi la noutăţi.
Până în prezent, există multe semne de întrebare, incertitudine cu privire la viitor. Cert este însă că experiența educației
digitale dobândită în ultimele luni și în viitorul apropiat poate fi folosită și în viitor pentru a ridica standardul educației
offline, îl pot completa și colora.
În zilele noastre se vorbește din ce în ce mai mult despre creativitatea umană, despre importanța acestui lucru pentru
individ și pentru societate în ansamblu, despre ceea ce ar trebui făcut pentru a spune cât mai multor oameni că sunt cu
adevărat creativi. ( În trecutul apropiat chiar și o campanie a ajutat la găsirea răspunsului, întrucât Uniunea Europeană a
declarat anul 2009 „Anul european al creativității și inovării”.)
S-a evidenţiat că pentru a ajunge la performanţă şi în cadrul şcolii online, avem nevoie de creativitate, trebuie să fim
inventivi. Personal m-am documentat despre latura teoretică înainte de a pune în practică ideile mele.
Psihologul Csíkszentmihályi Mihály a constatat că:
„O persoană creativă învață că este capabil să se adapteze la aproape orice situație pentru a-și atinge scopul și prosperă cu
orice este la îndemână.”
Prin urmare, şcoala online poate dezlănţui creativitatea pedagogilor şi a elevilor. Gamificarea digitală este unul dintre
instrumentele inovației educaționale. Dezvoltarea continuă a tehnologiei informației și comunicațiilor și schimbarea
generațională în sine a adus apariția inovațiilor educaționale digitale la toate nivelurile educației, inclusiv învățământul
primar.
În prezent, trăim într-o epocă de aur a inovației digitale pentru a satisface nevoile generației Z, dintre care o
formă este aplicarea jocurilor.
Rezultatele observării mele empirice oferă elevilor o noutate, o pată proaspătă de culoare prin activităţi bazate pe jocuri.
Am profitat de faptul că tineretului de astăzi le plac jocurile de simulare şi multe altele faţă de metodele învăţării
tradiţionale. Ei l-au considerat complet orientat spre practică și au fost fericiți să participe la ele.
În general, prin urmare, pot spune că utilizarea prudentă a jocurilor în învățământul primar, în acest sens, este justificat
în educație și are perspectivă.
Când vorbim despre apariția gamificării în educație, acesta nu înseamnă doar utilizarea pură a jocurilor (jocurile
au fost utilizate şi până acum în practica școlară), ci încorporarea mecanismelor jocului în practica de zi cu zi, în
procesele de lucru și în organizarea lecțiilor. Există zone în sistemul educaţional în care graţie gamificării, învăţarea
poate avea mai mult succes. Acest lucru se datorează faptului că, prin munca dezvoltătorilor de jocuri, există acum jocuri
și sisteme pentru utilizare în aplicațiile școlare care ele chiar ajută la învăţarea materialelor curriculare specifice. Exemple
sunt: ClassDojo, Classcraft, MinecraftEdu, Smart Box, Okosdoboz, LearningApps etc. Le-am folosit cu succes ún clasa
mea.
Gamificarea care apare în educație poate include, prin urmare, curricula încorporată în joc.
Jocul este un comportament instinctiv, ceea ce ajută la procesarea informațiilor și la stocarea lor permanentă prin
experiență.
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Factori importaní în procesul gamificării sunt: sarcină optimă, volum optim de muncă, nivelare ideală, sistem
ideal de recompensare. După orice eșec, există posibilitatea de a începe din nou. Jucătorul își stabilește obiectivul pas cu
pas şi face efort pentru a-l atinge. Procedând astfel, el se implică în joc într-un mod care este complet captivant și
aproape incapabil să se oprească. Toate acestea indică o experiență Flow pentru elevi.
Structura gamificării este alcătuită din elemente preluate din computer și jocuri video, prin care participanții pot fi bine
motivați, astfel încât să poată fi ținuți în joc:
• Puncte, sisteme de puncte - Disponibil pentru rezolvarea cu succes a sarcinii finalizate, oferă feedback celor implicați
în joc. După feedback imediat, jucătorul are ocazia de a-și corecta greșelile.
• Nivele - Când adună un anumit număr de puncte, jucătorii din joc pot trece la un alt nivel. Se oferă și feedback despre
performanță.
• Clasamente - Prin funcția de comparație se permite participantului la joc să țină evidența poziției față de ceilalți
jucători.
• Insigne - Pe de o parte pot exprima rang și pe de altă parte simbolizează progresul continuu. În unele cazuri, nivelurile
pot fi declanșate și de acestea.
• Onboarding - Impresia jucătorului în primele minute este crucială, este important ca jocul să aibă începutul interesant și
distractiv pentru el.
• Provocări și misiuni - tind să aibă cea mai mare forță motivațională.
• Bunuri virtuale - Obținute prin rezolvarea problemelor.
• Personalizare - În joc de exemplu putem selecta avatare, să alegem fundalul, să edităm profilul de utilizator. Toate
acestea sunt posibile pentru a-l face pe jucător să se simtă confortabil și implicat astfel în joc.
• Feedback - Feedback-ul este afișat în cicluri astfel încât jucătorul să știe ce poziție ocupă în momentul respectiv.
Desigur, nu este necesar să se încorporeze toate elementele în timpul gamificării.
Aş recomanda folosirea gamificării în educaţie pentru colegii care vor să se implice în educație în viitorul apropiat sau
ușor îndepărtat cu un „arsenal” mai modern decât înainte.
Evident, gamificarea nu este un panaceu și nu trebuie neapărat preluate din sistem toate elementele. De asemenea,
trebuie să găsim proporțiile potrivite atunci când îl aplicăm în procesul de învăţare. Ca și în cazul altor aplicații TIC,
trebuie să ținem cont de acest lucru: gamificarea nu este scopul, este doar un posibil instrument în sistemul
educaţional.

/ Fotografie din arhiva personală /
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Online school
ROXANA STAN
Scoala Gimnaziala " I. G. Duca" din Petrosani, judetul Hunedoara

The COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. As a result, education has changed
dramatically, with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms.
Since this pandemic period I keep asking myself why I didn’t use the opportunity with online school so far.
I’ve always had students who, from different reasons, cannot attend my courses and it would be easier for them to take
the content from a virtual class. Of course my oral explanations missed, but it’s more than nothing. School online has
everything I need to bring the world into my classroom and encourage my students to develop as citizens. Everything is
at one distance-click: I can search anything, I can find free teaching resources, and I can share advice with other teachers.
The listening practice class becomes easier because every student can hear at high volume, can understand better and can
complete the tasks using relevant information without noise or disturbances.
Digital technologies have a profound impact on education system. The innovative capacity of technology is
very much conditioned by the level of digital skills of the population. It is a very strong correlation between education
and skills. As a teacher you need to improve professional development, to reform pedagogies and to learn how to use
digital technologies in education even if you haven’t used it before. This is a very difficult process of transformation and
I think it is not fair to leave the teachers alone. The huge impact of digitalization needs support. Romanian education is
sometimes perceived as a sector which is resistant to change, while at the same time it faces a crisis of productivity and
efficiency.
I’ve taken my students to be my helpers. When I had a difficulty in using the technology, I asked them. I am
not a part of this generation which was brought up using devices and play video games, so I consider that asking them is
the best way to encourage and to make them useful. This makes me human in their perception, the communication was
better, and their cameras remain opened at my online courses. This period is a great opportunity to encourage different
form of expression and respected students’ views. My students help define the content of the course; they come with
ideas what to do and I permit this to them because I want to encourage creativity and to make them aware of the
importance of online school.
I’ve used all kinds of techniques to develop my students’ creativity: novelty, plan for problems, divergent
thinking strategies, authentic assessment, brainstorming, using crazy ideas, hexagon modeling, six thinking hats, essay
writing, preliminary questions and much more.
“Imagination is more important than intelligence” – Albert Einstein
The first component of learning skills and innovation in the 21st century is creativity and innovative skills.
Methods supporting the development of both skills need to be created as a long-term plan and can bring out the benefit.
The current education emphasizes on creating changes. To create changes, it is necessary to integrate modern teaching
management with principles and theories of learning.
Structuring online courses isn’t an easy process. At the beginning it took a lot of time, a lot of energy. I used to
work all day for next classes. Then, when time passed I developed my own strategy. I create a creative classroom
environment, I give students freedom of choice and I encourage collaboration. By introducing these concepts into my
classroom I help my students to become innovators and creators. I’ve made my students to be my helpers and I’ve
developed a creative style of thinking and learning and I’ve made my classroom a perfect place to promote creativity.
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I introduce unconventional learning materials. I used successfully Ted talks, I teach materials using innovative
lesson plans on various topics presented in a visually interesting way.
Benjamin Franklin once said: “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”
Hands-on learning and channelling meaningful discussions can provide students with an arena to express new ideas think
critically and voice their opinions, engaging them on a deeper level.
Using a lot of colours I challenge my students to be creative in an unconventional way. They create posters for
different lessons, they take notes using colours and I was surprised at how quickly they start absorbing new information.
Humour is an important part of creating a positive environment in which creativity can flourish. I tell jokes; I
encourage students to laugh with each other, not at each other. This online environment offers us many opportunities of
making fun. One day my internet connection was slow and they hear with delay. It was fun because they have patience to
hear me and then they integrate a joke about this and we all laugh.
When I create the classrooms on Google I pin up motivational posters which I change once a week. Using
inspirational quotes made my students feel safe in an unsafe period, made them feel positive in a negative period, made
them laugh and made them waking up in the morning to attend my course. When I don’t have enough inspiration, I’ve
just put an image or a simply edit a template.
Another way to develop creativity and goes to performance is to explore different cultures. In English books
we have at the end of each unit, a chapter “Discover Culture”. This helps students to think outside the box, to see
multicultural backgrounds, to celebrate and spot the differences. They can bring their own cultural context into tasks in
order to achieve performance and to diversify the responses.
In 2020, when another generation graduated, they were so sad because they couldn’t have a graduating
ceremony as usual and they wrote to me about their sadness in the essay I’ve asked them to write about pros and cons
this period. So, for the last English class I took into account to make it different. When they entered the online class, I put
a song from Queen, “We Are The Champions”; on the screen they could see their pictures from primary school until 8 th
grade; then a lot of colourful fireworks on the screen brought them from tears to laugh, from wonder to good mood, from
cheerfulness to sadness. That was a special moment for them and for me, too. I encourage them to tell me their feelings
and I told them that their voices matters.
For primary classes a method based on discovery and inquiry is so much more exciting than remembering
dates, information, and taking tests. To create an innovative, open, creative and trustworthy place for students to grow,
take risks, and feel comfortable in their own patterns of learning, there are a few key actions teachers can take to create a
more innovative and funny classroom.
It is difficult to imagine innovation strategies in education without a strong focus on developing digital skills
among students and learners. Countries will need to invest in the acquisition of digital skills, and especially in reducing
the skills gap and the inequalities among those benefiting from digital technologies, if they are to harness the potential of
the digital world.
I’m glad that you offer me the opportunity to write about a part of what online school means to me. All these
can be described using words; there are a lot of feelings for what words are insufficient. Try to imagine being a teacher
and, one day, someone on the TV says that tomorrow everything will be different and you have to do online lessons. So I
try to bring a big school into a small computer and to bring online courses to performance.
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE
Prof. înv primar Drăgan Julieta
Școala gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița, jud. Călărași
MOTTO:
,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății. ” (George Washington Carver)

Educația este foarte importantă deoarece deschide mintea și joacă un rol vital în societate. De cele mai multe ori,
educația are loc frecvent sub îndrumarea educatorilor. Cu toate acestea, perioada prin care trecem reprezintă pentru noi
toți mai mult decât o provocare obișnuită. Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate,
coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media
în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular
este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm.
Școala on-line îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – învățare –
verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o groază de videoclipuri cu activități
predate diferit față de cum eram obișnuită. M-au ajutat să privesc subiectele predate la grădiniță dintr-o altă perspectivă.
Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte pentru copii o
resursă de siguranță și de continuitate.
Voi prezenta câteva avantaje și limite ale școlii on-line.

•

Avantaje:
- Distribuirea rapidă a materialelor didactice – Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui

informațiile pe care le doresc. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic și nimeni nu
va pierde nimic pentru că informațiile rămân on-line.
- Elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare – Orice persoană din grupul țintă are acces la
toate informațiile, oriunde și oricând.
- Existența conținuturilor multimedia – Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel
de material virtual care întotdeauna au eficientizat învățarea.
- Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință – orice document poate fi editat și reeditat,
astfel corectarea nu mai produce dificultăți.
- Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor – Informațiile pot fi îndreptate spre o
persoană sau către mai multe în același timp în mod individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să și
comunice.
- Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului – fiind existente grupurile, membrii pot face
schimb de experiențe, păreri sau informații. De asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la
administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există și interacțiune virtual și nu numai învățare individual.
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•

Limite:
-Dificultăți în utilizarea tehnologiei – Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi cu

noutățile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate problem de utilizare a informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau
teme
- Lipsa comunicării reale / fizice – Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când
oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces
ne robotizează!
În continuare voi prezenta activitățile propuse de mine grupei de copii pe care o conduc (Grupa Mijlocie),
activități pe care le-am postat pe Grupul părinților, pe Facebook.
Cercetările realizate în ultimii ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea tehnologiilor informaţiei
şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Însă, cu toate
acestea, multe cadre didactice, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă şi indiferenţă generală faţă
de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor
celorlalte instrumente asociate.
Școala on-line ar putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve problemele din sistemul românesc de
educație.
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Stilul de învățare
Pascu Roxana
C.J.R.A.E Bacau
Fiecare dintre noi utilizăm anumite tehnici și strategii de învătare pentru a ne adapta mai bine sarcinilor dar și pentru
a obtine performanțe notabile. Este importantă cunoașterea propriului stil de învațare pentru a ne imbunătății strategiile
utilizate sau în alt caz să utilizăm alte metode mai eficiente. Definițiile stilului de învățare, s-au centrat pe modul
caracteristic de a acționa, pe tendințele ori preferințele individuale în ceea ce privește contextul de predare și învățare.
Cateva astfel de definiții:
-

“Stilul de învătare cuprinde un ansamblu de factori cognitivi, afectivi si fiziologici care servesc drept indicatori relativi
stabili ai modului în care cel care învață percepe, interacționează și răspunde la mediul de învățare”(Kefee, 1987, p. 36).

-

“Stilul de învățare este predispoziția elevilor de a adopta, o manieră independentă, o strategie de învățare particulară în
raport cu cerințele sarcinii de învățare”(Schmeck, 1982, p. 233).

-

“Stilul de predare corespunde preferinței elevilor pentru anumite modalitați de predare în clasă, maniera în care preferă să
abordeze diferite experiențe de învățare”(Renzulli,Smith, 1978, p. 2).

-

“Stilul de învățare este maniera în care elevul este programat pentru a învăța în modul cel mai eficace, adică pentru a
recepționa, a înțelege, a reține și a fi capabil să utilizeze o nouă informație” (Reinert, 1976, p. 161).
Stilul de învățare a fost definit de mulți cercetători în raport cu strategiile de învățare. Strategia de învățare se referă la
modul de rezolvare a unei sarcini particulare și apare ca fiind centrată pe sarcină, în timp ce stilul se referă la persoană
(Negovan 2009). Stilul de învățare reprezintă una dintre cele mai importante surse pentru a face fața mediului academic
și reprezintă:
•

modul în care este abordată sarcina de învățare,

•

strategiile activate pentru îndeplinirea sarcinii de învățare,

•

ceea ce este stabil în modul de abordare a sarcinilor de învățare,

•

ceea ce este caracteristic individului atunci când învață.
Conceptul stil de învățare s-a dezvoltat din conceptul de stil cognitiv. Stilul cognitiv se referă la modul în care

oamenii percep și își organizează informațiile din jurul lor și despre modul cum răspund la stimuli din jurul lor.
Conceptul a avut o mare stabilitate în timp dar și un grad mare de generalitate. Studiile în acest domeniu au arătat că
oamenii diferă între ei prin modul în care abordează sarcinile. Însă pentru mulți cercetători conceptul de stil cognitiv nu a
rezolvat problema respectării diferențelor individuale în procesul de învățare. Stilul cognitiv este un construct de
laborator ce permite caracterizarea formală a activitații cognitive a unui individ.
Mulți autori consideră mai adecvată pentru semnificația stilului de învățare noțiunea de “preferință pentru
învățare”deoarece se referă la preferințele când, cum și în ce condiții învață individul în mod concret. Stilul de învățare
include preferința individului pentru mediul concret de învățare, despre modul în care dorește să studieze: preferințe
pentru lucrul în echipe, sau studiul individual, preferințe pentru situații structurate sau nestructurate, preferința pentru o
anumită modalitate perceptivă. Cunoașterea stilului de învățare are numeroase implicații educaționale de la cunoașterea
preferințelor studenților pentru învățare cât și la detectarea problemelor de învătare aflate într-o fază incipientă și
alegerea unor metode eficiente.
Modalitati de evaluare a stilului de învățare
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Stilul de învățare se poate indentifica în principal prin trei metode :
•

Autoobservarea propriei conduite de învățare, analiza și reflecția asupra propriilor experiențe de învățare. Profesorul îi
poate ajuta pe elevi în acest demers de autoanaliză, purtând discuții despe modul în care aceștia procedează atunci când
trebuie să învețe ceva nou. Elevii sunt astfel ajutați să-și conștientizeze preferințele specifice stilului personal de învățare,
ceea ce reprezinta un prim pas spre a face învățarea mai rapidă și mai ușoară.

•

Utilizarea unor instrumente de măsură a stilului de învățare.Majoritatea autorilor care au descris tipologii ale stilului de
învățare au elaborat și chestionare specifice ce permit identificarea modalitaților de abordare a sarcinilor de învățare în
diferite contexte educaționale. De exemplu, în 1978, Dunn și Dunn propun un instrument de masură a stilului de învățare
numit Learning Styles Inventory. Instrumentul se bazează pe cinci mari dimensiuni : variabile de mediu (zgomot,
lumină, temperatură, amenajarea spațiului) ,variabile afective (motivație, perseverență, responsabilitate), variabile
sociologice (preferința de învăța singur, cu o altă persoană sau în grup), variabile fiziologice (modalitatea perceptivă
preferată, momentul zilei cel mai propice pentru învățare), variabile psihologice (abordarea globală sau analitică a
sarcinii, gradul de specificitate emisferică). Deasemenea poate fi aminitit și Inventory of Learning Styles dezvoltat de
Vermunt (1992), a fost creeat ca instrument de diagnostic utilizat în învățământul superior. Cuprinde douăzeci de scale
referitoare la strategiile, modelele mentale și motivele pentru care elevii învață.Vermunt identifică patru stiluri de
învățare : Stilul direcționat, stilul nedirecționat, stilul orientat spre reproducere și stilul orientat spre aplicare.

•

Utilizarea descrierilor, a explicațiilor și a exercițiilor oferite de diferiți autori pentru recunoașterea și caracterizarea
propriului stil de învățare.Elevii pot identifica, pornind de la descrierile existente, în ce masură preferă tehnicile vizuale,
auditive sau kinestezice în prelucrarea informațiilor, dacă preferă să lucreze în grup sau singuri, conceptualizările
abstracte sau experimentările concrete. De exemplu, tipologia identificată de Barbe, Swassing și Milone (1979, 1988 cit.
în Sălăvăstru 2009) ce diferențiează trei stiluri de învățare: stilul vizual, stilul auditiv și stilul kinestezic.Pentru fiecare stil
sunt descrise carcteristici specifice de exemplu pentru stilul vizual există preferință pentru ilustrații, hărți, imagini,
diagrame ; este important să vadă textul scris pentru că are memorie vizuală bună, preferă instrucțiunile scrise pentru
sarcinile de învățare.
Pornind de la modelul lui Kolb, Honey si Mumford (1986) au elaborat propria teorie a stilurilor de învățare, pornind de
la asumpția că fiecare persoană posedă o manieră propie de percepere, procesare și reprezentare a informației. Astfel
definesc patru stiluri de învățare: activ, reflexiv, teoretician și pragmatic.

-

Stilul activ se caracterizează prin angajarea totală și fără idei preconcepute în experiențe noi. Excelează în a se adapta la
circumstanțele imediate ale contextului.Rezolvă problemele intuitive.

-

Stilul reflexiv se caracterizează prin preferința de a învăța în cadrul unor activități ce presupun reflecție, analiza,
ponderea unei cantitați de informații. Identifică toate posibilitațile înainte de a se angaja într-o activitate.

-

Stilul teoretic se caracterizează prin nevoia de a integra informațiile într-o structură, într-un model. Este rațional se
preocupă de conceptele de bază, de principii, preferă analiza și sinteza.
Implicații educaționale ale cunoașterii stilului de învățare
Cunoașterea stilului de învățare este benefică atât pentru elev, cât și pentru profesor. Elevul își va clarifica preferințele în
învățare, va conștientiza calitățile, lacunele, nevoile de învățare, și va alege mediul de învățare care îl avantajează cel mai
mult.
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Teaching communicative skills to military students
Profesor gradul I Petcu Lavinia
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Traian Vuia” Boboc, Buzău

The title of my paper is “Teaching communicative skills to military students.” I chose this title because I’m a
teacher at “Traian Vuia NCOs and Warrant officers Air force military school”, from Boboc, Buzau county. I teach
English to military students that will become military professionals.
Working in a military environment gives me the opportunity to write about communication, about people of
different nationalities that have to communicate and interact in many situations using the English language. English is
very important for the Romanian army because military personnel take part in international operations under NATO or
the United Nations. Therefore, it is vital for the military students to learn about communicative skills because as future
military professionals they will interact with their allies and in a war situation, good communication makes the difference
between life and death.
Learning foreign languages has always been viewed as useful and important and has a strong connection with
the development of the society itself. So, being an English teacher I have to make my students aware of the fact that
learning a foreign language has become a matter of necessity for today’s individuals.
Nowadays, military forces are deployed on humanitarian assistance and peace operations coordinated by NATO
or the United Nations. Many times English is the language that many national armies use with the peacekeeping
headquarters during operations. So, the English teacher has an important part in teaching the military students the
communicative skills. In addition, the peacekeeping troops will often need to co-operate with nongovernmental
organizations that work in the mission area. Usually, armies from various countries co-operate and train together.
Military from different branches like land forces, air force and navy have to go on exercise and they need to
communicate in a common language and this language is English.
There are many specific reasons why military personnel will need to learn communicative skills and I will
present a few of them. Romanian military have to attend meetings held in English at the peacekeeping headquarters.
They will have to speak on the telephone, read formal correspondence and give briefings. Some of them are drivers and
need to understand the instructions that superiors from other countries give them. Others will read orders and complete
forms, reports, speak with officers and non commissioned officers from other countries. NCOs who work on the
technical field are sent on courses to learn how to operate on new weapons systems that our country is going to buy.
For example, few year our country bought many F16 aircrafts and several air force NCOs were sent on Portugal
to be trained. They must use English in communication because the courses are taught in English and the documentation
is also written in English. Every specialization and military branch uses a specific terminology but all students will have
to be able to explain problems, make recommendations and suggestions and communicate with other military.
It is very important to speak a foreign language nowadays. Besides other skills and knowledge, it is considered
as a very important factor when applying for a job. I often tell to my students to learn English because it will bring them
many benefits. They have to speak English in order to be sent in missions abroad.
1.
The most important thing for me as an English teacher is to teach my students in order to help them improve
their English. All these are good reasons for me, as English teacher, to make my students aware of the importance of the
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communicative skills and also of the intercultural skill because in the military environment teamwork is vital for
surviving and defending your country.
Many teachers nowadays use communicative language teaching. Its goal is the communicative competence.
According to Jack C. Richards in his book Communicative language teaching today, communicative competence
includes certain aspects of language knowledge. One aspect refers to knowing how to use language for different purposes
and functions .Richards explains that we should use the language taking into consideration the setting and the
participants. We should know when to use formal or informal language or when to use it for written communication as
opposed to the spoken one, how to produce and understand different types of texts, conversations, interviews.
Using different kinds of communication strategies we will be able to communicate better in English. In the last years
language learning has been seen from a different point of view.
According to Richards, communication is based on the interaction of the learner and users of the language.
Communicative language teaching focuses on the learning of a foreign language through interaction and context. The
students should concentrate on the language learning. Teaching language communicatively means teaching
communicative competence. Jack C. Richards mentions that communicative competence means to know how to use
language for different purposes and functions, to know how to choose our use of language according to the setting and
the meaning (when to use formal or informal

language), to know to produce and understand different types of texts .

We can do these things by using different kinds of communication strategies. (Richards, 2006: 3)
Communicative language teaching is the change from the traditional methods to the modern ones, from the
teaching and practice of different grammar items using controlled activities and memorized dialogues and drills to the
use of pair work activities, role plays, simulations, debates, group work and project work activities when teaching
communicative skills. When talking about learning English, usually teachers talk about the four skills, reading, listening,
speaking and writing. There are two types of skills: receptive skills (listening and reading) and productive skills
(speaking and writing). Harmer explains that in the case of the receptive skills the students extract the meaning from the
discourse, while in the productive ones they really produce the language. But not only in the case of the latter is our brain
activated but also in the case of the first because “we cannot access meaning unless our brains are fully engaged with the
texts we are interacting with. (Harmer, 2007: 265)
The four skills must be seen as a whole. For example, Harmer observed that during a conversation we have to
listen and then to speak because we cannot interact with that person. Writing involves reading as well. When we send an
e-mail in order to reply to it, firstly we have to read it and then write the answer. After that review it by reading what we
wrote and then send it. Harmer points out that writing and reading cannot be separated. (Harmer, 2007: 265) In order to
provide many opportunities for the students to learn English, usually teachers tend to integrate the four skills. Skill
integration is used when asking students to work on a project that involves researching which is done by reading or
listening different materials, speaking in discussions or writing in the case of the reports. (Harmer, 2007: 267)
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EDUCAȚIA ÎN CONTEXTUL ACTUAL DE ÎNVĂȚARE

Oana Roxana Bud
Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde Seini”, Maramureș
Perioada în care ne aflăm de un an este și a fost una cu multe provocări, cu multe schimbări, cu necunoscute, dar în
același timp a adus și o mulțime de lucruri pozitive în procesul instructiv-educativ. Multe din aceste aspecte noi s-au
răsfrâns sub o forma sau alta și asupra copiilor și elevilor noștri. Trecerea de la învățământul tradițional la cel on-line a
dus la producerea unor temeri în prima fază deoarece lucrul cel mai prețios pierdut de elevi, a fost emoția creată și
transmisă de noi, cadrele didactice la orele de curs.Totul a început ca un coșmar din care din pacate nu am putut să ne
trezim îndată ce noaptea și întunericul au trecut și acești copii aveau și au nevoie de noi să fim acolo si să le aratăm în
continuare că nici acest ocean nu este imposibil de trecut dacă există voință, ambiție și putere de luptă.
Școala on-line a adus totodată o sumedenie de platforme, care se pot folosi extrem de interactiv și pot veni în sprijinul
tuturor, chiar și în procesul de predare-invățare. Spre exemplu platformele precum Kahoot!, Quizizz, Wordwall, Padlet,
Nearpod, Youtube sunt de mare ajutor deoarece materia se predă și se exersează prin joc, cântec, filmuleț, desen și pagini
viu colorate și atractive pentru copii. Prin aceste mijloace, elevii pot lucra și în echipe, unde fiecare are un rol bine
stabilit, care îl ajută să câștige încredere în sine, să se apropie de colegii săi, să coopereze și să iși creeze niște relații de
prietenie, acceptare și apropiere, lucruri extrem de vitale pentru toti elevii unei clase. Limitările platformelor în
activitatea cu elevii sunt puține dacă în aceste momente primează voința, dedicarea și implicarea fără margini ale cadrelor
didactice.
Menținerea interesului elevilor în învățarea on-line se obține mult mai ușor dacă există deschidere spre aceste platforme,
spre predarea unor lecții pregătite și organizate din timp care respectă toate etapele.
Un alt exemplu de bună practică ar fi începerea fiecărei ore de curs cu acele jocuri, exerciții de Warm-up, care nu
numai că ne introduc intr-un mod inedit în ceea ce urmează să fie predat, ci produc și o stare de bine, de apropiere și
curiozitate spre ceea ce urmează să se întâmple în cadrul orei.
Pe parcursul procesului să nu uităm nici de cuvintele calde de laudă și apreciere care cresc stima și respectul de sine,
nasc comportamente pozitive și caractere puternice. Activitățile să nu fie foarte alungite, ci să aibă ca țintă calitatea și nu
cantitatea. La finalul fiecărei activități feedback-ul are un rol vital, deoarece se știe deja că prin el se pot corecta greșeli,
elevul poate fi încurajat să lucreze mai mult sau să aprofundeze anumite aspecte, simțindu-se mai încrezător în
posibilitățile sale.
În concluzie, un rol la fel de prețios pe lângă cele enumerate deja, îl are zâmbetul, starea de bine, emoția transmisă
chiar și printr-un perete despărțitor cum este monitorul unui calculator.
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Jocul didactic – stimulent creativ al abilităţii de comunicare la copilul preşcolar

Prof. înv. preșcolar Chiriță Cristiana-Daniela
Școala Gimnazială Nr. 1 Străoane, Vrancea

În Dicționar de Pedagogie, Sorin Cristea (2000, p. 78) definește jocul didactic astfel: „specie de joc care îmbină
armonios elementul instructiv și educativ cu elementul distractiv.”și ca „tip de joc prin care cadrul didactic consolidează,
precizează și verifică cunoștințele predate copiilor, le îmbogățește sfera de cunoștințe, pune în valoare și le antrenează
capacitățile creatoare ale acestora.” Prin intermediul jocului didactic se activează vocabularul copiilor, fiind principalul
mijloc utilizat în corectarea pronunţiei şi a însuşirii anumitor structuri gramaticale. Jocul ca activitate de mare
însemnătate în copilărie se încorporează și în activitatea intelectuală de ansamblu încă de timpuriu determinând
dezvoltarea unor însușiri verbal-imaginative complexe a căror rol este foarte important (Verza Emil, 1993, p. 60).
Potrivit autoarei Vrăsmaș Ecaterina (1999, p. 121), prin joc, copiii se integrează și înțeleg lumea înconjurătoare.
Jucându-se, copilul se cunoaște pe sine, își dă seama unde este mai puternic și unde este mai slab, își cunoaște interesele
și nevoile. Jocul ajută copilul să se dezvolte intelectual, fizic și socio- emoțional. Prin joc copiii învaţă să interacţioneze
cu ceilalţi, să exploreze mediul, să găsească soluţii la situaţiile problemă, să îşi exprime emoţiile, să achiziţioneze
cunoştinţe şi abilităţi care îi vor fi necesare pentru adaptarea la cerinţele şcolii. Copilul are nevoie nu numai de sprijin şi
îndrumare, ci şi de libertate şi iniţiativă personală, iar educatorul trebuie să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze
modalităţile specifice prin care copilul achiziţionează cunoştinţe: imitare, încercare şi eroare, experimentare. „Ceea ce
caracterizează jocurile sunt tocmai acţiunile reale din viaţa adulţilor pe care copiii tind să le reproducă în tocmai. Relaţiile
interindividuale sunt controlate din ce în ce mai mult de regulile implicate în rolurile asumate de către copii” (Al. Roşca,
A. Chircev, 1972).
Ursula Şchiopu (1975) în cartea „Probleme psihologice ale jocului” consideră că jocul îndeplineşte pentru toate
vârstele funcţii psihologice complexe, funcţii educative, între care amintim: asimilarea de conduite, acumularea de
experienţă şi informaţie, funcţii de dezvoltare fizică prin antrenarea sau menţinerea capacităţilor fizice, funcţii sociale în
dezvoltarea relaţiilor sociale. Jocul capătă roluri psihologice tot mai complexe: funcții formative, funcții de
relaxare,funcții de facilitare a adaptării copiilor la aspectele mai complexe ale mediului înconjurător, funcții de
umanizare, constituind o preparare a copilului pentru viață, funcții de dezvoltare psihofizică și de satisfacere a trebuinței
de activitate etc. (Verza Emil, 1993, p. 66).
Unul dintre categoriile de jocuri specifice activităţilor didactice din grădiniţă este jocul didactic. Acesta este un
,,tip de joc prin care educatorul consolidează, precizează şi verifică cunoştinţele predate copiilor, le îmbogăţeşte sfera de
cunoştinţe. Conţinutul, sarcina didactică (problema intelectuală), regulile şi acţiunile de joc (ghicire, surpriză, mişcare
etc.) conferă jocului didactic un caracter specific, înlesnind rezolvarea problemelor puse copiilor” (Dicţionar de
Pedagogie, 1979, 241). La rândul său, acesta a fost clasificat de specialiști după mai multe criterii. Spre exemplu
Bunăiașu C., Cămărașu G., Dănilă I., Gherghina D., Ilie V., Novac C., Oprescu N., Păunescu A (2007) , clasifică
jocurile didactice pentru educarea limbajului în trei categorii:
• jocuri didactice pentru dezvoltarea laturii fonetice a limbajului;
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• jocuri didactice pentru formarea deprinderii de exprimare corectă din punct de vedere gramatical;
• jocuri didactice pentru precizarea și activizarea vocabularului
Jocurile didactice reprezintă categoria cea mai cuprinzătoare și reprezentativă a jocurilor cu reguli. Aceste jocuri
ocupă un rol important în dezvoltarea copilului, ele facilitând procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoștințelor,
iar prin caracterul lor formativ influențează dezvoltarea și modelarea personalității copilului preșcolar.
Totodată, jocul didactic contribuie la dezvoltarea judecății, memoriei, atenției spiritului de observație, la cultivar
ea obișnuinței cu munca intelectuală și cea independentă. El constituie un mijloc și un procedeu deosebit de valoros
deacumulare de noi cunoștințe, de echilibrare a procesului de învățare si a activității de joc, putându-se desfășura atât in
cadrul activităților libere cat si in cele comune. Jocurile didactice sunt integrate demersului educaţional explicit, sunt
propuse de către adultul educator, au obiective educaţionale bine precizate şi reprezintă forma ideală prin care jocul, ca
activitate fundamentală a vârstei preşcolare poate sprijini învăţarea „deghizat" dirijată, pregătind integrarea ulterioară a
copilului în şcoală (Colceriu Laura, 2010, p. 48).
Scopul utilizării jocurilor didactice, în opinia autoarelor Barna I. P., Baroni M. C. și Alexandrache C. (2017, p. 101) are
în vedere:
• verificarea volumului vocabularului și gradul de înțelegere a noțiunilor,
• verificarea capacității copilului de a face analogii prin opoziție,
• verificarea capacității de generalizare, a gradului de însușire a unor noțiuni din domenii variate și
posibilitatea raportării acestor noțiuni la respectivele categorii integratoare,
• formarea și consolidarea deprinderilor de a folosi cuvinte (antonime, omonime, paronime, sinonime)
pentru dezvoltarea creativității verbale.
Eficiența jocului didactic în dezvoltarea vorbirii depinde, în mare măsură, de modul în care educatoarea știe să selecteze
jocul, în raport cu situațiile concrete existente în grupa de copii. Aceasta presupune o foarte bună cunoaștere a copiilor
sub raportul nivelului atins în dezvoltarea limbajului, precum și sub aspectul defectelor de vorbire. (I. Damșa, M. Damșa,
Z. Ivănuș, 1999, p. 60). Folosind jocul didactic ca formă de activitate, educatoarele realizează instruirea şi educarea
copiilor, le dezvoltă vorbirea necesară în procesul comunicării şi cunoaşterii, le perfecţionează exprimarea, corectează
pronunţia, le îmbogăţeşte vocabularul şi-i ajută pe copii să-şi însuşească în mod practic structura gramaticală a limbii.
Așadar, jocul didactic constituie activitatea cea mai firească și eficientă în dezvoltarea multilaterală a copilului, în
perceperea și înțelegerea lumii înconjurătoare, în stimularea dorinței preșcolarului de a cunoaște și de a-și exprima
gândurile și impresiile. Acest lucru potențează considerabil valoarea educativă a jocului pentru dezvoltarea vorbirii (I.
Damșa, M. Damșa, Z. Ivănuș, 1999, p. 60).
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INOVAȚIA ÎN EDUCAȚIE

Mocanu Ileana, prof. înv. primar,
Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani – Vrancea, România

Trăim într-o eră a schimbărilor tehnologice și sociale dinamice și rapide, în care inovația este văzută ca o
provocare în multe domenii. În mod ideal, inovația este forța motrică din spatele creării unui nou ciclu de învățare,
promovarea schimbărilor mai largi și îmbunătățirea continuă a unei organizații. Nevoia de schimbare în educație apare
din realitatea modernă care influențează procesele prin care se produce cunoașterea. Explozia cunoașterii necesită
reorganizarea educației, cu scopul de a crea un cetățean capabil să învețe, să-și revizuiască cunoștințele, să aibă acces la
informații și să folosească experiența în mod creativ.
Activitățile educaționale inovatoare sunt propuse ca o parte importantă a programului de învățământ, primar și
secundar, cu scopul de a promova și a integra noi abordări ale predării și învățării, îmbunătățirea rezultatului educațional
și, în cele din urmă, pregătirea mai bună a elevilor pentru integrarea lor în societate. Caracteristicile specifice ale
programelor inovatoare și factorii care contribuie la durabilitatea și integrarea lor în practica educațională sunt: utilizarea
TIC și a infrastructurii adecvate în școală, o cultura școlară diversă, climatul de cooperare și solidaritate între profesori și
participarea la programe europene.
În contextul schimbărilor globale rapide, educația este chemată să îmbunătățească practicile tradiționale de
succes și să evidențieze noi abordări care răspund realității actuale, așteptărilor și nevoilor elevilor. Subiecte noi, noi
instrumente și medii educaționale, noi abordări pedagogice și idei inovatoare par a fi foarte promițătoare, pentru elevi și
profesori, în ceea ce privește experiențele educaționale și oportunitățile de învățare care modelează elevul.
Cultura și managementul școlii influențează cursul unei inovații educaționale și promovează sau descurajează
participarea profesorilor și progresul procesului de integrare a inovației. Există o gamă largă de practici inovatoare de
predare-învățare-evaluare și există mulți profesori care experimentează și sunt inovatori. Cu toate acestea, sistemul
educațional nu a reușit să găsească modalități și mecanisme adecvate pentru a sprijini și schimba aceste practici, pentru a
inspira și a ajuta alți profesori. Multe activități de formare pentru profesori și elevi recomandă utilizarea metodelor de
predare constructiviste. Interesul profesorilor este ca elevii să aibă o abordare mai activă a învățării. Îi încurajează pe
elevi să participe creativ la lecție și, din acest motiv, principala preocupare este să se creeze un mediu sigur de învățare.
Un astfel de mediu respectă particularitățile de învățare ale fiecărui elev și îi oferă mijloacele și curajul de a lucra ca
membru al echipei sale, fără teama de eroare. În învățare, greșeala nu este o faptă rea, ci o oportunitate de a învăța.
Inovațiile pot fi obligatorii sau neobligatorii-voluntare. Cele obligatorii sunt impuse de Ministerul Educației,
însoțite de instrucțiuni detaliate, aplicații practice, seminarii, cărți și materiale informative, pentru a fi înțelese și adoptate
de personalul didactic. Pe baza dimensiunii organizației educaționale, putem distinge trei categorii principale de inovații:
(a) inovație educațional-pedagogică;
(b) inovație administrativ-organizațională;
(c) inovație legată de climatul școlar și de relațiile umane.
Prima categorie este legată de inovațiile în elementele curriculare (obiective, conținuturi, metode și instrumente
de predare, metode de evaluare). A doua categorie de inovații se referă la modalitățile de organizare și administrare a
organizației școlare, cum ar fi implementarea pentru prima dată a unui sistem informatic sau crearea unui spațiu nou în
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școală. A treia categorie se referă la inovații care vizează climatul și relațiile umane care se dezvoltă în cadrul școlii și
provoacă schimbări în credințele și atitudinile profesorilor.
Schimbările în educație sunt inevitabile și necesare, deoarece elevii devin înstrăinați, au performanțe slabe și
abandonează școala, în timp ce profesorii sunt frustrați, plictisiți și epuizați. O cultură școlară care îmbrățișează inovația
și schimbarea este esențială pentru succesul școlii în promovarea îmbunătățirii performanțelor elevilor. Rezultatele unei
inovații pot fi multe și variate și, în general, pot fi privite ca îmbunătățind școala după anumite criterii. Acestea pot
include creșterea motivației învățării și a atitudinii pozitive pentru schimbare și eficiență a elevilor, noi abilități, atitudini
și satisfacție pentru profesori și îmbunătățirea capacității școlii, ca organizație, de a face față problemelor.

Bibliografie:

• Carol Căpiță, Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, Stiluri de
predare –Stiluri de învățare(2), 2011, MECTS-UMPFE, București
• Dogaru, Mariana, Dumitru, Adriana „Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din
mediul urban”. Modulul 6 “Calitate în educație”, București, 2011
• Olaru, M., „Managementul calității"-manual, Editura Economica Preuniversitaria, București, 2005
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EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SINTAXĂ

Huciog Mariana Camelia
Școala Gimnazială Scobinți, județul Iași
Asupra conceptului de sintaxă nu există, în literatura de specialitate, un punct de vedere comun, varietatea
semnificaţiilor fiind generată, în cea mai mare măsură, de perspectiva din care diversele şcoli sau orientări abordează
cercetarea fenomenelor lingvistice.
Termenul de sintaxă îşi are originea în grecescul „syntaxis”, abstractul verbal al lui „syntasso”, care însemna „a
construi, construcţie”. Cu această notă semantică a fost introdus în regimul gramatical de către Apollonis Dyskolos,
supranumit şi „părintele sintaxei”, prin celebrul său tratat „Peri syntaxeos”, tradus mai târziu în latină prin „De
constructione”, adică „despre construcţie”, termen care s-a folosit în paralel cu cel de sintaxă până în secolul al XIX-lea.
„Gramatica, arată Bogdan Petriceicu-Haşdeu, are a face în specie cu forma, iar cu sensul numai întrucât se
atinge de relaţiuni logice între o formă şi alta. Cele două ramuri proprii ale gramaticii sunt morfologia şi sintaxa, ambele
având de obiect forma şi iarăşi forma. Din aceasta perspectivă, sintaxa se defineşte ca „teorie a formelor şi a înţelesului
construcţiilor sintactice”, sau ca „teorie a relaţiilor”.
Orientarea către studiul unităţilor sintactice :
– propoziţia, părţile de propoziţie şi chiar sintagma;
– al relaţiilor care se stabilesc între ele;
– coordonare, subordonare ;
– şi al mijloacelor de exprimare gramaticale şi extragramaticale , lărgeşte considerabil sfera de difuziune a obiectului
sintaxei, abandonându-se sau completându-se formula tradiţională de „constructio”. Drept urmare, sintaxa, ca parte
componentă a gramaticii, acumulează în obiectul său de investigaţie o gamă mult mai variată de aspecte descriptive şi
normative, care, supraevaluate, îi conferă, în raport cu morfologia, o poziţie dominantă.
În lingvistica românească, conceptul de „sintaxă” este atestat o dată cu apariţia primelor gramatici, cu
semnificaţia din gramaticile medievale şi de mai târziu, care au servit ca modele. Deşi în cuprinsul gramaticilor, cunoaşte
un spaţiu mai restrâns, prezenţa sintaxei, în raport cu morfologia (etimologia) sau cu fonetica şi prozodia, este marcată de
fiecare dată într-un capitol distinct prin termenii „sintacsis”, „sintactul”, „sintactica”, sintetica”. Alteori, se face apel la un
corespondent din fondul lexical românesc: încheiere, alături de sintactis, construcţie sau alcătuire, alcătuirea cuvintelor,
construcţie, întocmire, compunământ. Termenul de sintaxă, cu o circulaţie occidentală, în aceeaşi formă sau într-o formă
asemănătoare până în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se impune şi se generalizează ca expresie unică a
unui concept gramatical după 1880 prin gramatica lui Piţia, 1881, Robin, 1888,
De la primele gramatici şi până astăzi, sintaxa este definită, în mod explicit sau implicit, prin obiectul său de
studiu din perspectivă descriptivă sau normativă, în funcţie de scopul urmărit (didactic, ştiinţific sau cultural) şi de
tendinţele şi orientările lingvistice ale vremii. Ca o constantă, sunt cuprinse în definiţia sintaxei următoarele elemente:
îmbinarea cuvintelor, construcţia propoziţiilor şi a frazei, reguli referitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziţii şi fraze,
relaţiile care se stabilesc între cuvinte, ordinea lor, apariţia unuia sau a altuia fiindcondiţionată de aspectul descriptiv,
normativ sau uzual al demersului sintactic.
Câteva definiţii ale sintaxei vor ilustra cele de mai sus:
1.

Ce este sintaxis? Este dreaptă a părţilor cuvântului întru sine încheiereşi adevărata pricină a cuvintelor ce să încheie.
(Eustatievici, 1757);
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2.

Acea cuviincioasă orânduială ce trebuie să aibă între dânsele părţilecuvântului. (Văcărescu, 1787);

3.

Învăţătura cum să poată nesţine cuvintele cele osebite a le încheia într-ogrăire, să numeşte sintaxis sau alcătuirea
cuvintelor. (Tempea, 1797);

4.

Sintaxa, alcătuirea cuvintelor, aceasta ne învaţă cuvintele cele chilinedeosebite a le alcătui şi spre întreagă înţelegere
a le aduce. (Diaconovici Loga, 1822);

5.

Sintaxul este partea aceea a gramaticii care ne arată relaţia şi cuviinţazicerilor ce au între dânsele şi cum să le aşezăm
una lângă alta ca să facă un cuvânt după însuşirile şi firea unei limbi. (Eliade, 1828);

6.

Sintaxa ne învaţă cum să orânduim părţile singuratice ale vărbirii sprea forma construcţiuni şi cum să orânduim
propoziţiile. (Laurian, 1840);

7.

Sintaxa tratează despre clasele şi formarea frazelor. (Tiktin, 1893);

8.

Sintaxa este partea gramaticii care cuprinde regulile privitoare laîmbinarea cuvintelor între propoziţii şi fraze.
(Gramatica, II);

9.

Sintaxa se ocupă de studierea relaţiilor între cuvinte, de normele şitipurile acestor relaţii, de structura şi valoarea
unităţilor sintactice. (Bulgăre, 1968);

10. Sintaxa studiază regulile de îmbinare a cuvintelor în unităţi sintactice.
(Dimitriu, 1982).
Acceptată, împreună cu morfologia, ca parte a gramaticii, sintaxa nu poate fi prezentată numai ca un inventar de reguli
sau norme privitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziţii şi fraze, deoarece obiectul şi mecanismul său de funcţionare
sunt mult mai complexe, iar regulile nu au totdeauna rolul dominant în organizarea structurilor sintactice,
compatibilitatea lor fiind validată de relevanţa unităţilor constitutive, a relaţiilor pe care le contractează şi a funcţiilor pe
care le actualizează, în strânsă dependenţă cu nivelul la care se proiectează şi uneori, cu registrul stilistic căruia îi aparţine
comunicarea.
Se ştie că în orice definiţie trebuie, ca o condiţie sine qua non să se opereze totdeauna cu unităţi sau termeni cu
relevanţă în sfera noţiunii pe care o definim; astfel, în virtutea acestui principiu, fonologia se va ocupa cu studiul
fonemelor, lexicologia, cu studiul lexemelor, morfologia, cu studiul morfemelor, pentru că în aceste unităţi sunt relevante
pentru nivelurile respective. În definiţia sintaxei, însă, se operează cu mai multe entităţi: cuvinte, propoziţii, fraze.
Referitor la definiţia dată în Gramatica II, se pot formula două observaţii: una de ordin categorial şi alta de ordin
structural.
Cuvintele, din perspectivă sintactică, pot fi funcţionale, când îndeplinesc condiţiile de analiză şi afuncţionale,
când nu au calitatea de unităţi sintactice, având rolul de auxiliare semantice, morfologice sau sintactice. Cuvântul, în
accepţiunea lui obişnuită, ţine de sfera vocabularului, la nivelul sintaxei dovedindu-se a fi inoperant, neadecvat. Sintaxa
nu operează, aşadar, cu cuvinte, ci cu unităţi relevant la acest nivel: părţi de propoziţie, sintagme, propoziţii, fraze,
structurate ierarhic. Dintre acestea, partea de propoziţie se dovedeşte a fi, atât în operaţiile de analiză, cât şi în cele de
sinteză, unitatea sintactică minimală, ireductibilă la acest nivel, şi nu cuvântul, aşa cum, de altfel, se recunoaşte, cel puţin
practic, în toate lucrările de sintaxă.
Privită sub aspect structural, definiţia sintaxei este susceptibilă de două observaţii: prima, definiţia este
formulată unilateral, numai din perspectiva emiţătorului, ca proces genetic, de sinteză, perspectiva receptorului fiind
omisă şi o dată cu aceasta şi procesul de analiză, cele două procese (analiza şi sinteza) fiind inerente oricărui act de
comunicare; a doua, din ierarhia unităţilor sintactice implicate în definiţie este eludată sintagma, unitate la al cărei nivel
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se produc procesele de selecţie şi de combinare a părţilor de propoziţie, ca unităţi constitutive ale sintagmei şi nu ale
propoziţiei.
Sintaxa ar fi, aşadar, partea gramaticii care se ocupă cu studiul unităţilor sintactice, al relaţiilor care se stabilesc
între ele, al funcţiilor pe care le actualizează şi al mijloacelor cu ajutorul cărora se exprimă.
Sintaxa are ca obiect unităţile sintactice privite dintr-o dublă perspectivă: relaţională şi funcţională; perspectiva
pune în evidenţă elementele de expresie, iar cea funcţională, elementele de conţinut ale unităţilor sintactice, mijloacele de
exprimare distribuindu-se în raport cu trăsăturile structurale ale fiecărei unităţi.
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RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ CU TEMA „COMUNICAREA EDUCAȚIONALĂ ONLINE”
SAU „SHAPING THE FUTURE OF EDUCATION”
NECULAI ALEXANDRA ȘTEFANIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICU CONSTANTINESCU, BUZĂU

TEMĂ DE REFLECȚIE:„Oamenii au dreptate atunci
când spun că prin educaţia online lucrurile nu se vor mai
petrece în sala de clasă. Însă greşesc, cred eu, când presupun
că prin aceasta învăţarea va deveni o activitate
independentă, personală. Învăţarea trebuie să se petreacă
într-o comunitate.” Philip R. Regier
DEFINIȚIE: Comunicarea prin Internet/online reprezintă
un ansamblu de acțiuni și procese mediate de computere
prin care interlocutorii își transmit informații prin mesaje ce
pot căpăta diverse forme.
Comunicarea este un proces absolut indispensabil omenirii,
iar de-a lungul timpului mesajele au fost transmise prin
diverse căi, comunicarea căpătând astfel diverse forme și
fiind utilizată în diverse medii, inclusiv cel virtual.

EXPLICAȚIE: Comunicarea online este un tip de comunicare cu totul altfel decât cel cu care
eram obișnuiți până acum, pentru că vorbim despre internet - o lume a tuturor posibilităților,
la care aderă din ce în ce mai mulți utilizatori.
Până nu de mult timp, educaţia online reprezenta ceva cu puţin mai mult peste versiunile
electronice ale tradiţionalelor cursuri prin corespondenţă. Acest lucru s-a schimbat cu adevărat
odată cu apariţia aplicaţiilor video pe internet, a mesageriei instantanee şi a instrumentelor de
colaborare.
Adevăratul potenţial al educaţiei online, în opinia experţilor, este posibilitatea de a oferi
experienţe de învăţare adaptate la caracteristicile individuale ale elevilor într-o măsură mai
mare decât este posibil în sala de clasă. Acest lucru le permite elevilor să înveţe în timp ce fac
ceva (learning by doing), ceea ce este pentru mulţi dintre ei mai motivant şi util.
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Recent, SRI International a întocmit pentru Departamentul Educaţiei al Statelor
Unite un raport de 93 de pagini cu privire la educaţia online, raport care are un titlu pur
ştiinţific, neinteresant, dar cu o concluzie foarte interesantă: "În medie, elevii care au învăţat
într-un mediu online au avut rezultate mai bune decât cei care au beneficiat de instruire
faţă-în-faţă cu profesorul."
Raportul a luat în calcul o serie de studii comparative cu privire la educaţia online şi
cea tradiţională, din sala de clasă, pe perioada 1996 – 2008. O parte din studii se referă la
educaţia de la grădiniţă până la clasa a XII-a, însă cele mai multe dintre acestea au fost
desfăşurate în colegii sau în cadrul unor programe de educaţie continuă a adulţilor de diferite
tipuri, de la pregătirea medicală la cea în domeniul militar.
Pentru perioada menţionată de 12 ani, au fost identificate în raport 99 de studii în
care au fost realizate comparaţii cantitative între rezultatele educaţiei online şi cele ale
educaţiei tradiţionale, la aceleaşi cursuri. Analiza realizată pentru Departamentul Educaţiei
a arătat că, în medie, elevii care au urmat o parte sau toate cursurile online înregistrează la
teste o rată de succes de 59%, în comparaţie cu rata medie de succes a elevilor din sala de
clasă, care este de 50%. Aceasta este o diferenţă modestă, dar semnificativă din punct de
vedere statistic.
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APLICAȚIE
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Școala online. De la inovație și creativitate la performanță
Platforme și resurse educaționale online
Prof. înv. preșcolar Larisa-Ioana Cați
Școala Gimnazială „Friedrich Schiller”, Târgu Mureș, județul Mureș
Învățământul online ne-a adus tuturor mari provocări, dar și oportunități de învățare, dezvoltare, acolo unde a
existat baza materială necesară. Am învățat că putem rămâne conectați și fără să fim împreună fizic și că putem face față
oricărei provocări care ne iese în cale.
În perioada grădiniței online, am utilizat platforma educațională Microsoft Teams, pentru comunicare și întâlniri
video cu preșcolarii. Am creat albume pentru fiecare săptămână, conform planificării, și am încărcat zilnic sugestii de
activități accesibile pentru acasă.
Pentru crearea resurselor educaționale, am utilizat diverse platforme, site-uri, aplicații.
Platforma pe care am utilizat-o cel mai des pentru conceperea de jocuri educaționale interactive este Wordwall.
Este ușor de folosit și se pliază pe o multitudine de tipuri de activități.
Câteva dintre jocurile pe care le-am creat pe Wordwall, pentru grupa mijlocie, sunt:
•

„Lungime: lung-scurt, subțire-gros”: https://wordwall.net/resource/5588309/legume-scurt-lung-sub%c8%9bire-gros; am
utilizat acest joc în cadrul săptămânii „Legumele toamnei”. Copiii selectează legume de diferite lungimi și grosimi, în
funcție de cerință.

•

„Recunoaște cifrele!” https://wordwall.net/resource/2137026/recunoa%c5%9fte-cifrele; acesta este un joc de asociere a
cifrelor 1, 2, 3 la cantitate.

•

„Găsește emoția!” https://wordwall.net/resource/6423528/g%c4%83se%c8%99te-emo%c8%9bia; am utilizat acest joc în
cadrul temei săptămânale „Emoțiile mele”. Este un joc de asociere a expresiilor faciale sugestive cu emoticoanele
potrivite.
Această platformă mi-a fost de mare ajutor și la evaluarea sumativă, deoarece înregistrează răspunsurile copiilor
și timpul petrecut în joc.
O altă platformă des utilizată este Jigsawplanet, cu ajutorul căreia am creat puzzle-uri distractive pentru copii.
Cu ocazia aniversării zilei de naștere a lui Mozart, am realizat următorul puzzle de 6 piese, potrivit pentru copii de 3-4
ani: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12932539e733.
YouTube este un site pe care l-am utilizat foarte des, aici existând o multitudine de materiale educaționale
calitative pentru copii: filmulețe educative, povești, jocuri, cântece, dansuri. Am descoperit cu bucurie canale precum:
Lumea lui Morcovel, Marili Party, Momentul de poveste, Citesc povești.
Un instrument valoros pentru crearea de povești este Storyjumper. Aici se pot concepe cărți de povești și, în
plus, se pot adăuga înregistrări vocale pe paginile cărții. Astfel, copiii își pot auzi educatorul/învățătorul/profesorul care
le citește. Aplicația conține o mare varietate de fundaluri, obiecte, personaje, care să pună în scenă orice poveste. Este
ușor de folosit și există chiar și un tutorial pentru crearea poveștilor.
O resursă educațională foarte utilă pentru profesori este Twinkl, care conține materiale didactice captivante,
activități interactive, PowerPoint-uri, planșe și multe idei inspiraționale. Pentru idei inspiraționale am folosit foarte des și
aplicația Pinterest.
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Resurse educaționale online există din belșug, important este să le găsim pe cele potrivite nouă și copiilor noștri.
De asemena, este important să știm și cum să le integrăm în noua noastră realitate de la clasă. Lucrurile s-au schimbat și
depinde de noi cum ne adaptăm noilor vremuri.
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Despre simțurile celor care simt
prof. Palievici Gheorghe Dionisie
Liceul Tehnologic Special Bivolărie
Deficienţa de auz face parte din categoria deficienţelor senzoriale. Preocupări pentru deficienţii de auz au existat
încă de pe vremea lui Aristotel, care vorbeşte despre aceştia în lucrarea sa „Despre simţurile celor care simt”. Codicele
lui Iustinian conţine reflectată atitudinea societăţii faţă de deficienţii de auz şi despre drepturile pe care aceştia le aveau.
În secolul al XVI-lea, medicul, filosoful şi matematicianul Girolamo Cardano scrie despre instrucţia şi educaţia
surdomuţilor, bazate pe demutizare şi comunicare verbală. Spaniolul Pedro Ponce de Leon este primul care a folosit
limbajul oral ca formă a demutizării.
Au existat de-a lungul timpului diferite poziţii faţă de metoda folosită pentru învăţarea limbii de către deficienţii
de auz. Dintre acestea, au fost structurate trei metode principale:
metode care folosesc preponderent limbajul oral (orale);
metode care folosesc în principal limbajul scris (metode scrise);
metode combinate, care utilizează şi mijloace auxiliare: dactilemele, labiolectura şi mimico-gesticulaţia.
În funcţie de zona de dezvoltare a metodelor, sunt cunoscute metodele: italiană, franceză, germană, austriacă,
belgiană, română.
În ţara noastră au existat preocupări faţă de deficienţii de auz de peste 100 de ani. În 1863 se înfiinţează o şcoală
pe lângă locuinţa Dr. Carol Davila, care devine apoi o secţie a azilului „Elena Doamna”, ulterior, o secţie a Institutului
pentru surdomuţi de le Focşani (1865). Încă din 1924 se stipulează în Legea Învăţământului că în unele şcoli vor
funcţiona clase speciale pentru handicapaţi.
La noi în ţară funcţionează în prezent grădiniţe, şcoli generale, profesionale şi tehnice pentru deficienţii de auz.
Datele statistice estimează că la vârsta copilăriei există 1 la mia de locuitori, iar odată cu înaintarea în vârstă
incidenţa cazurilor creşte, astfel că la maturitate, procentul este de peste 10 % iar la adulţii de vârsta a treia, de peste
50%.
Termenii folosiţi pentru desemnarea persoanelor cu deficienţe de auz sunt: surdo-mut, surdo-vorbitor, surd,
deficient de auz, disfuncţional auditiv, hipoacuzie, handicapat de auz, asurzit. Hipoacuzicul este deficientul de auz cu
resturi de auz, iar surditatea totală se numeşte cofoză.
Etiologia şi clasificarea tulburărilor de auz
Surdităţile ereditare, produse prin lezarea celulelor senzoriale, a canalului cohlear, prin atrofia nervului cohlear
sau transmise genetic de la unul dintre părinţi.
Surdităţile dobândite pot fi de mai multe feluri: a) prenatale – cauzate de maladii infecţioase ale gravidei, viruşi
ai rubeolei, oreionului, pojarului, hepatitei, hipotiroidism, diabet, infecţii bacteriene (tuberculoza, sifilis), medicamente
tranchilizante (morfina, cocaina, heroina, marihuana); iradierea mamei cu raze X în timpul sarcinii, alcoolismul,
incompatibilitatea sangvină între mamă şi fetus. b) surdităţile neonatale (perinatale), produse prin leziuni anatomopatologice în timpul naşterii, hemoragii meningiene, incompatibilitatea sangvină, anoxia (asfixia albastră- neoxigenarea
fetusului în timpul travaliului, din cauza cordonului ombilical). c) surdităţi postnatale – determinate de traumatisme
cranio-cerebrale, boli infecţioase (meningita, encefalita, scarlatina, rujeola, pojarul, tusea convulsivă, oreionul), otita, boli

2391

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

vasculare, subalimentaţia cronică, traumatismul sonor, cauze medicamentoase (streptomicină, neomicină, canamicină,
gentamicină, aspirină, chinină în doze mari).
Gradele deficitului auditiv
Auzul normal percepe sunete la o intensitate de la 0-20 şi chiar 30 dB. Perceperea sunetelor la intensităţi de
peste 20 dB, indică pierderi uşoare, medii sau avansate ale auzului, iar pierderile profunde se produc la 90dB. Decibelul
este cea mai mică unitate de măsură convenţională a intensităţii sunetului. Reprezintă a 10-a parte dintr-un bel şi
corespunde, aproximativ, foşnetului unei frunze de plop pe o vreme liniştită.
Biroul Internaţional de Audiofonologie estimează că:
între 0-20 dB audiţia este normală (poate auzi o conversaţie fără dificultăţi.)
între 20-40 – deficit de auz lejer sau hipoacuzie uşoară (poate auzi conversaţia dacă nu este îndepărtată).
Între 40-70 dB – deficit de auz mediu sau hipoacuzie medie (poate auzi conversaţia de foarte aproape şi cu
dificultăţi. Necesită proteză).
Între 70-90dB – dificultate de auz severă sau hipoacuzie severă (poate auzi zgomote, vocea. Se poate proteza).
Peste 90dB - deficit profund, surditate sau cofoză (aude doar sunetele foarte puternice dar provoacă şi senzaţii
dureroase.).
Caracteristici ale funcţiilor si proceselor psihice la deficienţii de auz
Comparativ cu gândirea auzitorului cea a deficientului de auz are un conţinut concret neevoluat, abstractizarea
este mai puţin accesibilă; Unele forme ale deficienţei de auz pot determina o întârziere intelectuală, ca o consecinţă a
destructurării raportului dintre gândire şi limbaj. Memoria are aproximativ aceleaşi caracteristici ca la normalul auzitor,
cea cognitiv-verbală se dezvoltă mai lent, în procesul demutizării, în timp ce memoria vizual-motrică şi afectivă este mai
bine dezvoltată. Imaginaţia constă în capacitatea de a crea reprezentări noi, pe baza ideilor, senzaţiilor, percepţiilor
acumulate anterior.
Prin demutizarea surdomutului şi dezvoltarea vorbirii la hipoacuzici se îmbogăţeşte şi perfecţionează
vocabularul şi pronunţia. Folosirea exagerată a limbajului gesturilor poate deveni un obstacol în învăţarea limbajului
oral., dar şi folosirea metodei orale pure, chiar în educaţia timpurie, înseamnă a lipsi copilul de o comunicare reală, atâta
timp cât limbajul nu este bine instalat.
Specificul integrării socio-profesionale la deficientul de auz
Trebuie avute în vedere anumite caracteristici încă din copilăria mică:
stimularea şi formarea capacităţii de comunicare a copiilor, prin mijloace verbale şi auxiliare;
dezvoltarea unor caracteristici ale percepţiei kinestezice, învăţarea copilului să coreleze complexul sonor cu
pipăitul, cu vibraţiile aparatului fonoarticulator, cu particularităţile suflului de aer în emisia vocală;
dezvoltarea capacităţilor de imitare a mişcărilor corpului, ale feţei, ale gurii…
dezvoltarea percepţiilor auditive, prin antrenamente şi exerciţii, sau prin amplificarea cu ajutorul protezelor;
dezvoltarea atenţiei, a capacităţilor de memorare, de reproducere, de motivaţie şi activism prin joc şi alte
activităţi;
formarea încrederii în sine etc.
Integrarea socială trebuie începută din cele mai mici vârste, prin forme specifice. În condiţiile unei educaţii
deficitare, deficientul devine singuratic, se izolează. Majoritatea deficienţilor de auz reuşesc să se integreze bine şi
eficient în viaţa socială şi profesională, ajungând la exercitarea unor profesii apropiate de cele ale auzitorului. Ei nu vor fi
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orientaţi spre profesii ce solicită auzul. Dintre cele mai frecvente profesii exercitate de deficienţii de auz: tehnician
dentar, instalator tehnico-sanitar, croitor, tâmplar, strungar, lăcătuş, electrician, zugrav, dar poate urma şi forme ale
învăţământului tehnic şi liceal sau unele forme ale învăţământului superior.
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Rolul educației în formarea comunicării totale
Autor: prof. Palievici Elena
Liceul Tehnologic Ion Nistor

Educația formală este educația intenționată, sistematică și evaluată, încredințată specialiștilor din domeniul
acceptat instituțional, juridic, statal și social, al educației (profesori, învățători, educatori, lectori, etc). Acest tip de
educație cuprinde totalitatea influențelor si acțiunilor organizate sistematic, gradate cronologic și elaborate în cadrul unor
instituții specializate, în vederea formării personalității umane.
Educația nonformală cuprinde totalitatea acțiunilor organizate în mod sistematic, dar în afara sistemului formal
al educației. Această formă de educație este considerată complementară cu educația formală sub raportul finalităților
conținutului și a modalităților concrete de realizare.
Educația informală este considerată ca fiind educație incidentală și include totalitatea influențelor
neintenționate, eterogene și difuze, prin care fiecare persoană dobândește cunoștințe, abilități și aptitudini din
experiențele sale zilnice.
Din punct de vedere etimologic, denumirea termenului de educație informală provine din limba latină,
"informis/informalis" fiind preluat în sensul de "spontan", "neașteptat". Ca urmare, prin educație informală înțelegem
educația realizată spontan. Existența celor trei forme de educație, și anume: formală, nonformală și informală cu
caracteristicile și particularitățile lor, cu elementele de similaritate dar și de diferențiere, cu avantajele dar și cu limitele
lor poate ocaziona întrebări referitoare la felul cum ar trebui să se articuleze cele trei modalități pentru ca efectele lor
educative asupra elevilor să se soldeze cu eficiență maximă. Acest deziderat nu este posibil, însa, dacă nu se cunosc
interdependențele dintre cele trei forme, pe de o parte, iar pe de alta parte, daca nu se concep strategii adecvate care să
pună în valoare potențialul educațional al fiecărei modalități cu consecințele benefice rezultate dintr-o asemenea situație.
Date fiind avantajele dar si limitele fiecărei forme de educație în parte, problema care se pune este aceea de a le articula
corect astfel încât influențele lor de natură educativa să se soldeze cu eficiență maximă.
Comunicarea totală este un termen folosit pentru a încadra o varietate largă de metode de comunicare. În cazul
persoanelor valide vorbim de comunicare orală şi scrisă şi de comunicare prin intermediul mijloacelor audio-vizuale.
Fiecare persoană alege pentru sine modalitatea cea mai eficientă, cea mai plăcută sau cea mai la îndemână pentru a primi
şi a transmite informaţii. Faptul că tehnologia modernă ne permite să alegem dintr-o gamă atât de mare de mijloace de
comunicare este categoric un avantaj. Termenul de comunicare totală este adesea folosit în domeniul tehnic, unde
desemnează o serie de mijloace de comunicare care permit circulaţia informaţiilor. În cadrul psihologiei, aceasta
desemnează un singur mesaj transmis prin mai multe canale. Prin urmare, vorbim de întărirea unui mesaj prin mijloace
de comunicare adiţionale. Observăm aşadar că atunci când restrângem tipologia persoanelor la cei cu deficienţă,
comunicarea totală capătă un alt sens. Ea are aici menirea de a compensa prin o serie de tehnici modalitatea de
comunicare care este inaccesibilă persoanelor cu deficienţe în cauză.
Comunicarea totală la deficienţii de auz este un termen creat de Roy Holcomb în 1967 şi reprezintă titlul unei
filosofii de comunicare, nu neapărat o metodă (Scouten, 1984). Comunicarea totală poate implica una sau mai multe
modalităţi de comunicare – manuală, orală, auditivă, scrisă – în funcţie de nevoile individuale ale copilului. Ca atare, pot
exista situaţii în care limbajul oral să fie potrivit, situaţii în care limbajul gestual să fie preferat, momente care cer o
comunicare scrisă sau altele în care funcţionează cel mai bine o combinare simultană a mai multor metode de
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comunicare. Comunicarea totală poate fi folosită de familiile copiilor cu deficienţă de auz, de profesori, educatori şi
instructori de educaţie. Mulţi părinţi ai copiilor cu deficienţă de auz consideră comunicarea totală drept o filosofie ce le
permite flexibilitate fără a elimina alte opţiuni de comunicare. Utilizând o abordare globală a vorbirii şi a semnelor, toţi
membrii familiei, atât cei auzitori cât şi cei cu deficienţe auditive, vor avea acces permanent la modalităţile de
comunicare din mediul lor.

Bibliografie:
–Constantin Cucoș Pedagogie (ediția a doua, revizuită și îmbogățită), Editura Polirom, Iași, 2002
–T. Cozma- Formal, nonformal and informal education, în Analele ştiinţifice ale Universităţii „A.I.Cuza” , Iaşi , 1988
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Alegerea carierei

Prof. Chis Gabriela Felicia
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STUDIU DE CAZ
prof.inv.primar Nistor Gabriela
Scoala cu clasele I-VIII “Mihai Eminescu”, Ploiesti

DATA NASTERII: 21.05.2012
LOCUL NASTERII: Turda, jud. Cluj
INSTITUTIA SCOLARA: Sc.cu cls.I-VIII “Mihai Eminescu”, Ploiesti
DATE FAMILIALE
OCUPATIA PARINTILOR:
-Tata: ing.petrolist
-Mama: economist
STRUCTURA SI COMPONENTA FAMILIEI:
-Este adoptat
-Nu are frati/surori
PREZENTAREA CAZULUI
A. a fost abandonat in spital, unde a stat pana la varsta de 1 an, cand a fost trimis in plasament, sub ingrijirea
unei asistente maternale. Aici a stat pana la varsta de 6 ani, cand a fost luat de familia care intre timp l-a infiat.
Asistenta maternala are un fiu de aprox.35 de ani, cu care A. s-a inteles bine cat timp a stat in casa respectiva,
chiar daca fiul nu locuia acolo.
Dupa spusele parintilor adoptivi, copilul a fost foarte bine ingrijit de asistenta maternala, care a incercat sa-i
ofere o atmosfera securizanta pe parcursul celor 5 ani cat l-a avut in ingrijire. Cu toate acestea, sentimentul de
provizorat/de teama/de nesiguranta s-a strecurat in sufletul lui, alimentat de faptul ca i s-a spus ca va sta acolo doar pana
cand vor veni parintii adevarati sa-l ia. In momentul in care a ajuns in noua familie, a inceput sa puna intrebari, de genul:
“O sa stau aici pana vin parintii adevarati sa ma ia?” Desi parintii adoptivi i-au explicat ca nu va mai pleca in alta parte,
A.a trecut printr-o perioada in care teama de a pierde ceea ce tocmai castigase, neincrederea, nesiguranta i-au afectat
serios si vizibil comportamentul.
La doar 4 luni dupa ce a fost adoptat, copilul a inceput clasa pregatitoare.
A.este normal dezvoltat din punct de vedere fizic si intelectual. Este foarte inteligent, motivat, manifesta interes
si curiozitate pentru nou, pentru cunoastere, are un vocabular bogat, exprimare fluenta, corecta, are un simt de observatie
foarte dezvoltat, are memorie foarte buna, este creativ, manifesta independenta, initiativa, este capabil sa surprinda prin
profunzimea cu care analizeaza anumite situatii. Isi indeplineste sarcinile de lucru la timp, vrea sa fie printre cei mai
buni, este atent si participa activ si cu interes la ore. Este sprijinit de parinti, acestia acordand o atentie deosebita
pregatirii scolare a copilului si dezvoltarii lui intelectuale. Comportamentul lui se schimba in momentele de criza, atunci
cand i se face dor de Turda, cand incolteste iar teama ca va pleca si din aceasta familie, cand il chinuie intrebari legate de
identitatea lui. Devine intai apatic, este trist, linistit, face eforturi sa se concentreze pe indeplinirea sarcinilor, dupa care
apar comportamentele problematice: solicita atentia in cele mai nepotrivite/deranjante moduri, fabuleaza, nu-si noteaza
temele, plange din orice (acasa), are tendinta de a minti.
In primele 5-6 saptamani de scoala, A. s-a comportat normal. Dupa aceasta perioada a inceput sa manifeste un
comportament permanent de solicitare a atentiei. In timpul orelor vorbea neintrebat, gesticula, facea pe mascariciul,
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repeta obsesiv anumite structuri verbale sau insiruiri de sunete/silabe fara nicio semnificatie, se juca cu lucrurile
personale sau ale colegilor, ii striga pe cei din jur, ii deranja permanent.
A avut perioade in care gresea intentionat in rezolvarea scrisa a sarcinilor de lucru la tabla sau in caiet, in care se
prefacea ca nu stie sa citeasca si silabisea, in care, de cate ori era scos la tabla, scria foarte mare, in care nu finaliza
sarcinile de lucru (ramanea in urma intentionat). “Recompensa”: atentia invatatoarei si a colegilor, manifestata sub
diverse forme observatii, mustrari, chicote, hohote de ras, remarci de genul: “Hai, A., mai repede!”, “Scrie mai mic!” etc.
Vorbeste foarte tare, tipa uneori pentru a se face auzit. In pauze este neastamparat. Ar face orice pentru a castiga
si a pastra prietenia unui coleg, chiar daca ar avea de pierdut sau de suferit in urma acestor demersuri. Astfel, in clasa a
II-a, a lovit doi colegi cu sticla de apa pentru ca asa i-a cerut V., un coleg cu care isi doreste foarte mult sa fie prieten.
Problema este ca V.speculeaza slabiciunea lui A.si-i cere sa faca lucruri nepotrivite pe care lui ii este teama sa le faca.

ACTIVITATI REMEDIALE
Cu elevul:
Pentru corectarea comportamentului de solicitare a atentiei am folosit diverse metode: metoda ignorarii, metoda
sanctiunilor si a recompenselor, responsabilizarea, discutia.
Cu elevul, cu familia, cu grupul de influenta:
Pentru corectarea comportamentelor problematice adoptate din dorinta de afiliere/teama de abandon am discutat cu
elevul, cu parintii, cu grupul de influenta.

MONITORIZAREA ELEVULUI
Se face prin observarea permanenta a comportamentului elevului, a produselor activitatii acestuia si comunicarea
permanenta cu familia.

RECOMANDARI
Pentru familie
-Sa observe permanent comportamentul copilului
-Sa-i acorde in continuare atentia de care acesta are mare nevoie
-Sa discute deschis cu el atunci cand obeserva modificari ale comportamentului/starii psihice
-Sa apleleze la ajutorul unui psiholog in cazul in care problemele se accentueaza/persista
-Sa incurajeze relatiile sociale ale copilului cu copii de varsta lui
-Sa-i ofere in continuare alternative sanatoase si placute de petrecere a timpului liber: plimbari, activitati sportive,
participarea la cercuri
Pentru profesorii care predau la clasa
-Sa-i acorde atentie fara a cadea in capcana de a-si pierde autoritatea in fata lui
-Sa-l laude atunci cand merita si sa-l incurajeze in perioadele in care are usoare dificultati de concentrare pe sarcina de
lucru
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Cunoștințele teoretice de specialitate
Prof. Cosmin HENDREA
Colegiul Național „Decebal” Deva

Este vorba despre informațiile teoretice de specialitate. Fac această precizare, fiindcă, într-un alt sens, tot ceea ce
stăpânesc subiecții reprezintă „cunoștințe” ale acestora. De aceea, mulți autori de cărți și alte publicații de specialitate includ
în categoria „cunoștințelor” și deprinderile sau priceperile mortice.
Cunoștințele teoretice de specialitate se transmit - pe cale verbală sau pe cale intuitivă (grafice, planșe, scheme etc.) concomitent cu procesul de practicare a exercițiilor fizice. Mai concret, ele se transmit subiectilor. În procesul bilateral,
înaintea, în timpul sau după exersarea actelor și acțiunilor motrice. În unitățile de învățământ cu clase speciale de educație
fizică și sport există din anul 1992 lecții săptămânale de teorie, în care se predau cunoștințe teoretice despre practicarea
ramurilor și probelor sportive, cu referiri la cele implicate în clasele respective de elevi. În sport, aceste cunoștințe teoretice
de specialitate se transmit și cu ocazia ședințelor de pregătire sau de analiză a activităților competiăționale specifice.
Dupa Ion Șiclovan (17, p.144), aceste cunoștinte presupun reflectarea în conștiința subiecților a fenomenelor proprii
activităților de educație fizică și sport, reflectare sub forma de percepții, reprezentări, acțiuni sau principii. După opinia
personală, important este să reținem că aceste cunoștințe nu se referă doar la reflectarea realității, ci și la sau mai ales la unele
aspecte ideale, adică la cele care exprimă pe „cum ar trebui să fie” fenomenul real respectiv.
Cunoștințele teoretice de specialitate au rol primordial în conștientizarea practicării exercițiilor fizice. Ele pot da și
trebuie să dea în ultima instanță răspunsul corect la permanenta întrebare pusa de subiecți: „de ce?” („atâtea repetări”, „aceste
exerciții”, „nu ne dați mingea”, „nu ne lăsați să ne jucăm” etc.).
Prin nivelul lor de însușire, cunoștințele teoretice de specialitate dau „nota” pentru calitatea practicării exercițiilor
fizice, pentru modul de participare a practicanților. Nivelul de însușire a acestor cunoștinte se verifică prin conversație cu
subiecții sau prin unele chestionare scrise sau aplicate pe aceștia. Acest nivel se remarcă prin observație și în activitățile
practice concrete.
Cunoștințele teoretice de specialitate sunt destul de variate. Ele pot fi clasificate după diferite criterii, mai puțin poate
după importanța lor, deoarece toate sunt importante. Spre exemplificare, prezentăm următoarele câteva categorii de cunoștinte
teoretice de specialitate:
o

pozițiile și direcțiile mișcarilor, realizate prin contracția mușchilor scheletici;

o

principalele segmente ale corpului omenesc și cele mai importante acte și acțiuni motrice efectuate de aceste
segmente;

o

regulile de bază privind practicarea exercițiilor fizice din punct de vedere igienic, fiziologic, metodic,
psihopedagogic etc.;

o

prevederile unor regulamente oficiale, care vizează practicarea unor ramuri sau probe sportive pe plan competițional;

o

conținutul și organizarea educației fizice și sportului în țara noastră, inclusiv rolul și locul instituțiilor de învățământ
superior de profil în formarea specialiștilor din domeniu;

o

recordurile sau performanțele maxime pe plan național la unele ramuri sau probe sportive;

o

metodologia folosirii exercițiilor fizice în scopuri preventive și corective;

o

mecanismul fundamental de execuție a unor acte și acțiuni motrice;

o

rolul practicării exercițiilor, în mod sistematic, asupra organismului uman.

2399

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Pentru cei care efectuează studii superioare în domeniu, aceste cunoștințe teoretice de specialitate sunt distribuite pe o
gamă mult mai mare și mai complexă, în conformitate cu disciplinele cuprinse în planul de învățământ specific.
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MĂSURI DE MANAGEMENT PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII
ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI 0199 PLATOUL MELEDIC , JUDEȚUL BUZĂU
Prof. Gr.I Biologie Teodorescu Nicoleta
Situl Natura 2000 Platoul Meledic,situat în județul Buzău, este deosebit de valoros din punct de vedere al
biodiversității și necesită măsuri de protejare și de conservare în arealul lor natural a speciilor și a habitatelor de interes
comunitar prezente în sit. Activitățile, atât cele tradiționale cât și noile oportunități de dezvoltare economică a zonei, sunt
permise doar dacă ele nu reprezintă amenințări la conservarea speciilor de animale și a habitatelor de interes comunitar.
Planurile de management ale ariilor naturale protejate de interes comunitar facilitează stabilirea dialogului între
responsabilii ariei protejate, pe de o parte, şi grupurile de interese din interiorul sau imediata vecinătate a siturilor Natura
2000, pe de altă parte, pentru a stabili împreună cele mai potrivite căi de conservare a speciilor şi a habitatelor existente
şi în vederea găsirii celor mai bune şi eficiente soluţii de management, care să ţină cont de contextul socio-economic
local. Planul de management este un document oficial, realizat de administratorii sau custozii unei arii naturale protejate
de interes comunitar împreună cu deţinătorii de interese, aprobat de Ministerul Mediului şi avizat de Academia Română.
Prevederile Planului de management sunt prioritare faţă de orice plan de dezvoltare. Situl Platoul Meledic, declarat Sit
Natura 2000 conform Directivei Habitate, a fost preluat în custodie pe 29 martie 2011 de către Universitatea Ecologică
din Bucureşti. Universitatea Ecologică din Bucureşti a dezvoltat măsuri de management pentru protejarea şi conservarea
biodiversităţii sitului, cât şi pentru informarea şi constientizarea populaţiei din zonă, în cadrul proiectului Plan de
management, consultare publică şi campanie de conştientizare pentru Siturile Natura 2000 Lunca Buzăului şi Platoul
Meledic. Obiectivul proiectului este protecția și îmbunătățirea managementului biodiversității din ariile naturale protejate
vizate de proiect: Situl Lunca Buzăului și Situl Platoul Meledic, împreună cu Rezervația naturală Platoul Meledic.
declarate situri. Măsurile de management pozitiv au la bază o bună cunoaștere a vulnerabilităților și a ameninţărilor
fiecărei specii prezente în sit( Plan de Management Integrat al Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0199 Platoul
Meledic)
În ceea ce privește măsurile de management necesare pentru conservarea biodiversității Sitului Comunitar ROSCI 0199
Platoul Meledic , în Planul de Management Integrat se regăsesc următoarele obiective și activități, specificate în tabelul
Tabel 1. Măsuri de management necesare pentru conservărea biodiversității
Nr. crt.

Obiectiv general

Măsuri specific

Activități

1.

Asigurarea conservării speciilor,

Asigurarea conservării

Informarea populației pentru a

habitatelor și elementelor geologice

Habitatului 40CO*- tufărișuri de

evita ruperea ramurilor de

pentru care zona a fost declarată arie

foioase ponto-sarmatice

cătină în timpul culesului

naturală protejată
Păstrarea acelorași trasee de
pășunat
Asigurarea conservării specie de

Informarea populației asupra

future Lycaena dispar

importanței specie
Convingerea localnicilor să
mențină nealterate zonele din
jurul Lacului Meledic
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Menținerea unei benzi
necosite în jurul bălților
permanente și temporare
2.

Creșterea nivelului de conștientizare

2.1 Îmbunătățirea atitudinii

pentru grupurile de interese care au

factorilor interesați

impact asupra conservării valorilor
natural ale zonei
2.2 Schimbarea
comportamentului localnicilor
pentru a nu mai arunca deșeuri

Informarea continuă a
publicului larg cu privire la
managementul sitului prin
mass
media si internet
Acțiuni de informare cu
privire depozitarea ilegală a
deșeurilor

în ravenele sitului
2.3Susținerea și promovarea
educației ecologice prin
realizarea
de activități educative pe tema
conservării naturii

2.3.1.Realizarea unor
prezentări
tematice în școli

2.3.2.Organizare tururi
educaționale tematice cu
activități practice în teren
(”Drumul cătinei”, ”Tărâmul
Scorpionului carpatic”,
”Împărăția sării”)
Actualizarea bazei de cunoștințe

3.

referitoare la speciile și habitatele de
interes conservativ (inclusiv a stării

3.1Realizarea monitorizării
stării de conservare a
habitatelor și a speciilor de
interes conservativ

de conservare a acestora ) cu scopul
de a oferi suportul necesar pentru
evaluarea eficienței măsurilor de
management și ajustarea acestora
3.2.Actualizarea Formularului
Standard de caracterizare a
sitului
Natura 2000 și a Fișei
Rezervației
Naturale

Implementare plan de
monitoring pentru starea de
conservare a speciilor de
amfibieni și reptile
Elaborarea propunerilor de
revizuire/ adaptare a
Formularului Standard în
ceea ce
privește speciile de interes
comunitar (specii
neidentificate
în teren / specii nou
identificate )
în sit și documentarea
acestora
precum și a Fișei Rezervației
Naturale

Concluzii
Platoul Meledic este declarat arie protejată datorită biodiversității mari a florei și faunei , nemaisocotind partea
estetică . De asemenea , situarea lui pe un substrat salin , îl face să fie unic în județ.
Din punct de vedere al herpetofaunei, specile întîlnite au fost puțin studiate și nu s-a pus problema , până la declararea
zonei sit de interes comunitar , a protejării acestora. Însă , odată cu actul de înființare a sitului nu s-a dezvoltat spiritual
ecologic și conștientizarea populației din zonă ( și nu numai).
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Aria protejată suferă încă de pe urma acțiunilor omului , deși Planul de Management Integrat prevede acțiuni
întreprinse de toți factorii implicați ( custode, primărie, școli, Consiliul Județean, Direcția de mediu Buzău) .
În urma cercetării efectuate în situl ROSCI 0199 Platoul Meledic, a observării și centralizării datelor , pot trage
următoarele concluzii:
✓

prezența habitatelor de interes comunitar , tufărișurile ponto-sarmatice de cătină albă;

✓

prezența exemplarelor de Lycaena dispar, specie de interes conservativ

✓

prezența amfibienilor din specile listate în formuarul sitului , cu o singură excepție, nu am identificat nici un exemplar de
Bobina variegata

✓

habitatele acvatice din zona cercetată au o structură populațională dinamică

✓

dintre speciile de amfibieni cele mai periclitate sunt cele cu stadiul larvar mai îndelungat, cum sunt Rana dalmatina și
Hyla arborea, deoarece ele ponta se dezvoltă în bălțile temporare frmate după ploi, așa încât o perioada secetoasă în
lunile de reproducere le afectează

✓

Speciile cu dezvoltare larvară mai scurtă, cum este Bombina variegata, au șanse mai mari să ajungă la maturitate

✓

Speciile de reptile care apar în sit sunt reprezentate prin populații cu număr mare de indivizi

✓

Speciile de amfibieni de interes comunitar se pot reproduce în aproape orice zonă umedă

✓

Herpetofauna este supusă acțiunii factorului antropic , manifestată în special prin turism necontrolat și suprapășunat
Recomandări:

✓

Realizarea de cercetări în mod constant, anual, nefiind suficientă cercetarea efectuată până în momentul de față

✓

Informarea populației asupra efectelor acțiunilor lor

✓

Convingerea populației din zonă să efectuze pășunat controlat

✓

Realizarea unor activități educative cu elevii de pe Valea Slănicului

✓

Stabilirea unui parteneriat cu custodele sitului pentru a monitoriza acțiunile din sit

✓

Informarea prin canale media asupra rezervației și asupra consecințelor nefaste ale abuzului omului asupra mediului.
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Studiu privind rolul formativ al jocului de rol
în dezvoltarea competenţelor de autocunoaştere şi intercunoaştere
în preşcolaritate
Prof înv primar: Țelinoiu-Gheorghiță Alina
Școala Gimnazială ”Virgil Calotescu”
1.

Obiective
Obiectivele cercetării sunt:

• Identificarea competențelor de autocunoaștere și intercunoaștere la preșcolari;
• Valorificarea jocului de rol cu scopul dezvoltării competențelor de autocunoaștere și intercunoaștere la preșcolari;
• Stimularea interacțiunii sociale pe baza jocului de rol.
2.

Ipoteză
Dacă în cadrul activităților din grădiniță, preșcolarii sunt supuși unor activități specifice jocului de rol, atunci are loc
dezvoltarea competențelor de autocunoaștere și intercunoaștere.

3.

Metodă: jocul de rol și dramatizarea alături de observația, convorbirea și metoda testului.
3.1. Participanţi
Copiii din grupa mijlocie au constituit eșantionul de subiecți, 30 de copii, din care 15 au făcut parte din grupa
experimentală, de la Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”, Pitești, iar 15 din grupa de control de la Grădinița
cu Program Prelungit „Armonia”, Pitești, conform tabelului 1.
Preșcolarii au frecventat în aceeași măsura grupa mijlocie, astfel nivelul dezvoltării competențelor de
autocunoaștere și intercunoaștere nu este o necunoascută. Grupele de copii sunt formate din preșcolari de aceeași vârstă,
cu excepția a 2- 3 cazuri.
Grupa de copii

Total număr de copii

Grupa experimentală

15

Grupa de control

15

Tabelul 1. Repartizarea preșcolarilor la grupa experimentală și grupa de control

3.2. Instrumente
Experimentul psihopedagogic s-a folosit pentru testarea ipotezei. Experimentul psihopedagogic va cuprinde 3
etape cu ajutorul cărora vom demonstra ipoteza:
•

Etapa constatativă, unde vom identifica starea inițială a preșcolarilor în ceea ce
privește competențele de autocunoaștere și intercunoaștere;

•

Etapa experimentală, unde grupa experimentală va desfășura activități specifice
jocului de rol, iar grupa de control activități cu caracter diferit jocului de rol;

•

Etapa finală, unde vom observa progresul grupei experimentale, în urma activităților
desfășurate, măsurând nivelul dezvoltării competențelor de autocunoaștere și intercunoaștere.
Variabilele cercetării sunt:

•

Variabila independentă: Jocul de rol;
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•

Variabilele dependente: Competențele de autocunoaștere și intercunoaștere;
3.3. Descriere procedură cercetare
I. Etapa constatativă
Experimentul s-a desfășurat pe parcursul anului școlar 2019-2020. Etapa constativă a cuprins o probă pentru a
depista nivelul competențelor de autocunoaștere și intercunoaștere la preșcolarii din grupa mijlocie, aplicată atât la grupa
experimentală, cât și grupa de control.
Am aplicat următoarea probă: jocul de rol „Scenă de poveste- Albă ca Zăpada”. Fiecare copil a primit rolul în
funcție de particularitățile individuale pentru a evita blocajele emoționale. După interpretarea rolului, s-a pus accent pe
anumite întrebări care să vizeze competențele de autocunoaștere și intercunoaștere, cum ar fi:

•

Prin ce te identifici cu personajul interpretat?

•

Cum a fost să simți trăirile acestui personaj? Le-ai mai simțit vreodată?

•

Ce te-a impresionat la acest personaj?

•

Ce ai schimba la acest personaj?

•

Cum te-ai simțit când ai interacționat cu celelalte personaje?
Interpretarea a fost apreciată după următoarele criterii:

1.

Flexibilitatea interpretării;

2.

Interacțiunea socială;

3.

Fluiditatea exprimării verbale a rolului;

4.

Originalitatea interpretării.

1.

Flexibilitatea interpretării a fost apreciată în funcție de adaptarea spontană la
rolul asumat și am atribuit câte 2 puncte pentru fiecare reacție spontană necesară desfășurării jocului.
Notare:

•

Comportament însușit: 8-10 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;

2.

Interacțiunea socială dintre personaje a fost notată în funcție de nivelul de
socializare, și am atribuit câte 2 puncte pentru relațiile propice rolului interpretat.
Notare:

•

Comportament însușit: 8-10 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;

3.

Fluiditatea exprimării verbale a rolului a fost apreciată în funcție de fiecare frază
pronunțată în maniera specifica și am atribuit câte 2 puncte pentru fiecare.
Notare:

•

Comportament însușit: 8-10 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;

4.

Originalitatea interpretării a fost notată în funcție de interpretarea inedită,
proprie, originală a fiecărui preșcolar și am atribuit câte 2 puncte pentru fiecare idee originală.

•

Notare: Comportament însușit: 8-10 puncte;
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•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;
Experimentul a evidențiat stadiul nivelului dezvoltării competențelor de autocunoaștere și intercunoaștere pe
care îl posedă preșcolarii din grupa experimentală și de control.
Grupa

Grupa

Flexibilitatea

Interacțiunea socială

interpretării
CÎ

CD

CN

T

4

7

4

15

3

8

4

15

C

Fluiditatea exprimării

Originalitatea

verbale a rolului

interpretării

CD

CN

T

CÎ

CD

CN

T

CÎ

CD

CN

T

5

7

3

15

8

5

2

15

3

7

5

15

5

8

4

15

8

5

2

15

4

6

5

15

Î

experi
mental
ă
Grupa
de
contro
l
Tabelul 2. Rezultate obținute în etapa constatativă
Legendă: CÎ- comportament însuțit/ CD- comportament în dezvoltare/ CN- comportament nedezvoltat/ T- total
II. Etapa experimentală
În această etapă s-au desfășurat activități specifice jocului de rol cu preșcolarii din grupa experimentală în sensul
stimulării dezvoltării competențelor de autocunoaștere și intercunoaștere, în perioada anului școlar 2017-2018. Grupa de
control era alcătuită din 8 băieți și 7 fete, conform tabelului 3 .
Gen

Nr. preșcolari

Băieți

8

Fete

7

Tabel 3 Repartizarea preșcolarilor în funcție de gen
In cadrul grupei de control s-au organizat activități diferite celor din grupa experimentală: jocuri didactice,
jocuri de creație, parteneriate, ieșiri în natură.
Am organizat cu grupa experimentală o serie de activități care au vizat dezvoltarea competențelor de
autocunoaștere și intercunoaștere, jocuri de rol cu diferite subiecte din viața cotidiană, care să stimuleze autocunoașterea,
dar și interacțiunea socială cu cei din jur.
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Jocul de rol „De-a doctorul” le-a insuflat copiilor posibilitatea de a avea această meserie în viitor. Au fost
copii care au avut înclinație către acest rol, manevrând cu ușurință ustensilele medicale pentru vindecarea pacienților
bolnavi, jucăriile. Copiii care s-au simțit inhibați atunci când s-au transformat pentru câteva zeci de minute în doctor, au
specificat că nu este mediul în care se regăsesc și că preferă alte meserii, fie din cauza traumelor suferite în spital, fie din
pricina determinării pentru o altă meserie.
Acest joc a avut ca scop stimularea autocunoașterii, copiii realizând daca este o meserie potrivită sau nu pentru
ei, în funcție de particularitățile individuale ale fiecăruia.
Indicatorii observabili au fost:
1. Conduita verbală implicată în joc:
- conduită verbală dezvoltată- 3 puncte
- conduită verbală moderată- 2 puncte
- coduită verbală scăzută- 1 punct
2. Valorificarea experienței personale care vizează autocunoașterea/ intercunoașterea:
- utilizarea experienței personale cu scopul îmbogățirii jocului- 3 puncte
- experiența personală este diferită de tema jocului- 2 puncte
- nu se uitilizează experiența personală- 1 punct
3. Modificare comportamentului în funcție de rolul asumat:
- modificări care evidențiază rolul asumat- 3 puncte
- mici modificări- 2 puncte
- fără modificări- 1 punct
Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;
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Nr.
Copii

Comportament

Comportament

Comportament

însușit

În dezvoltare

nedezvoltat

5

6

4

Tabelul 4 Repartizarea copiilor în funcție de comportamentul obținut în cadrul jocului „De-a doctorul”

Următorul joc de rol a fost „De-a bucătarii” în care copiii și-au evidențiat experiența personală privind gătitul.
Copiii au avut de gătit, cu ustensile care nu i-au pus în pericol, o salată de fructe, care ulterior a fost gustarea din ziua
respectivă.
Copiii au fost foarte activi în desfășurarea acestei activități, fiecare asumându-și rolul de bucătar și dorind să
aibă cea mai aspectuoasă salată.
Ulterior, copiii au lucrat în echipe, să obțina o salată din fructele preferate de întreaga echipă, aceștia
interacționând și respectând fiecare dorință personala a membrilor echipei.
Indicatorii observabili au fost:
1. Determinarea pentru munca în echipă:
- deschidere largă pentru munca în echipă- 3 puncte
- deschidere medie pentru munca în echipă- 2 puncte
- refuz pentru colaborarea în echipă- 1 punct
2. Valorificarea experienței anterioare cu scopul ajutării echipei:
- utilizarea îmbogățită a experienței anterioare- 3 puncte
- experiența personală este diferită de tema jocului- 2 puncte
- nu se utilizează experiența personală- 1 punct
3. Modificare comportamentului în funcție de rolul asumat:
- modificări care evidențiază rolul asumat- 3 puncte
- mici modificări- 2 puncte
- fără modificări- 1 punct
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Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;

Nr.

Comportament

Comportament

Comportament

însușit

În dezvoltare

nedezvoltat

7

5

3

Copii

Tabel 5. Repartizarea copiilor în funcție de comportamentul obținut în cadrul jocului „De-a bucătarii”

La interpretarea jocului „La cumpărături”, preșcolarii au pornit de la cunoștințele anterioare și s-a pus accentul
pe formulele de adresare care trebuie folosite într-un spațiu public, în interacțiunea cu adulții.
Cu ajutorul banilor de hârtie, copiii cumpără ce îsi doresc din spațiu organizat corespunzător de educatoare, întrun colț din clasă, folosind formulele de adresare:„Bună ziua!”, „Mulțumesc”, „La revedere”, de fiecare dată când este
nevoie.
După cumpăraturi, copiii au fost invitați să spuna dacă sunt mulțumiți de ce și-au cumpărat, să observe ce și-au
cumpărat ceilalți și dacă și-ar fi dorit să mai cumpere altceva.
În final, au făcut schimb cu cel mai bun prieten cu obiectul cumpărat și au fost întrebați daca au gusturi
asemănătoare.
Indicatorii observabili au fost:
1. Modificare comportamentului în funcție de rolul asumat:
- modificări care evidențiază rolul asumat- 3 puncte
- mici modificări- 2 puncte
- fără modificări- 1 punct
2. Nivelul folosirii formulelor de salut specifice:
- ridicat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- scăzut- 1 punct
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3. Nivelul conduitei verbale implicate în joc:
- dezvoltat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- scăzut- 1 punct
Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;
Nr.
Copii

Comportament însușit
10

Comportament În

Comportament

dezvoltare

nedezvoltat

3

2

Tabel 6. Repartizarea copiilor în funcție de comportamentul obținut în cadrul jocului „La cumpărături”

Jocul de rol „De-a profesorul” i-a atras foarte mult pe copii. Educatoarea le-a permis fiecărui preșcolar, pe
rând, în fiecare zi, să interpreteze rolul și sarcinile minime ale ei, sub atenta îndrumare a acesteia.
Preșcolarii și-au așteptat cu strictețe ziua în care le va veni rândul și au descoperit că meseria asumată nu este
chiar ușoară pe cât își imaginau.
Atunci când dirijau o activitate, aceștia interpretau aproape fiecare gest al educatoarei, având-o drept model,
cunoscându-și astfel abilitățile dobândite în urma interacțiunii cu aceasta.
S-a pus accent și pe comportamentul social cu ceilalți preșcolari atunci când unul dintre ei și-a schimbat statutul,
stimulând o interacțiune pozitivă prin care poate să cunoască trăsăturile individuale ale fiecărui copil.
Indicatorii observabili au fost:
1. Nivelul competențelor de interacțiune socială:
- ridicat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- scăzut- 1 punct
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2. Modificare comportamentului în funcție de rolul asumat:
- modificări care evidențiază rolul asumat- 3 puncte
- mici modificări- 2 puncte
- fără modificări- 1 punct
3.Nivelul dezvoltării personale care vizează competența de autocunoaștere:
- ridicat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- scăzut- 1 punctî
Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;
Comportament însușit

Nr.
Copii

11

Comportament În

Comportament

dezvoltare

nedezvoltat

2

2

Tabel 7 Repartizarea copiilor în funcție de comportamentul obținut în cadrul jocului „De-a profesorul”

Jocul de rol „De-a familia”, în care rolurile au fost împărțite în funcție de trăsăturile individuale ale fiecărui
preșcolar. Astfel, rolurile principale (mama, tata) care implică îndrazneală, curaj vor fi atribuite preșcolarilor lipsiți de
timiditate, iar cele secundare (copiii, bunica, bunicul, mătușa, unchiul), care presupun mai puțină implicare sunt atribuite
celorlalți.
Copiii vor interpreta rolurile prezentate într-un decor specific familial, livingul din casă, reorganizat în sala de clasă. Se
va accentua ideea de responsabilitate, de prevenție și asumare.
Rolurile principale vor oferi sfaturi, sprijin și întelegere, dar și timp, muncă. Rolurile secundare vor ține cont de
sfaturile adulților. S-a pus accent pe stabilirea unei relații de comunicare și întelegere, unde deciziile importane sunt
respectate, iar părinții sunt ascultați de copii.
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Indicatorii observabili au fost:
1. Nivelul competențelor de interacțiune socială:
- ridicat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- scăzut- 1 punct
2. Modificare comportamentului în funcție de rolul asumat:
- modificări care evidențiază rolul asumat- 3 puncte
- mici modificări- 2 puncte
- fără modificări- 1 punct
3.Nivelul dezvoltării personale care vizează competența de autocunoaștere:
- ridicat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- scăzut- 1 punct
Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;
Nr. Copii

Comportament însușit

Comportament În dezvoltare

Comportament nedezvoltat

11

3

1

Tabel 8 Repartizarea copiilor în funcție de comportamentul obținut în cadrul jocului „De-a familia”

Grupa de control a fost alcătuită din 9 băieți și 6 fete, conform tabelului 9
Gen

Nr. preșcolari

Băieți

9

Fete

6

Tabel 9. Repartizarea preșcolarilor în funcție de gen
Copiii din grupa de control au desfășurat o activitate specifică jocului didactic, și anume jocul „Meseriile” în
care copiii aveau ca sarcină didactică identificare meseriilor de pe jetoane, denumirea acesteia și specificarea domeniului
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de lucru pentru fiecare. În complicare jocului, s-a desfășurat o probă care a vizat dezvoltarea competențelor de
autocunoaștere, unde preșcolarii au primit diverse întrebări, cum ar fi: „Ce meserie crezi că ti se potrivește?”, „De ce
crezi că ti se potrivește această meserie?”, „Care sunt avantajele meseriei alese?” și altele.

Indicatorii observabili au fost:
1. Nivelul valorificarii experienței anterioare:
- ridicat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- scăzut- 1 punct
2. Conduita verbală implicată în joc:
- ridicată- 3 puncte
- medie- 2 puncte
- scăzută- 1 punct
3.Nivelul dezvoltarii personale:
- ridicat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- scăzut- 1 punct
Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;
Comportament

Comportament

Comportament

Nr.

însușit

În dezvoltare

nedezvoltat

Copii

7

6

2

Tabel 10. Repartizarea copiilor în funcție de comportamentul obținut în cadrul jocului „Meseriile”
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Jocul „Floarea aprecierii” le-a permis preșcolarilor să descopere imaginea pe care o au colegii despre ei. Cu
ajutorul unei flori, educatoarea se așaza în mijlocul cercului pe care l-a creat prin distribuirea copiilor, și începe să spună
aprecieri despre un copil din grup, fără să-i spună numele. La sfârșit, i-a înmânat floarea celui despre care a vobit, iar cel
a fost numit a început să spună aprecieri despre un alt coleg. S-a continuat asa până când toți copiii au fost numiți.
Jocul a avut ca scop descoperirea imaginii si impresiei pe care au au ceilalți despre cei din grup, formându-le
astfel o stima de sine ridicată.
Indicatorii observabili au fost:
1. Conduita verbală implicată în joc:
- ridicată- 3 puncte
- medie- 2 puncte
- 1 punct
2. Numărul aptitudinilor apreciate la colegi:
- ridicat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- scăzut- 1 punct.
3. Reacția aflării numelui său în descriere:
- uimire- 3 puncte
- reacție medie, normală- 2 puncte
- fără reacție- 1 punct
Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;
Comportament

Comportament

Comportament

Nr.

însușit

În dezvoltare

nedezvoltat

Copii

8

5

2

Tabel 11. Repartizarea copiilor în funcție de comportamentul obținut în cadrul jocului „Floarea aprecierii”
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În cadrul ieșirii în natura la Grădina Zoologică din Pitești, preșcolarii au fost grupați câte doi și au avut ca
sarcina grija față de celălalt coleg. Ajunși la grădina, aceștia au putut observa caracteristicile și comportamentul fiecărui
animal. Preșcolarii au fost puși în situația de a se identifica cu un animal, de ce l-au ales, ce au în comun cu animalul ales.
Aceștia au răspuns diverse, de la leu pentru că este regele junglei, până la cangur pentru că aleargă repede.
Autocunoașterea a contribuit la conturarea unei imaginii a animalului dorit, putând astfel să-și cunoască propriile calități,
dar si defecte.
La finalul acestei ieșiri, preșcolarii au făcut și o mică plimbare în pădurea Trivale pentru a observa natura în
anotimpul primăvara: copacii înfloriți, iarba crescândă, cântecul păsărelelor, covorul de flori.

Indicatorii observabili au fost:
1.Interacțiunea socială cu colegul grupat:
- ridicată- 3 puncte
- medie- 2 puncte
- scăzută- 1 punct
2. Identificarea cu un animal raportată la propria personalitate:
- corectă- 3 puncte
- incorecta-2 puncte
- fără identificare- 1 punct
3. Comportament adecvat în societate:
- adecvat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- neadecvat- 1 punct
Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;

Comportament

Comportament

Comportament

Nr.

însușit

În dezvoltare

nedezvoltat

Copii

10

4

1

Tabel 12. Repartizarea copiilor în funcție de comportamentul obținut în cadrul ieșirii la Grădina Zoologică
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În cadrul jocului „Discută despre tine”, preșcolarii au fost puși să aleagă un coleg cu care consideră că nu se
înțelege și nu au nimic în comun. Timp de 15 minute fiecare echipă a fost izolată de restul echipelor. Cei doi colegi din
echipa au discutat despre ce părere are fiecare despre sine însuși, ce calități, aptitudini are, iar la final colegul a venit cu o
sugestie cu ce ar putea să mai îmbunătățească. Acest joc a avut ca scop identificarea imaginii de sine, dar și interacțiunea
cu o persoană mai puțin favorabilă.
Indicatorii observabili au fost:
1. Interacțiunea cu partenerul nepreferat:
- ridicată- 3 puncte
- normală- 2 puncte
- scăzută- 1 punct
2. Schimbările la nivelul comportamentului în timpul discuției:
- îmbunătățite- 3 puncte
- medii- 2 puncte
- indiferente- 1 punct
3. Prezentarea despre sine însuși:
- fără dificultate- 3 puncte
- cu emoții medii- 2 puncte
- cu dificultate- 1 punct
Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;
Nr.

Comportament

Comportament

Comportament

Copii

însușit

În dezvoltare

nedezvoltat

10

4

1

Tabel 13. Repartizarea copiilor în funcție de comportamentul obținut în cadrul jocului „Discută despre tine”
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În cadrul jocului „Prinde mingea”, copiii au avut ca sarcina aruncarea unei mingii și numirea altui
coleg,strigându-i numele, acesta având responsabilitatea de a prinde mingea. Atunci când a prins mingea a spus numele
celui care i-a aruncat-o, dar și numele celui care urmează să o prindă.
S-a urmărit dezvoltarea competenței de intercunoaștere prin depistarea numelor colegilor cu care se desfășoară
activități zilnic.
Indicatorii observabili au fost:
1. Schimbari comportamentale în timpul jocului:
- mari- 3 puncte
- medii- 2 puncte
- slabe- 1 punct
2. Interacțiunea cu ceilalți colegi:
- ridicată- 3 puncte
- normală- 2 puncte
- scăzută- 1 punct
3. Nivelul ghicirii numelor:
- ridicat- 3 puncte
- mediu- 2 puncte
- scăzut- 1 punct
Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;
Comportament

Comportament

Comportament

Nr.

însușit

În dezvoltare

nedezvoltat

Copii

10

3

2

Tabel 12. Repartizarea copiilor în funcție de comportamentul obținut în cadrul jocului „Prinde mingea”
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III. Etapa finală
Etapa finală a constat în aplicarea unei probe pentru depistarea nivelului dezvoltării competențelor de
autocunoaștere și intercunoaștere desfășurată de către preșcolari. Această probă s-a aplicat atât la grupa experimentală,
cât și la grupa de control și s-a desfășurat în cadrul jocului de rol „Oferă un cadou”.
Preșcolarii au fost nevoiți să se pună în pielea celui mai bun prieten, să se gândească ce și-ar dori acesta să
primească și ce i s-ar potrivi, oferindu-i un cadou.
Până la oferirea cadoului, cel care îl va oferi îi va pune câteva întrebări celui care îl va primi, de exemplu dacă ar
primi un cadou nepotrivit, s-ar supăra, dacă ar fi peste așteptări cum ar reacționa. S-a optat pentru aceste întrebări pentru
ca preșcolarii să interacționeze cu prietenul ales, în scopul descoperii minimale a dorințelor acestuia.
La sfârșit, cei care au primit cadourile, dar și cei care au oferit, au fost solicitați să spună dacă le-ar plăcea să
primească și ei ce au dăruit. Aproximativ toti copiii au răspuns că da deoarece atunci când au cumpărat cadoul s-au
gândit că le-ar fi plăcut și lor să primească asemenea cadou și cu siguranță ii va plăcea și celui mai bun prieten.
3.4. Analiza şi interpretarea datelor
Grupa experimentală a fost influențată prin activitățiile specifice jocului de rol pe care aceștia le-au desfășurat
pe parcursul anului școlar.
În tabelul 15 de mai jos sunt expuse rezultatele obținute prin aceleși criterii de evaluare, cu ajutorul acelorași indicatori
observabili: flexibilitatea interpretării, interacțiunea socială, fluiditatea exprimării verbale a rolului, originalitatea
interpretării.
Grupa

Grupa

Flexibilitatea

Interacțiunea socială

interpretării

C

C

Î

D

15

9

15

8

CÎ

CD

CN

T

9

5

1

7

5

3

Fluiditatea exprimării

Originalitatea

verbale a rolului

interpretării

CN

T

CÎ

CD

CN

T

CÎ

CD

CN

T

5

1

15

12

3

0

15

9

4

2

15

4

2

15

10

4

1

15

7

3

5

15

experi
mental
ă
Grupa
de
contro
l
Tabel 15. Rezultatele obținute în etapa finală
Notare:
•

Comportament însușit: 8-9 puncte;

•

Comportament în dezvoltare: 5-7 puncte;

•

Comportament nedezvoltat: 2-4 puncte;
După compararea rezultatelor obținute, am constat că activitățile specifice jocului de rol desfășurate cu grupa
experimentală în etapa experimentală au contribuit la ridicarea nivelului de dezvoltare a competențelor de autocunoaștere
și intercunoaștere. Progresele depistate la preșcolarii din grupa preșcolară ilustrează că majoritatea copiilor și-au asumat
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și interpretat rolul primit. La nivelul conduitei verbale s-au depistat mici dificultăți deoarece nu toți preșcolarii posedă un
vocabular bogat cu termeni abstracți, puțin cunoscuți de aceștia.
Interpretarea rolurilor este mult mai originală a celor din grupa experimentală față de cea a celor din grupa de
control, deși au același nivel de vârstă.
Flexibilitatea interpretării și interacțiunea socială sunt mult mai evidente la preșcolarii din grupa experimentală
deoarece aceștia se adaptează mult mai ușor la condițiile impuse de rolul interpretat și interacționează corespunzător cu
celelalte personaje.
Fluiditatea verbală a fost prezentă aproape în cote egală, cu mici diferențe atât la grupa experimentală, cât și la
grupa de control.
Autocunoașterea și intercunoașterea au identificat un progres măsurat cu ajutorul indicatorilor observabili, fapt
ce ajută la dezvoltarea cognitivă a preșcolarilor cu ajutorul căreia sunt pregătiți pentru următoarele stadii din viața de
adolescent-adult.

3.5. Concluzii studiului
Se poate constata, în urma experimentului realizat, din tabelele anexate, o creștere semnificativă a valorilor în
urma muncii speciale la grupa experimentală. Și la grupa de control mici progrese datorită maturizării.
Jocul de rol a contribuit la progresul demonstrat de grupa de control în urma jocurilor de rol interpretate care au
stimulat dezvoltarea competențelor de cunoaștere, autocunoaștere și intercunoaștere. Pe baza acestora, preșcolarii și-au
conturat dezvoltarea personalității prin însușirea acestor competențe, dar totodata s-au legat prietenii cu colegi pe care îi
considerau nepotriviți datorită interacțiunii continue pe care au avut-o, putând să se cunoască mai bine.
Jocurile de rol le-au oferit copiilor preșcolari și șansa de a se încrede în forțele proprii și de a prinde curaj atunci
când au simulat rolurile interpretare. Au fost capabili să identifice singuri ce e bine și ce e rau, știind de ce trebuie să se
ferească și ce nu trebuie sa ia exemplu.
Situațiile dificile sau constructive din viața reală transpuse în plan ludic le-a ușurat copiilor interpretarea, aceștia
nesimțind greutatea sarcinii pe care o au de îndeplinit doar datorită jocului care le-a creat o atmosferă favorabilă,
prielnică pentru simularea rolului asumat.
Jocul de rol este o metodă activă de stimulare a unor interacțiuni umane, relații interumane, statusuri sociale,
funcții, situații, care contribuie progresiv la dezvoltarea proceselor de autocunoaștere și intercunoaștere.
Cu ajutorul jocului de rol, preșcolarii și-au insușit anumite comportamente sociale, au interacționat
corespunzător cu cei din jur, dar totodată s-au descoperit pe sine însuși. S-a ținut cont de particularitățile individuale ale
fiecărui preșcolar în momentul atribuirii rolurilor pentru a evita blocajele emoționale și situațiile neplăcute.
La grupa experimentală, munca specială sub forma activităților specifice jocului de rol a fost realizată cu toti
preșcolarii, la fel din punct de vedere cantitativ și calitativ, rezultatele având aceleași proproții, cu mici excepții.
Prin intermediul jocului de rol, copiii au parcurs un proces de învățare, în care gândirea și acțiunea au conlucrat
strâns. Emoțiile relative au fost diminuate atunci când rolurile au fost interpretate și asumate corespunzător.
În concluzie, datorită jocului de rol, preșcolarii au pornit de la propria experiența, și-au lărgit orizontul de
cunoaștere, au interacționat cu cei din jur și au rezolvat situțiile spontane, dar transpuse în plan ludic.
Cu ajutorul acestui studiu pe care l-am realizat am demonstrat că jocul de rol contribuie progresiv la
dezvoltarea competențelor de cunoaștere și autocunoaștere în preșcolaritate.
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Caracteristicile dezvoltării personale în copilărie au conturat necesitatea dezvoltării continue a perșcolarului
pentru a putea face față cerințelor societății actuale. Factorii dezvoltării psihosociale au subliniat modalitatea prin care
este influențată personalitatea preșcolarilor, tinându-se seamă de ereditate si mediu, pe lângă educație. Metodele și
tehnicile de cunoaștere a copilului prezintă un procedeu prin care putem identifica personalitatea acestuia care diferă prin
caracter, temperament, creativitate.
Jocul de rol și dramatizările au fost prezentate pentru a demonstra eficiența simulării acestora, care a fost
susținută cu ajutorul exemplelor concrete în care copiii au interpretat diferite roluri , de la cel de bucătar, pâna la cel de
doctor și prin care s-a urmărit dezvoltarea autocunoașterii, prin interacțiunea socială.
Am reușit să demonstrez că jocul de rol contribuie la dezvoltarea competențelor de autocunoaștere și
intercunoaștere în preșcolaritate. Studiul a cuprins două grupe, grupa experimentală și grupa de control, care au fost
supuse unor probe organizate pe trei etape. În etapa constatativă cele două grupe au susținut o probă practică bazată pe
joc de rol „Albă ca Zăpada- scenă din poveste” cu ajutorul căreia li s-a măsurat nivelul actual al competențelor de
autocunoaștere și intercunoaștere. În etapa experimentală s-a lucrat pe o perioadă de un an școlar cu grupa experimentală
numai jocuri de rol care au vizat dezvoltarea acestor competențe, de exemplu: „De-a bucătarii”, „De-a familia”, precum
și altele. Cu grupa de control, în aceeași etapă, s-au desfășurat activități diferite jocului de rol, dar care au vizat
dezvoltarea acelorași competențe, de exemplu: „Floarea aprecierii”, „Prinde mingea”. În etapa finală am demonstrat că
munca specială susținută sub forma jocului de rol la grupa experimentală a contribuit masiv la progresul copiilor în ceea
ce privește dezvoltarea competențelor de autocunoaștere și intercunoaștere prin compararea rezultatelor obținute și de
grupa de control, în urma probei practice, jocul de rol „Oferă un cadou„. Grupa experimentală a obținut un punctaj mult
mai mare față de proba constativă măsurat cu ajutorul indicatorilor observabili: flexibilitatea interpretării, interacțiunea
socială, fluiditatea exprimării verbale, precum și originalitatea interpretării, datorită antrenamentului special la care au
fost supuși. La grupa de control s-a identificat un progres nesimnificativ, din aceasta subliniindu-se importanța jocului de
rol în dezvoltarea competențelor esențiale pentru preșcolari.
Jocul de rol le-a permis copiilor să se cunoască pe ei înșiși, să interacționeze și să socializeze și să-și lărgească
orizontul de cunoștințe care contribuie la dezvoltarea efectivă a personalității conform cerințelor sociale actuale.
Prin interpretarea rolurilor care au abordat teme variate, preșcolarii și-au antrenat și îmbogățit propriile
cunoștințe, elementele de fluiditate si flexibilitate, elementele gândirii, particularitățile temperamentului, dar și trăirile
afective, emoțiile identificare prin interacțiunea cu ceilalți.
În concluzie, jocul de rol reprezintă o metodă de dezvoltare a competențelor de cunoaștere și autocunoaștere
care îi permite preșcolarului să-și cunoască propriile trăsături formându-și o imagine de sine, să se integreze social și să
lege prietenii cu cei din jur.
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IMPORTANȚA ȘI NECESITATEA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ- ȘCOALĂ ÎN
PREGĂTIREA COPILULUI PENTRU ȘCOALĂ
Profesor consilier Mirela Onețiu
CJRAE Timiș
Profesor Biber Janina Elena
Grădinița PP Nr.2 Timișoara
Pregătirea copilului pentru școală este obiectivul final al activităților instructiv- educative din grădiniță. Grădinița
își propune să formeze viitorul școlar prin achiziții de bază privind: procesele psihice, activitățile și procesele reglatorii,
sistemul personalității, școala continuând această formare.
Varietatea activităților desfășurate în grădiniță oferă un cadru potrivit pregătirii eficiente, corecte pentru adaptarea
școlară și pentru formarea aptitudinii de școlaritate. A sprijini copilul preșcolar pentru integrare școlară nu este un lucru
ușor. Cere tact, răbdare, mobilizare, căutare, creativitate și dăruire totală, colaborare, unitate de cerințe cu familia și cu
școala.
Cu privire la legătura grădiniță – școală, aceasta are un dublu sens, scopul acesteia fiind continuitatea dezvoltării
copilului si continuitatea muncii educaționale. Realizarea continuității grădiniță–școală presupune asigurarea posibilității
reale de frecventare a grădiniței, realizarea unei unități a punctelor de vedere cu privire la conținutul activității, a
strategiilor didactice, cunoasterea reciprocă a programei, preocupare pentru conținutul și formele de pregătire a copiilor
din grupa mare. Din perspectiva educabilității, prescolarul mare de 5-6 ani dispune de o capacitate de învățare superioară
în raport cu celelalte subperioade ale preșcolarității. În desfășurarea activității cu acesta accentul va cădea pe încurajarea
inițiativei copilului și a luării deciziilor, pe învățarea prin experimente și exersări individuale. Activitățile de învățare se
desfășoară fie cu întreaga grupă de copii, fie pe grupuri mici sau individual. Ele pot lua forma unor activități pe discipline
sau integrate, a activităților liber-alese sau a celor de dezvoltare personală.
Grădinița are posibilitatea și datoria de a pregăti copilul pentru școală, are rolul de a sistematiza și integra
cunoștințele și influențele, de a dezvolta capacitatea și modalitatea de receptare și comunicare a informației, de
socializare a copiilor, dar și de a depista eventualele deficiențe pentru a preveni un eventual eșec în debutul școlarității.
De la aceste premise am pornit în realizarea unui parteneriat activ grădiniță- școală , ,,Mici și mari, ne jucăm și
împreună învățăm!”. Prin activitățile acestui parteneriat am urmărit să dezvăluim copiilor frumusețea vieții de școlar, prin
implicarea în activități comune plăcute, să găsim cele mai eficiente căi pentru a asigura adaptarea preșcolarilor la noul
mediu educațional, la noile tipuri de activități.
Astfel, acest program este necesar atât pentru copiii implicaţi în derularea lui, cât şi pentru cadrele didactice care-i
coordonează, constituindu-se într-un schimb de experienţă benefic
Obiectiv general
Pe parcursul acestui parteneriat educaţional, copiii vor fi orientaţi spre cunoaşterea reciprocă, descoperirea unor
preocupări comune, desfăşurarea unor activităţi preşcolari-elevi, care să ducă la familiarizarea cu cerinţele şcolii şi la
antrenarea unitară a resurselor umane implicate.
Obiective specifice ale proiectului
Privind copiii:

-

formarea unor reprezentări corecte despre şcoală şi despre activitatea de tip şcolar;

-

stimularea interrelaţionării între copii de vârstă diferită, aparţinând unor instituţii educaţionale diferite;

-

apropierea şi implicarea copiilor în activităţi cu caracter formativ şi recreativ;
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-

stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale preşcolarilor şi elevilor în cadrul activităţilor comune;

-

conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei.
Privind cadrele didactice:

-

realizarea unui mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de şcoală;ț

-

desfăşurarea unor activităţi/lecţii comune, în scopul atingerii obiectivelor propuse;

-

evaluarea acţiunilor, a rezultatelor şi monitorizarea acestora.
Enumerăm câteva din activitățile desfășurate:
- ,,La început de drum”-fixarea temelor și a calendarului de activități.
- ,,Suntem buni prieteni”- jocuri în parc, cunoaștere reciprocă.
- ,,Carnavalul Toamnei”- program artistic, deprinderi practic- aplicative, de sprijin reciproc.
- ,,Iată,vin colindători!”- interpretare de colinde, confecționare decorațiuni pentru brad.
- ,,Mărțișoarele prieteniei”- confecționare de mărțișoare, expoziție.
-,,Mamei, cu drag...”- interpretare cântece dedicate mamei, confecție,, cărticică pentru mama”.
-,,Ziua Pământului”- activitate ecologică.
-,,În curând voi fi școlar!”- participare la oră de curs alături de elevi(matematică distractivă).
-,,Hora prieteniei”- evaluarea proiectului- prezentare imagini, jurnal, jocuri distractive.
Prin activitățile desfășurate în cadrul acestui parteneriat, dar și prin toate celelalte din grădiniță, am adăugat ceva
durabil la temelia viitorului școlar. Pregătirea copilului preșcolar pentru activitatea din școală constituie un scop
fundamental al procesului instructiv- educativ din grădiniță și, de asemenea, criteriul esențial al eficienței învățământului
preșcolar.

Bibliografie:
1. Curriculum pentru învățământul preșcolar, M.E.C.T., 2005.
2.Revista Învățământul Preșcolar și Primar nr. 3-4/ 2012, Editura Arlequin.
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Competenţa socială - construct important în evaluarea deficienţei mintale
Doctorand Mocanu Cornelia
UNIV. PEDAGOGICĂ DE STAT'' ION CREANGĂ'' -CHIȘINĂU
Profesor logoped CJRAE VALCEA

În definirea retardului mental, Asociaţia Americană a Deficienţei Mintale a luat în mod special în considerare
insuficienta dezvoltare a comportamentului adaptativ, definită ca limitare semnificativă în capacitatea individului de a
răspunde satisfăcător cerinţelor privind maturarea, învăţarea, independenţa personală, precum şi responsabilităţilor
sociale corespunzătoare grupului său de vârstă sau grupului social. Deşi în această definiţie comportamentul adaptativ nu
a fost conceptualizat în termeni de competenţă socială, a fost în mod evident subliniată importanţa comportamentului
social competent pentru ilustrarea capacităţii de adaptare la mediul social. Spre exemplu, până la vârsta de 6 ani, copiii cu
deficienţă mintală uşoară trebuie să fie capabili să participe la activităţi de grup şi la jocurile simple şi să interacţioneze
cu ceilalţi în cadrul jocului şi a activităţilor expresive. Până la vârsta de 9 ani, copiii trebuie să participe în mod spontan
la activităţile de grup, să se implice în jocuri competitive simple şi să stabilească relaţii de amiciţie care să se menţină pe
o perioadă mai îndelungată de timp. La vârsta de 12 ani, preadolescenţii trebuie să interacţioneze cooperativ sau
competitiv cu ceilalţi, iar până la vârsta de 15 ani, adolescenţii trebuie să iniţieze şi activităţi de grup cu caracter
recreaţional.
Este evident că aspectele sociale ale comportamentului adaptativ se schimbă atât sub aspect cantitativ, cât şi
calitativ. Copiii trec de la jocul individual la jocul în grup, de la participarea spontană în activităţile de grup la
interacţiunea cooperativă sau competitivă în grup şi la iniţierea unor activităţi mai complexe. Toate aceste
comportamente, dar mai ales direcţia lor de schimbare, reflectă dezvoltarea competenţei sociale.
Comportamentele sociale ale copiilor se dobândesc, în cea mai mare măsură, prin modelare şi învăţare explicită a
acestora, cu sprijinul părinţilor şi al profesorilor. Ce înseamnă modelare? Copilul observă comportamentul adulţilor şi îl
imită. Ceea ce înseamnă că, atunci când ne propunem să îi învăţăm pe copii abilităţile sociale şi emoţionale, care
reprezintă abilităţile de viaţă autonomă şi echilibrată, este necesar să le oferim ca model propriul nostru comportament, al
nostru ca părinţi şi al nostru ca educatori, profesori. Copiii învaţă din ceea ce facem noi, adulţii, şidin ceea ce îi învăţăm
să facă.
Abilităţile sociale şi emoţionale reprezintă resurse importante pe care urmărim să le dezvoltăm la copii, pentru a le
asigura adaptarea la viaţă. Abilităţile se exersează în cadrul relaţiilor pe care copilul le stabileşte cu persoanele
semnificative din viaţa sa. Comportamentele adulţilor, părinţi şi educatori, reprezintă principalul context de învăţare a
abilităţilor sociale şi emoţionale. Reacţiile noastre cognitive (ce gândim), emoţionale (ce simţim) şi comportamentale
(cum reacţionăm) modelează atitudinile şi comportamentele copiilor.
În aserţiunea general acceptată, socializarea înseamnă asimilarea experienţei sociale (cunoştinţe, norme, roluri, idealuri),
formarea capacităţilor acţionale (productive, organizatorice, etc.), a concepţiilor, opiniilor, a trăsăturilor de personalitate,
a inteligenţei sociale, dezvoltarea valorilor, trebuinţelor, motivelor şi a aspiraţiilor personale sau colective.
Socializarea include atât organizarea motrică, cât şi îmbogăţirea conţinuturilor cognitive, modelarea afectivă şi, în
general, însuşirea largă a experienţei umane. Limbajul, operaţiile logico-formale, cunoştinţele şi modalităţile practice de
acţionare, normele de comportament sunt toate cuprinse în sfera acesteia.

2424

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Socializarea nu se reduce la învăţarea socială, care reprezintă unul din mecanismele de bază ale acesteia, alături de
influenţa socială, controlul social, presiunea socială şi creativitatea socială. Învăţarea socială însă, este, în cea mai mare
măsură, responsabilă de formarea nivelului psihosocial al conştiinţei sociale. Uneori, se consideră că diferenţierea
noţiunii de „învăţare” de cea de „învăţare socială” este inutilă şi că delimitarea lor este îndreptăţită doar „din motive
operaţionale”.
În psihologie, procesul de socializare este privit ca un aspect esenţial al dezvoltării personalităţii. În cadrul ei, problema
socializării s-a evidenţiat, în special, începând cu anii douăzeci, cercetările fiind impulsionate de teoriile lui Freud.
Personalități marcante, ca Mead, Wallon, Vîgotski, Piaget, s-au ocupat, în lucrările lor, de aspectele socializării copilului.
Cercetările lui Mead au scos în evidență rolul interacțiunilor umane, al limbajului și al luărilor de atitudini, în formarea
„eului”. El consideră că însuşirea de roluri, atunci când copilul se identifică cu un anumit status social, cu ţeluri şi norme,
atitudini şi aşteptări aferente acestuia, constituie condiţia cea mai importantă pentru formarea „eului”.
Vîgotski (1971) scoate în evidenţă faptul că socializarea este o permanentă confruntare a copilului cu mediul său
social, în care el învaţă limba, ajungând astfel la socializarea gândurilor şi ideilor sale. El a introdus în psihologie
conceptul de „situaţie socială a dezvoltării”, incluzând în sfera acesteia efectele conjugate ale agenţilor interni şi externi
ai dezvoltării. „Situaţia” respectivă este caracteristică fiecărei etape, definind dinamica specială a dezvoltării psihice întro anumită perioadă. Piaget (1970) accentuează rolul cunoaşterii patrimoniului psiho-ereditar în evaluarea rezultatelor
obţinute şi a celor scontate, în procesul de socializare a individului, deoarece, datorită caracteristicilor ereditare ale
copilului, „procesul socializării nu se reduce la a fixa anumite amprente pe o tabula rasa.
Mecanismele procesului de „învăţare socială”, ca imitaţia, identificarea, învăţarea de roluri, formarea imaginii de sine, a
proceselor de autocontrol, condiţiile de apariţie a simpatiei, a dependenţei, au fost studiate de psihologi şi sociopsihologi
ca Logan, Olmsted, Rosner, Schwartz, Stevens, Maccoby şi D. Cambell. Investigaţiile de până în prezent, privind
procesul de socializare, au atras atenţia asupra priorităţii raporturilor interpersonale printre modalităţile de influenţare a
dezvoltării psihice a copilului.
S-a urmărit îndeaproape instaurarea primelor contacte interpersonale ale copiilor. În acest sens, Chateau (1970) arată că,
imediat după naştere, copilul devine „o personalitate” în existenţa socială, are un nume şi un rol, o existenţă civică.
Perioada până la 2-3 ani, când copilul însuşi poate lua cunoştinţă de existenţa şi poziţia sa în mediul social imediat, este
definită de către autor prin termenul de „umanizare”, spre deosebire de „socializarea” de mai târziu. Studierea unui
număr mare de preşcolari şi şcolari mici a condus-o pe Năstăsescu-Cruceru (1980) la desprinderea a trei feluri de
raporturi interpersonale la această vârstă: relaţii strict personale (bazate pe simpatie-antipatie), relaţii de lucru şi relaţii
interpersonale apreciative. Instalarea şi ramificarea unor astfel de legături între copii constituie aspectul cel mai pregnant,
din punct de vedere social, al perioadei şcolare mici. Acestea îşi lasă deseori amprenta asupra reuşitei integrării sociale a
individului. Din acest considerent, educaţia preşcolară şi şcolară trebuie să asigure toate mijloacele şi căile de a facilita
integrarea copiilor în grupuri de covârstnici, să le dezvolte sociabilitatea, creând condiţii favorabile contruirii unei reţele
de legături inter-copii. Cercetările de până în prezent au evidenţiat importanţa grupului de covârstnici, care la o anumită
treaptă, devine indispensabil copilului, pentru ucenicia sa socială. Numai în grup, copilul are posibilitatea să se compare,
să îşi evalueze capacităţile şi limitele, să îşi formeze imaginea de sine, mai obiectivă, premize importante în încadrarea sa
ulterioară în noi grupuri şi, în general, în societate.
Subliniind importanța dezvoltării sociale a copilului, studiile de psihopedagogie menționează, în același timp, unele
ambiguități care persistă în însuși domeniul noțional, cât și insuficiența aprofundării prin cercetări concrete a dezvoltării
sociale a copilului. Simplificând, se poate spune că, în copilărie, dezvoltarea socială este echivalentă cu socializarea.
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Această interpretare nu întrunește părerile unanime ale psihologilor. Astfel, Wallon (1959; după Gugiuman şi Curcan,
1999) consideră că întregul mod de a relaționa cu ceilalți, chiar și formele comunicării emoționale, reprezintă un
comportament social, iar Chateau (1970) consideră impropriu termenul de socializare, deoarece copilăria nu corespunde
integrării în societate a unei „ființe dinainte asociale”. Pe de altă parte, Piaget nu consideră social comportamentul
copilului în relație cu altul, decât atunci când relația atinge un grad de reciprocitate, ceea ce implică o distanță între un
copil și altul. Însă, indiferent de școala psihologică, vocile specialiștilor susțin constant că, în toate domeniile-motric,
cognitiv, afectiv- achizițiile progresive ale
Instituţia şcolară mică marchează o schimbare importantă, impunând copilului relaţii noi cu adulţii şi cu alţi copii de
vârstă apropiată. Fiecare copil trebuie să înveţe „viaţa în comun”, să înveţe „egalitatea” modului în care este tratat de
adult, să înveţe să coopereze, să dobândească o relativă autonomie şi să se raporteze la altul.
Prin varietatea şi natura activităţilor propuse copilului, instituţia şcolară contribuie la adaptarea şi socializarea
copilului. Pentru stimularea dezvoltării sociale a copilului, mai precis abilităţilor de relaţionare şi cooperare, un aport
deosebit îl au jocurile dramatice. Aceste jocuri intensifică maturizarea copiilor cu atât mai mult cu cât ele sunt mai
apropiate de viaţa reală. Jocurile cu roluri reale din viaţă anunţă rolurile viitoare ale adulţilor. Astfel, jocurile de tipul
„De-a familia”, „De-a doctorul”, „De-a magazinul”, îi ajută pe copii să îşi clarifice imagini despre lumea căreia îi aparţin.
Rolurile interpretate le sugerează abilităţile sociale, îi introduc în atmosfera socială reală. Pentru a-şi atinge menirea,
profesorul trebuie să îi ajute pe copii să organizeze clasa astfel încât să sugereze mediul propriu fiecărei activităţi.
Fantezia copiilor poate fi încurajată prin promovarea jocurilor imaginative. Astfel, prin intermediul miniaturilor, copiii
pot să îşi imagineze figuri reale. În jocul „De-a soldaţii”, folosirea soldăţeilor din plastic permite imaginarea diverselor
strategii de joc, după cum realizarea animalelor în miniatură le permite să se joace „De-a ferma”.
Vorbind despre dezideratele educaţiei post-moderniste, Gough (2001) specifică faptul că este necesară recunoaşterea şi
stimularea dezvoltării constructelor cognitive, a căror origine se află în social, interesându-ne de procesul lor sociogenetic. Ea susţine că este nevoie de o (post) modernă ştiinţă a educaţiei, una care este democratică şi recunoaşte
constructele sociale şi natura multiculturală a ştiinţei în contextul său global şi că, de asemenea, este nevoie de o
pedagogie care atrage atenţia asupra procesului direct în care cunoaşterea este produsă şi recunoscută, în care agenţii
cunoaşterii sunt concreţi, vizibili şi amplasaţi social.
Dat fiind faptul că o educaţie optimă nu este una care îi cultivă calităţile, cum poate cadrul didactic să realizeze, în clasa
lui, o sporire a dezvoltării sociale la elevii pe care îi îndrumă? Considerându-şi rolul său de facilitator al cunoaşterii,
scopul profesorului este să-şi înveţe elevii cum să gândească. El trebuie să le descătuşeze gândurile, să le trezească
curiozitatea, să le aprindă minţile, deoarece omul nu devine, el se desăvâşeşte.
În al doilea rând, pentru că marcajul social al sarcinilor şi al situaţiilor s-a dovedit eficace, este bine să recomandăm
folosirea lui. Pentru aceasta, este indispensabil să propunem sarcini şi situaţii a căror prezentare trimite la necesităţi
sociale sau la cunoştinţe sociale familiare celui care învaţă.
Sarcinile propuse elevilor ar trebui să aibă o coloratură ludică, să fie atractive şi să stimuleze creativitatea. În susţinerea
acestui deziderat, Negreţ-Dobridor (2001) precizează că jocul şi creaţia ţin de rostul nostru adânc. Învăţarea ludică şi
învăţarea creativă par să fie adevăratele forme umane de învăţare şi de muncă, iar ludicizarea învăţării are efecte ce par
incredibile, numai pentru că învăţarea prin legea efortului minim a devenit învăţarea cea mai frecventă, cea mai
obişnuită.
Precizarea unor concepte fundamentale şi vehicularea lor unitară, în literatura de specialitate, este o necesitate cu
importanţă deosebită azi, când se subliniază din ce în ce mai mult rolul vieţii în colectiv pentru formarea unor relaţii
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interpersonale dinamice şi variate, unde fiecare copil influenţează şi, la rândul său, este influenţat, prin mediul educogen
specific creat.
Dintre numeroasele ramuri ale pedagogiei, pedagogia sociologică ar fi menită să studieze mijloacele educaţionale socialintegratoare (munca în grup, formele de învăţare în grup sau jocul copiilor).
Una dintre problemele mult dezbătute în acest cadru, se referă la rolul social-integrator al învăţământului, al şcolii.
Învăţământului tradiţional i se reproşează faptul că profesorul tinde spre realizarea unei „izolări pedagogice” a elevului
de tot ceea ce cade în afara acţiunii sale. Okon remarcă, de asemenea, că se poate observa „o neantrenare generală” a
tineretului în procesul educativ. În aceste condiţii nu se pot dezvolta unele trăsături de personalitate ale elevului, necesare
în încadrarea sa ulterioară într-un sistem colectiv. Anchetele efectuate de Buzás, dovedesc că relaţiile dintre colegi sunt,
de cele mai multe ori, doar de genul simplei alăturări, prieteniile constituie excepţia între membrii clasei şi, în felul
acesta, şcoala îndeplineşte doar parţial funcţia sa social-integratoare.
După părerea unor specialişti (Okon, Meyer, Lustenberger, Petersen), activitatea didactică în grup ar putea preîntâmpina
multe dintre aceste lacune, deoarece creează condiţii favorabile rezolvării unor sarcini prin efort colectiv, prin
întrajutorare şi înţelegere mutuală. Un aspect controversat al acestei probleme, este limita inferioară de vârstă la care se
recomandă munca didactică în grupă. Referindu-se la datele unei anchete întreprinse în 1935, Okon arată că aceasta a
indicat vârsta de 10-15 ani, fiind optimă pentru practicarea acestui mod de lucru. Concluzia a mai multor specialişti este
că momentul potrivit introducerii muncii didactice în grup ar fi 8-9 ani. Dintre cercetările concrete în vederea investigării
cadrului informal, în comparaţie cu cel formal al educaţiei, se detaşează cele care şi-au îndreptat atenţia spre
caracteristicile şi funcţionarea grupului extraşcolar. Aici, interacţiunile sunt mai spontane, mai flexibile decât în clasa de
elevi; aspectul ludic întrepătrunde activităţile de muncă şi învăţare.
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STUDIU DE CAZ
ANALIZA SWOT A ORELOR DE BIOLOGIE ONLINE LA CLASELE DE GIMNAZIU
Profesor de biologie
Cioloca Anamaria-Liana
Liceul Tehnologic ,,Petru Maior ‘’Reghin
Analiza a fost facută în urma unor chestionare, aplicate unui numar de 87 de elevi ai Scolii Gimnaziale ,,Augustin
Maior‘’Reghin , secția germană, la finele semestrului I din anul școlar 2020-2021 . Aceasta urmărește identificarea
punctelor tari , a punctelor slabe, a oportunitățile de îmbunătățire a orelor de biologie, dar și a amenințărilor. Analiza se
dorește a fii un exemplu de bună practică, care să inspire pe alți colegi de breaslă.
PUNCTE TARI
•

Lecții explicate pe
înțelesul copiilor

OPORTUNITĂȚI

PUNCTE SLABE
➢

❖ Profesorul va

Elevii nu au

AMENINȚĂRI
o

Acumularea de

înțeles unele

primi feed-back

lacune în

aspecte ale lecției

prin rezolvare de

cunoștințe

la fel cum ar fii

exercitii sau

înțeles fizic, în

recapitularea

sala de clasă

lectiei(accent pe
evaluare si fixare
de cunoștințe)

•

❖ Elevii nu se simt

Este o ora

stresati , ba din

relaxanta

contră sunt atrași
•

Schița lecției este

❖ Schița lecției prea

Unii elevi nu vor
copia lectia în

pe platformă, elevii

concise, ce vor fi

caiet

avand la dispoziție

scrise în timpul

ultime-le 10-15

orei

minute din oră să
își transcrie lecția
în caiete
•

o

schițe simple si

încărcată la fisiere,

detaliată

❖ Creionarea unor

❖ Susține memoria

Vizionarea de

vizuală și

filmulețe

auditivă
❖ Probleme de

❖ Schimbarea

conexiune la

rețelei de internet

internet , mai ales

în viitorul

cand se dorea

apropiat

vizionarea de
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filmulețe pe
YOUTUBE

•

❖ Utilizarea a mai

Folosirea jocurilor
didactice în

multor jocuri

predarea lecției

interactive ,
rebusuri , jocuri
de rol etc.

•

•

❖ Nu am reușit să

❖ Reamintirea

o

Posibil ca elevul

conving toți

elevilor la fiecare

să nu fie fizic în

elevii să își

ora să își

fața calculatorului

pornească

pornească

camerele video

camerele video

❖ Folosirea unor

❖ Folosirea unor

Utilizarea
manualului digital

termeni științifici,

sinonime pentru

greu de retinut

a înlocui termenii
greoi

•

o

❖ Unele

Experimente

experimente

online

facute fizic
necesitau cateva
ore sau zile, cele
online sunt
sintetizate in
cateva minute
intr-un video
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DIFERIȚI, DAR EGALI
EGALIZAREA ȘANSELOR ÎN EDUCAȚIE PRIN EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
Prof. Lupei Costel
Clubul Copiilor Pașcani, jud.Iași
“Descoperirea altora înseamnă descoperirea relațiilor și nu a barierelor.”
(Claude Le`vi Strauss)
Când spunem intercultural, spunem în mod necesar interacțiune ,solidaritate, schimb, reciprocitate, interdependență.
Spunem, de asemenea ,recunoașterea valorilor, a modurilor de viață, a reprezentărilor simbolice la care se raportează
ființele umane,recunoașterea interacțiu- nilor care intervin la un moment dat între multiplele aspect ale aceleiași culturi ,
diferite in timp și spațiu. Abordarea intercultural facilitează observarea dinamicii declanșate de comunicare, migrație,
mișcări ale populației. Ea trebuie realizată astfel încât interacțiunile să concureze la un aspect reciproc și la îmbogațirea
comunităților. Pentru ca societatea noastră să devină real interculturală, fiecare grup social trebuie să fie capabil să
trăiască în condiții de egalitate privind cultura și stilul de viață.
Educația interculturală este unul dintre instrumentele principale de care dispunem astăzi și care ne pot ajuta să avansăm
în posibilitățile oferite de societățile multiculturale. Educația intercultură trebuie să aibă loc în lăuntrul societății, ca un
intreg. Ea trebuie centrată asupra sistemului de relații al copiilor, al tinerilor, deoarece ei sunt viitorii cetățeni ai
societăților interculturale. Pentru a asigura o educație interculturala, pedagogii nu dispun de o metodologie anume, ci
doar de mijloace care sunt capabile de a dezvolta o dinamica interculturală. Trebuie acordată prioritate acelei dimensiuni
capabile de a promova drepturile omului și trebuie totodată lărgite perspectivele solidarității. Este necesară fie promovate
metode active care să solicite interesul și creativitatea elevilor, care să facă apel la toate capacitățile lor și care să le
permit să se exprime și să colaboreze. Este necesară să fie promovată egalitatea șanselor prin colaborarea tuturor
membrilor grupului , care să favorizeze comunicarea , socializarea și rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor. Învățarea
în clasele eterogene și pluriculturale va constitui un avantaj pentru fiecare și nu un handicap pentru că implică un spirit de
deschidere și cooperare, nu unul de selecționare și respingere.
Procesul educațional este un act de socializare, de culturalizare, de formare și de dezvol- tare a personalității, dus la
împlinire de echipa didactică. Aceste finalități se realizează prepon-derent la nivelul clasei de elevi, sub îndrumarea
cadrelor didactice, ca mentori și organizatori ai acestora.
Pentru realizarea finalităților acțiunilor educaționale ce vizează interculturalitatea , se pot organiza multiple și variate
activități:
*invitarea în școală sau în mediul educativ , a unor persoane avizate din exterior care să repre- zinte puncte de vedere
diferite, medii sociale, culturale diferite.
*utilizarea fondului de carte , a centrelor de documentare audio-vizuale in scopul cunoașterii lucrărilor prezentând
drepturile omului , libertățile fundamentale, documentare privind situația mediului , probleme legate de supraînarmare ,
excluderea minorităților etnice, naționale sau religioase ( prezentare de carte, expoziții de carte, activități comune
realizate cu Muzeul Municipal, Casa de Cultura, Clubul Copiilor, vizionarea de documentare).
*utilizarea noilor tehnologii ale comunicării , care permit accesul mai larg la educație și al altor categorii sociale.
*participarea la manifestări artistice la care să nu fie investiri financiare și să promoveze doar colaborarea și spiritul de
competitie.

*Implicarea

școlilor în parteneriate de tip Comenius, Socrates. Percepțiile negative comporta- mentale ostile pot să se inverseze dacă
grupurile sunt cooptate într-un proiect colectiv. Aceasta creează interdependență pozitivă între grupuri și schimbă
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imaginea pe care participanții o au unii despre alții.
*colaborarea cu organizațiile nonguvernamentale ale căror obiective sunt în relație cu înțelege-rea ,cu educația
interculturală, cu drepturile omului, emanciparea grupurilor minoritare , pacea, dezvoltarea, protecția mediului.
*celebrarea unor zile dedicate drepturilor omului (“ Ziua Drepturilor Copilului”- 20 XI- data ani-versară a ”Declarației
Drepturilor Copilului” din 1959, adoptată de O.N.U.; “Ziua Drepturilor Omului” -10 XII-data aniversara a “Declaratiei
Universale a Drepturilor Omului” din 1948 procla-mata de O.N.U.). Se pot organiza: concursuri, sondaje a opiniei prin
chestionare, spectacole, ex-poziții pe diverse teme (sanatate, dezvoltare, SIDA, trafic de ființe umane, violenta,
securitate, cooperare, propuneri de afise, pliante).
*activitati dedicate continentului Europa (sarbatorirea Zilei Europei- 9 mai), a țărilor membre, a Consiliului Europei , a
steagului European, a semnificațiilor lor, valori și principii esențiale pe care este construit Consiliul Europei.
Cadrele didactice trebuie să consimtă la depunerea unor eforturi practice și intelectuale pentru a educa în spiritual
interculturalității grupurile a căror pedagog este , din punct de vedere cultural, din ce in ce mai diversificat, atat din cauza
mediului socio- economic, a locului de rezidenta, a credintelor, a opțiunilor ideologice, cât și a originii etnice.
Pedagogia interculturală plasează elevul in centrul actului educativ, condiționează dezvoltarea persoanei prin acceptarea
printer ceilalți a fiecăruia, așa cum este el.

BIBLIOGRAFIE:
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Leadership și management educațional
Prof. Lupei Ramona
Școala Gimnazială Gâștești
Loc. Pașcani, jud. Iași
Leadershipul și managementul nu sunt unul și același lucru, dar ambele poartă o însemnătate deosebită în ceea
ce privește conducerea organizațiilor școlare.
Leadeshipul educațional presupune existența unui proces de influență orientat către obținerea unor rezultate.
Acțiunile și motivația unor persoane sunt orientate de către alte persoane în vederea atingerii unor scopuri. Un leadership
eficient presupune o viziune clar exprimată, impunându-se un echilibru puternic între viziunea liderului pentru instituție ,
în raport cu caracterul centralizat al deciziilor legate de curriculum și obiective.
Managementul educațional este un domeniu de studiu și de activitate ce vizează modul de funcționare și
conducere a organizațiilor școlare. Managementul educațional vizează atingerea obiectivelor educaționale stabilite ,
acceptate de școală și de comunitatea în care aceasta funcționează.
Leadeshipul reprezintă un atribut al managerului. Cercetătorii americani, T. Peters și N. Austin afirmă
următoarele: ” Conceptul de leadership este crucial pentru această revoluție – atât de crucial încât credem că ar trebui să
se renunțe la cuvântul management”. Leadershipul reprezintă o caracteristică pe care toate organizațiile doresc să o
regăsească la managerii lor. Leaderii de succes acordă o mai mare importanță anumitor activități de conducere, precum
planificarea sau instruirea oamenilor și mai multă încredere subalternilor , fiind mai puternic orientați către oameni.
Atributele de bază ale leadershipului sunt: dreptate, consiliere, autoritate, valoare, judecată. Obiectivele unui lider:
Obiectivul general este de a realiza sarcina sau sarcinile, cu ajutorul echipei sale. Pentru a îndeplini acest
obiectiv general, liderul are trei obiective specifice:
1. De a motiva și de a obţine angajamentul şi cooperarea echipei sale.
2. De a pune grupul în acţiune pentru a atinge obiectivele convenite.
3. De a întrebuinţa la maximum competenţele, energiile, aptitudinile şi talentele din echipa sa.
Scopul unui lider este de a face oamenii să facă ceea ce vrea el obţinând cooperarea acestora și nu prin
participarea lor prin constrângere. El trebuie să construiască moralul grupului său, care va fi ridicat atunci când grupul
este productiv şi oamenii lucrează bine împreună.
Activitatea managerului unei echipe cuprinde mai multe atribuţii, printre care cea mai importantă este aceea de
a se asigura că echipa duce la bun sfârşit sarcinile. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac managerii este că își
petrec prea mult timp în birourile lor și prea puţin timp printre oameni. Managerul este cel care poartă responsabilitatea.
În consecinţă, managerul trebuie să aibă capacitatea: de a clarifica ţelurile; de a clarifica rolurile membrilor echipei; de a
forma rapid echipa şi de a câştiga respectul ei; de a motiva oamenii; de a comunica cu persoane aflate la toate nivelurile;
de a adopta o perspectivă largă privind locul ocupat de echipă în organizaţie; de a menţine ritmul desfăşurării sarcinilor;
răbdare, precum şi aptitudini pentru managementul schimbării.
Pentru o bună comunicare, managerul trebuie să:
• expliciteze ipotezele şi să verifice dacă s-au înţeles bine;
• definească clar sfera sarcinilor;
• încerce să înţeleagă cerinţele clientului;
• reia periodic discuţiile cu clientul şi să verifice cerinţele definitorii de bază;
• înţeleagă şi să accepte faptul că nevoile clientului nu se opresc la specificarea cerinţelor.
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Principalele caracteristici ce diferenţiază cele două categorii (McAdams, 2000):
• Managerul administrează; liderul inovează!
• Managerul este o copie; liderul este un original!
• Managerul menţine; liderul dezvoltă!
• Managerul pune accent pe sisteme şi structuri; liderul pune accent pe oameni!
• Managerul se bazează pe control; liderul inspiră încredere!
• Managerul are viziune pe termen scurt; liderul are viziune pe termen îndelungat!
• Managerul întreabă cum? şi când?; liderul, ce? şi de ce?
• Managerul ţinteşte rezultatul final; liderul orizontul!
• Managerul imită; liderul iniţiază!
• Managerul acceptă status-quo-ul; liderul îl provoacă!
• Managerul este soldatul clasic bun; liderul este propriul său general!
• Managerul face lucrurile bine; liderul face lucruri bune!
• Managerul este format şi învaţă prin instrucţie; liderul prin educaţie!
Există şapte sfaturi pentru lideri pe care Simonas (manager.ro) ne sfătuiește să le urmăm:
1. “Băgați în seamă” oamenii în fiecare zi. Dacă aveţi timp, salutaţi-i cu o strângere de mână in fiecare dimineaţă.
2. Tineți cont de datele calendaristice importante. Zilele de naștere sunt extrem de importante! Oricui îi place să fie
felicitat cu ocazia unei zile aniversare. Nu uitaţi: vor fi cu adevărat impresionaţi dacă vor constata că nu i-aţi uitat!
3. Includeți oamenii în procesul decizional legat de departamentul în cadrul căruia lucrează.
Ascultaţi-le comentariile și luaţi act de preocupările lor. Fiţi deschis(ă) și permiteţi-le să își aducă contribuţia. Chiar dacă
este vorba despre ceva obligatoriu, lăsaţi-i să își exprime punctul de vedere.
4. Fiți și arătați-le că sunteți la curent cu munca lor. Specificaţi clar lucrurile pe care le fac bine. Stima de sine a
angajatului reprezintă întotdeauna un adevărat motor cu reacţie, care va aduce un spor de viteză și de calitate în
îndeplinirea sarcinilor profesionale zilnice.
5. Lăsați-vă ușa deschisă. Adoptaţi “politica ușilor deschise”. Dacă doriţi să cunoașteţi situaţia exactă a organizaţiei pe
care o conduceţi, permiteţi-le oamenilor și încurajaţi-i să vină la dumneavoastră ori de câte ori au anumite probleme sau
propuneri.
6. Oferiți-le oamenilor o libertate creativă. O echipă compusă din oameni care nu fac altceva decât să aplice soluţiile
alese de dumneavoastră și să pună în practică doar ideile aduse de vânturile repezi ale propriei dumneavoastră “furtuni de
creier” este o echipă slabă.
7. Fiți uman(ă).Recunoașteţi atunci când greșiţi. Râdeţi la glumele lor și glumiţi la rândul dumneavoastră. Discutaţi cu ei
din când în când, chestiuni care nu au de-a face cu activitatea profesională.
Stiluri de conducere şi comunicare managerială
O clasificare cu patru componente a fost realizată de Rensis Likert:
1. Stilul autoritar-opresiv este cel în care cuvântul-cheie este supunerea: liderul poate avea o competenţă
profesională scăzută în domeniul respectiv. Liderul e înconjurat de un cerc de şefi de departament obedienţi. Foloseşte
motivatorii extrinseci, este inflexibil în legătură cu programul şi cu alte detalii, şi aplică sancţiuni dure (cum ar fi
concedierea), în mod arbitrar. Comunicarea managerială are loc numai pe verticală, de sus în jos. În schimb, se va
dezvolta comunicarea neoficială între angajaţi, cu rolul de «sabotare» a şefului autoritar.
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2. Stilul autoritar-obiectiv este cel în care cuvântul-cheie este competența. Liderul nu are disponibilitate pentru
relaţii personale; el priveşte rezultatele în mod obiectiv şi organizează cu precizie procesul de producţie. Acest tip de
lider se implică extrem de mult în activitate şi de aceea nu delegă autoritatea. Se situează la o oarecare distanţă de
colectiv, deci se vor stabili relaţii separate conducător - fiecare membru al echipei; această caracteristică se completează
cu faptul că îi priveşte pe angajaţi ca pe nişte instrumente. Comunicarea managerială se desfăşoară tot de sus în jos, dar
nu mai există atmosfera de ostilitate din cazul anterior.
3. Stilul democrat-consultativ are ca termen-cheie relațiile umane. în acest caz, funcţia de conducere se îmbină
cu funcţia de execuţie; consultările cu membrii grupului de muncă sunt periodice (deşi sunt numai consultări oficiale, tip
şedinţă). Sunt folosiţi motivatorii de ambele categorii extrinseci şi intriseci), iar autoritatea se delegă într-un mod
cunoscut de către angajaţi. Este un lider raţional, care însă nu pune accentul pe coeziunea grupului de angajaţi. Fluxul
comunicării manageriale are şi sensul de jos în sus, iar angajaţii participă parţial la decizie.
4. Stilul democrat-participativ are ca termen cheie ataşamentul față de organizație. Liderul e mai curând un
mediator-organizator al grupului de muncă şi al procesului de discuţie/decizie; de fapt, echipa este cea care ia decizia, în
problemele care o privesc. Predomină relaţiile şi comunicarea neoficială; liderul intervine când apar conflicte, pentru a
împăca părţile adverse. Se folosesc motivatorii intrinseci, iar cei care greşesc sunt ajutaţi de ceilalţi angajaţi să se
corecteze. Autoritatea se delegă adesea, nu într-un mod clar. Este stilul de comunicare managerială cel mai generos, însă
comunicarea în acest caz se poate transforma în handicap pentru colectiv (pierderea de timp în discuţii inutile).
Cu toate acestea, anumite stiluri de abordare a relaţiilor interumane limitează succesul unui manager. Pentru
a reuşi, un manager ar trebui să dobândească atributele unui stil bun, adică să aibă capacitatea de a intra în empatie, să
aibă aptitudini de lider, să reziste la stres, să-i respecte pe ceilalţi, să fie dinamic şi pozitiv, să cultive relaţiile personale,
să se adapteze la situaţie. Nu trebuie uitate motivele care ar putea determina un manager să se implice în realizarea
sarcinilor, respectiv conţinutul, complexitatea şi anvergura acestora.

BIBLIOGRAFIE:
Tony Bush – Leadership și management educațional.Teorii și practici actuale, Polirom
Alois Gherguț - Management general și strategic în educație, Polirom
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Vorbirea în public, vorbirea nonverbală la vârsta școlarității mici
Prof. În. Primar: Maftei Laura Elena
Școala Gimnazială Gâștești
Vorbirea reprezintă aspectul individual, psihofiziologic al limbajului, actul prin care o persoană se servește de
limbă pentru a-și exprima ideile. Vorbirea este ”un act individual de voință și de inteligență, în care putem distinge atât
combinațiile prin care subiectul vorbitor utilizează codul limbii pentru a-și exprima gândirea personală, cât și
mecanismul psihofizic care îi îngăduie să exteriorizeze aceste combinații.
Lărgirea relaţiilor cu mediul, procesul de comunicare cu ceilalţi, determină o însemnată creştere a vocabularului
(la 7 ani – aprox. 4000 cuvinte). Dezvoltarea limbajului la copil nu se reduce la creşterea cantitativă a vocabularului.
Odată cu asimilarea fondului lexical copilul îşi însuşeşte şi semnificaţia cuvântului, adică noţiunile care se schimbă, se
îmbogăţesc şi se precizează treptat pe măsura acumulării experienţei. Capacităţile intelectuale, morale, estetice se
dezvoltă progresiv şi sunt condiţionate de stimulările la care copilul este supus prin intermediul anumitor factori .Dintre
aceştia pot fi enumeraţi:- integritatea anatomo- fiziologică a analizatorilor, mai ales cel care condiţionează vorbirea,
respectiv analizatorul vizual şi verbo-motor. Copilul cu o bună capacitate auditiv-perceptivă va recepta corect latura
sonoră a limbajului; dacă se manifestă deficienţe auditive va întâmpina greutăţi în activităţile ce se vor desfăşura. La fel
de important este şi analizatorul vizual: autocontrolul exprimării proprii. În jurul vârstei de 5-6 ani se consideră normal
un copil poate reflecta asupra propriei vorbiri. Asimilarea fondului lexical de către copil va asigura stăpânirea în condiţii
bune a semnificaţiei cuvintelor. La vârsta de 6-7 ani se observă un progres în capacitatea de a opera cu simboluri:
exprimarea educatoarei . În formarea limbajului orice pedagog va avea încredere următoarele aspecte: îmbogăţirea
vocabularului, lărgirea capacităţii de interpretare semantică şi polisemantică, desăvârşirea structurii gramaticale, a limbii
vorbite şi expresivitatea adecvată la context. Cu timpul, copiii îşi produc limbajul, imitând o schemă a sintaxei receptate
şi alcătuindu-şi propriul model generativ. Vorbirea monologată, cu sine însuşi, reprezintă momentul “cheie” pentru
punerea în mişcare a operaţiilor intelectuale solicitate pentru programarea şi reglarea activităţii proprii cât şi pentru a
dirija activitatea instructiv-educativă. Comunicarea prezintă, pentru copil, o mare importanță, întrucât prin intermediul ei
se realizează în mare parte însuşirea primelor cunoştinţe şi reglarea efectivă a comportamentului.
Prin comunicarea nonverbală ”informația este codificată și transmisă printr-o diversitate de semne legate direct
de postura, mișcarea, gesturile, mimica, înfățișarea partenerilor. Înglobând o diversitate de posibilități, comunicarea
nonverbală este astăzi obiectul unei susținute serii de cercetări menite să-i aprofundeze mecanismele și funcțiile.”
„Limbajul uman-care, în lumina științei contemporane, devine cel mai important mijloc de relație între
conștiință și realitatea obiectivă, instrument al cunoașterii, al creațiilor valorilor cultural-morale – constituie unul dintre
cele mai complexe fenomene psihosociale. El reprezintă actul fundamental de legitimare a omului și de situare a sa pe
scara evoluției. Însușirea limbajului este o activitate care presupune un efort îndelungat din partea individului. Instrucția
la nivelul limbajului, a exprimării și comunicării, începe cu pre-limbajul infantil, curat și direct. Cine, unde și cum îi
facilitează copilului căile magice de inițiere în taina cunoașterii? Desigur că vârsta și locul sunt cele ale primei copilării,
sintetizată altădată cu ”cei șapte ani de acasă”, preluat de școală, loc de înaltă responsabilitate care cere formatorului trei
mari calități - dragoste, dăruire și răbdare, note care definesc autenticitatea mamei, și desigur și a înlocuitoarei acesteia –
cadrul didactic: educatoarea și învățătoarea.
Limbajul este legat de particularitățile de vârstă ale elevilor și se dezvoltă în paralel cu aceștia, iar nouă cadrelor
ne revine responsabilitatea de a planifica și organiza experiențele didactice , deoarece este o etapă hotărâtoare în însușirea
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corectă a vorbirii. Modificările cantitative și calitative facilitează însușirea corectă a pronunției, formarea lexicului de
bază, apariția limbajului interior, diversificarea formelor de comunicare, intensificarea funcțiilor cognitive ale limbajului,
asimilarea practică a structurii gramaticale.
Pornind de la ideea că orice copil poate comunica și, dacă îl sprijinim, comunicarea sa devine tot mai eficientă,
am scos în evidență rolul pe care îl are dezvoltarea vorbirii la școlari în vedere însușirii unui limbaj cât mai clar, expresiv
și nuanțat. Prin jocurile exerciții și jocurile literare, copiii își formează deprinderea de exprimare corectă sub aspect
fonetic, lexical și gramatical și sunt stimulați să vorbească corect. Nu se poate trece la o treaptă superioară de educație,
dacă baza de cunoștințe nu este corect însușită. Activitățile opționale duc limbajul pe o treaptă superioară în dezvoltarea
sa. Copiii nu trebuie doar să redea inteligibil conținutul, ci trebuie să respecte intonația, pauzele și ritmul, să-și nuanțeze
vocea. Prin diversele parteneriate, care implică vorbirea în public și cea nonverbală, copilull este supus unor influențe
mai bine organizate și mai complexe. Acestea șlefuiesc deprinderile acumulate și facilitează condiții pentru noi achiziții.
”Argumentele de ordin pedagogic subliniază rolul hotărâtor pa care îl au influențele sistematice asupra
dezvoltării vorbirii copiilor, cu atât mai mult cu cât acest proces este direct dependent de mediul de vorbire, de modelele
de exprimare oferite de adulți( îndeosebi aceia care reprezintă pentru copii persoane semnificative-părinți, rude, cadre)”.
Altfel spus, influențele educative sunt în strânsă legătură cu momentul aplicării lor și cu nivelul calificării persoanelor
puse să îl aplice.
Drumul parcurs de copilului în lumea limbajului, sub îndrumarea cadrelor, de la primul pas în grădiniță și până
la plecarea sa din școală, este un drept al etapei sale de dezvoltare, care îi conferă în etapa școlarității șanse egale,
indiferent de mediul de unde vine. El este o ființă socială și trebuie să i se dezvăluie mediul cultural și modalitatea prin
care poate lua contact direct. Cărțile, ziarele, televizorul, calculatorul fac parte din viața lui. De aceea noi cadrele suntem
într-o permanentă cursă de a câștiga ”pariul” limbajului și al comunicării.
”Limba este lăcașul de adăpost al Ființei” spunea Heidegger, deci să-i construim cu responsabilitate și grijă
lăcașul de adăpost cel mai îngrijit cu putință ființei de mâine și astfel, ajutăm copilul să se construiască pe sine.
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DE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA CYBERBULLYING
Balan Corina
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Bănești, Suceava
Violența în școală este o problemă reală a contemporaneității. Ea a existat în toate sistemele de educație, dar formele
și intensitatea manifestărilor au suferit modificări de-a lungul istoriei, variind de la un tip de cultură și societate la alta,
dar şi în funcţie de teoria şi practica pedagogică împărtășită la un moment dat. Din această perspectivă devin legitime
preocupările specialiștilor cu privire la manifestările concrete ale fenomenelor de agresivitate și de violență,
înregistrându-se numeroase încercări de tipologizare. Astfel, literatura de specialitate a menționat numeroase taxonomii
ale violenței în școală, taxonomii care au avut la bază criterii legate de formele de manifestare specifice, persoanele-țintă,
scopurile urmărite de agresori, variabilele socio-demografice și efectele acestora.
Dezvoltarea noilor tehnologii a generat o creștere spectaculoasă a posibilităților de a relaționa cu alți copii,
indiferent dacă se află în apropiere (vecini, colegi de clasă, rude) sau la distanță (oameni necunoscuți până la un anumit
moment, aflați în locații geografice îndepărtate). Dar, din păcate, apariția acestor relații online a fost însoțită de
comportamente de abuz și violență, ceea ce a făcut ca aceste interacțiuni să nu aibă întotdeauna o notă pozitivă.
Multitudinea resurselor tehnologice de care dispun copiii și tinerii favorizează expansiunea formelor clasice de
hărțuire prin mijlocirea telefonului mobil sau al internetului, fenomen cunoscut sub numele de cyberbullying. Această
formă de violență virtuală poate fi încadrată în violența școlară, având în vedere faptul că actorii comportamentali sunt
elevii (H. Grigore, 2014).
Înainte de a descrie fenomenul de cyberbullying, se impune să definim noțiunea generală de bullying care nu are o
traducere exactă în limba română, dar care poate fi asociată cu alte noțiuni, precum intimidare, terorizare, brutalizare,
hărțuire. Bullying-ul este definit ca „o formă repetată de agresiune, fizică sau verbală, direcționată către o persoană sau un
grup de persoane, în care există o diferență de putere” ( W.M. Craig; D.J. Pepler, 2007). Acestă diferență de putere se
poate manifesta fie prin ceva tangibil (de exemplu, pe baza aspectului și trăsăturilor fizice), fie prin percepțiile celor din
jur (o persoană este mai populară decât alta, are mai mulți prieteni, un statut social mai bun etc.). D.R.Coy definește
bullying-ul astfel: „un comportament care intenționează să facă rău sau să deranjeze, care apare în mod repetat de-a
lungul timpului și are drept caracteristică un dezechilibru de putere, în sensul că o persoană sau un grup de persoane mai
puternice vor ataca o persoană sau un grup de persoane mai slabe.” (D.R.Coy, 2001).
În concluzie, bullying-ul este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale și/sau cibernetice, într-un
context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere și au drept consecinţă
atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate
împotriva unei persoane sau unui grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi
legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, la o categorie socială sau la o categorie defavorizată
ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente
ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale. În această
categorie intră poreclele denigratoare, jignirile, etichetele, excluderea din grup, toate acestea fiind modele toxice de
relaționare care îi afectează mai ales pe copii și le imprimă modele comportamentale și răni pe viață, dacă adulții nu sunt
lângă ei și nu le câștigă încrederea, astfel încât cei mici să se deschidă și să le povestească prin ce trec cu scopul de a găsi
împreună soluții.
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Cyberbullying –ul sau violența prin dispozitive electronice este o realitate evidentă care nu a luat naștere simultan cu
perioada de școală online, ci este un fenomen cu care numeroși copii se confruntau încă dinainte și continuă să se
confrunte.
Nancy Willard spune că cyberbullying-ul constă în a fi rău cu o altă persoană prin trimiterea sau publicarea unui
material dăunător sau prin implicarea în alte forme de agresiune socială folosind Internet-ul sau alte tehnologii digitale.
Dezvoltarea acestui tip de violență se transformă într-o ”agresiune socială online” reală (Willard, 2005).
În funcție de tipul de acțiune dezvoltată independent de modalitatea folosită, același autor distinge șapte feluri
diferite de cyberbullying:
- flaming: lupte, discuții aprinse online prin intermediul mesajelor electronice folosind un limbaj vulgar și ofensator,
acest tip de agresiune având un debut și o creștere rapidă în chiar tonul discuției;
- hărțuire: mesaje ofensatoare, neplăcute și/sau insultătoare trimise repetat;
- denigrare: a insulta sau defăimă pe cineva online prin răspândirea de zvonuri, bârfe sau minciuni, de obicei ofensatoare
și răutăcioase, cu scopul de a dăuna imaginii sau reputației unei persoane sau relațiilor acestuia cu alte persoane;
- imitare: obținerea informațiilor personale sau apariției unei persoane cu scopul de a se da drept acea persoană și de a-i
dăuna imaginii personale, de a comite acțiuni neadecvate, de a dăuna reputației acelei persoane sau de a genera conflicte
cu prietenii acesteia;
- înșelăciuni și divulgare: divulgarea online a secretelor unei persoane, a informațiilor personale sau a pozelor, în unele
cazuri fiind posibilă înșelarea unei persoane pentru aflarea informațiilor și apoi divulgarea acestora;
- excludere: excluderea cuiva dintr-un grup online în mod intenționat (liste de prieteni, forum-uri tematice);
- cyberstalking: trimiterea repetată de mesaje care includ amenințări sau care sunt foarte intimidante. Aici poate fi inclus
faptul că hărțuirea poate avea loc în cadrul activităților la care victima ia parte pentru ca aceasta să se simtă persecutată și
vulnerabilă (Willard, 2005).
Consecințele manifestării cyberbullying-ului se reflectă:
✓

la nivel social:
- diminuarea dorinței de a comunica și socializa, atât în mediul online, cât și în viața reală, motiv pentru care unele
victime pot alege să se izoleze de societate;
- comportament necorespunzător în societate sau în grupul de prieteni, victimele putând acționa agresiv sau prezenta
complexe a căror manifestare inhibă socializarea;
- absenteismul – copiii sau adolescenții agresați în mediul virtual refuză să meargă la școală pentru a evita întâlnirea cu
unii colegi, care au vizualizat sau citit mesajele denigrante distribuite pe internet de agresor;

✓

la nivel emoțional:
- comportament agresiv sau depresie, cauzate de reacțiile celor din jur la postările agresorului cu privire la victimă;
- frică și anxietate, determinată de impresia victimei că este urmărită permanent de agresor sau că urmează un nou atac la
adresa sa;
- îmbufnare – adolescentul este mereu nemulțumit și supărat, refuzând să participe la activități de grup sau cu caracter
social;

✓

la nivel fizic:
- rănirea fizică pricinuită de agresorul cu care victima s-a întâlnit ulterior față în față;
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- sinuciderea – în anumite cazuri extreme, victima, izolată și refuzând să ceară ajutor din exterior, recurge la a-și lua
viața, fie din convingerea că este singura modalitate de a opri agresorul, fie pentru că nu mai poate să îndure tratamentul
abuziv al agresorului sau reacțiile celor din jur.
Cu toate că se aseamănă cu hărțuirea propriu-zisă, hărțuirea în mediul online poate înregistra o gravitate mai mare,
din cauza faptului că agresorul se află sub protecția anonimatului, săvârșind acțiuni pe care altfel nu le-ar fi comis. Astfel,
victima devine mai ușor de exploatat, informațiile online persistând suficient de mult timp încât să își atingă scopul.
Abuzul este invaziv, periclitând viața personală a victimei în toate mediile în care aceasta se manifestă: acasă, la școală,
online sau offline. Agresorul subestimează uneori efectele acțiunilor sale, considerând totul o simplă distracție, însă,
pentru victimă, agresiunea se poate dovedi fatală.
Se impune subliniat faptul că orice fel de participare în cazurile de cyberbullying provoacă efecte dăunătoare pentru
elevi, de vreme ce aceste atacuri pot dăuna respectului și încrederii de sine și conduc la apariția problemelor școlare,
dificultăților stabilirii relațiilor interpersonale și adaptării din punct de vedere psiho-social. (Willard, 2005)
Studiile realizate în domeniu arată că violența prin dispozitive electronice se manifestă diferit față de formele
tradiționale ale violenței. Astfel, în violența electronică, victimei îi este aproape imposibil să prevină și să se mențină la
distanță de aceste atacuri, spre deosebire de formele clasice de violență, unde victima este ferită de agresor odată cu
părăsirea incintei școlii. Un alt aspect particular al acestei forme este legat de audiența foarte largă care poate fi implicată
ca și martor în agresarea victimei, precum și invizibilitatea sau anonimatul agresorului. Forma indirectă de agresarea a
celuilalt poate crea agresorului impresia de inofensivitate a actelor sale, mulți dintre aceștia fiind inconștienți de răul pe
care îl produc asupra victimei (Cristea, 2013).
În concluzie, problema agresiunii și violenței în școală a depășit spațial școala, generalizând manifestările violenței
și în alte contexte care, până nu demult, păreau sigure. Formele de agresiune asociate cu noile tehnologii, precum
internet-ul și telefoanele mobile sau prezente în relațiile dintre alții, apar frecvent în mass-media. Cu toate acestea,
impactul psihologic resimțit în cazul noilor forme de violență este la fel de evident ca și în cazul formelor tradiționale
asupra elevilor de vârstă școlară mijlocie, ceea ce generează nevoia unei informări corecte, atât a elevilor și părinților, cât
și a profesorilor. Manifestările agresivității și violenței de orice tip se înscriu în aria comportamentelor deviante cu
răsunet asupra calității vieții școlare. De aceea, se impune ca societatea actuală să caute permanent modalități de
prevenire și înlăturare a acestora, mai ales că ultimele cercetări au subliniat faptul că un climat școlar de calitate, precum
și relațiile familiale armonioase constituie factori protectori împotriva acestor forme de violență.
În ultima perioadă, în condițiile învățământului online, copiii au fost nevoiți să treacă printr-o adaptare bruscă la
învățatul de acasă, la noi platforme de învățare, la lipsa de socializare. Le-a fost testată reziliența, flexibilitatea și
determinarea de a sta în proces. Copiii au emoțiile, dar și frustrările sugrumate și devin irascibili. Inclusiv programele de
joacă, de somn și de activități extrașcolare s-au modificat. Pe nesimțite, practică forme cyberbullying pe chat-uri, chiar în
timpul orelor: râd de unul dintre colegi că are un tablou vechi în cameră, îi spun altuia că e molâu pentru că are o bluză
cu un șoricel, apoi râd zilnic de el cu orice s-ar îmbrăca, filmează o parte din oră, o editează cu text și muzică și o pun pe
Tik –Tok, ca formă de glumă la adresa cadrului didactic.
Pentru acești copii e amuzant și nu își dau seama că așa începe bullying-ul online, că nu au voie să facă publice
fețele altor copii sau adulți, fără acordul acestora, plus denigrările care însoțesc acțiunile. Și acestea se repetă zilnic pe
măsură ce primesc like-uri, aplauze, zâmbete aprobatoare de la colegi. Grupurile de WhatsApp sunt generatoare de
cyberbullying pentru că acolo se aliază copiii între ei, își iau pozele și le redistribuie pe canale publice cu mustață și
coarne, trimit mesaje ofensatoare de excludere din grup și asta se întâmplă începând cu clasele primare.
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E o perioadă complicată atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice care au avut probleme în a gestiona trecerea
în online, dar este important să normalizăm aceste trăiri și să nu le lăsăm să afecteze ceea ce se întâmplă bun. Este
diferită transformarea unui spațiu atât de amplu, cum este cel virtual, într-un spațiu securizant, dar regulile și rutinele pot
ajuta profesorii și elevii să continue orele în online într-o atmosferă cât mai productivă și prietenoasă.
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Scoala online,avantaje si dezavantaje
Prof. Diaconu Oana
Staeea in care se afla omenirea in ultimul timp ne-a fortat sa fim partasi ai unei schimbari inclusiv in domeniul
educatiei. Astfel, s-a eliminat interactiunea face –to –face cu elevii si s-a introdus scoala in mediul virtual, pandemia
impunand școala online ca soluție. Dar am constatat că aceasta este o provocare atât pentru copii și parinti, cât și pentru
profesori. Au apărut numeroase întrebări legate de această modalitate de lucru cu elevii, opinii pro și contra pe care
încercăm să le sintetizăm aici.
Care sunt dezavantajele școlii online?
Începem cu dezavantajele numai pentru că au fost cel mai adesea invocate în spațiul public (dar și privat).
Dezavantajele școlii online, așa cum au fost ele identificate de elevi, părinți și profesori, dar și specialiști în domeniu se
manifestă la mai multe niveluri:
•

psiho-social: Posibilitatea scăzută de socializare a copiilor, fără interactiune directă, față în față cu profesorii și colegii.
Pare puțin ciudat să invocăm acest aspect, după ce observasem în ultimii ani o creștere a interacțiunilor tinerilor în
mediul online. Experiența recentă arată că, totuși, această modalitate de interacțiune are valențe limitate și utilizată
exclusiv nu îndeplinește toate funcțiile pe care socializarea față în față le îndeplinește.

•

material: Lipsa mijloacelor tehnice adecvate (laptop, tableta, conexiune la internet și chiar curent electric) și fluctuațiile
imprevizibile ale rețelelor de internet. Despre acest aspect s-a discutat deja foarte mult în spațiul public și nu s-au găsit
încă soluții pentru toți copiii.

•

tehnic: Pregătirea precară a utilizatorilor – profesori și elevilor / părinți pentru activitatea de predare-învățare-evaluare
online.

•

profesional: Controlul dificil din partea profesorului asupra activității de învățare a copilului în timpul orei. Spațiului de
acasă a devenit foarte aglomerat în condițiile telemuncii și școlii online. În familiile cu mai mulți copii sau cu un spațiu
de locuit restrâns acest lucru se resimte puternic.
Care sunt avantajele școlii online?
Înainte de a vorbi despre avantajele pe care școala online le are, trebuie să avem în vedere câteva aspecte de asemenea
importante în context:

1.

Școala online reduce riscul infectării populației cu virusul Covid-19, un virus extrem de contagios, în special în condițiile
supra-aglomerării binecunoscute din școlile din România. Vorbim de mediul urban, desigur, adică acolo unde învață cea
mai mare parte dintre copii.

2.

În țările civilizate școala a îmbrățișat de multă vreme digitalizarea, încercând să rămână în ritm cu noile generații care se
”digitalizează” de la o vârstă fragedă.
Astfel, pandemia Covid-19 a creat oportunitatea de a cunoaște avantajele digitalizării școlii. Printre acestea enumerăm:

•

facilitarea continuității procesului educativ în condiții de siguranță;

•

facilitarea dezvoltării (accelerate) competențelor digitale. Din punctul de vedere al specialistului în educație, aceasta este
una dintre cele opt competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul întregii vieți. Este o competență esențială pentru
secolul XXI în activitatea educativă și profesională, oferind acces la informație și autonomie în educație;

•

facilitarea comunicării nonverbale. Aceasta este plină de semnificații și atât de necesară copiilor și adolescenților
(zâmbet, uimire, întrebare) în timpul activitatilor școlare. Școala online permite desfășurarea orelor de curs fără mască,
astfel încât să putem citi expresiile faciale;
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•

mobilizarea actorilor implicați în educație pentru achiziția și utilizarea de tehnologie modernă. Aceasta poate fi folosită
cu success în educație pentru motivarea intrinsecă a activității de învățare;

•

creșterea interacțiunii în domeniul activităților școlare între părinte și copil pentru o implicare responsabilă în obținerea
performanțelor academice;

•

creșterea gradului de colaborare și întrajutorare între cadre didactice;

•

crearea cadrului organizatoric necesar pentru un management productiv al timpului și al activităților de învățare.
Direcții de acțiune în școala online
Pentru a compensa limitele școlii online, propunem câteva direcții de acțiune pentru părinți:

•

Fiți în contact cu copiii voștri și urmăriți-le starea emoțională! Izolarea, lipsa interacțiunilor cu semenii poate provoca
modificări în starea emoțională și în comportamentul lor. Sunt copii și adolescenți care se adaptează cu mai multă
ușurință la situație. În același timp, sunt și din aceia care pot întâmpina blocaje, stări de anxietate, chiar depresie.

•

Încurajați-vă copiii și adolescenții să comunice, să își exprime emoțiile, nevoile, gândurile. De asemenea, susțineți-i să
acționeze în vederea satisfacerii nevoilor lor, în condiții de siguranță.

•

Fiți curioși și implicați-vă în demersul educațional al copiilor și adolescenților voștri. Astfel vă veți simți alături în aceste
vremuri schimbătoatre și extrem de dificile și veți putea împărtăși din experiența și cunoștințele dumneavoastră.

•

Compensați lipsa interacțiunii sociale din timpul școlii online prin ieșiri în parc, în natură, joc în familie, alte activități
extracurriculare. Puteți alege dintre propunerile existente online sau față în față. Pot fi cursuri pentru învățarea limbilor
străine, ateliere de dezvoltare personală sau psihologie aplicată, pictură, muzică, dezbateri etc.;

•

Solicitați ajutorul profesorilor, psihologilor educaționali. Comunicați deschis acestora modificările apărute în
comportamentul și stările emoționale ale copiilor și adolescenților în relația cu școala și nu numai, ca urmare a unor
situații semnificative de viață.
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GRĂDINIȚA ONLINE-O PROVOCARE
Prof. înv. Preșcolar COJOCARIU TANȚA
Școala Gimnazială ”Valeriu D. Cotea ” Vidra
Vrancea, România
Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie utilizatori ai internetului, dezvoltându-și
deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul părinților și al profesorilor lor.
Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru a se exprima, pentru a relaționa,
acomunica etc. În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare foarte mare.
Pentru un cadru didactic din învăţământul preşcolar este foarte important să menţină viu interesul copilului
pentru învăţare, motiv pentru care se află într-o permanentă căutare de soluţii. Având în vedere că principala modalitate
de organizare a activităţilor în grădiniţă o reprezintă jocul şi că preşcolarii petrec din ce în ce mai mult timp pe
dispozitive electronice, consider că şi grădiniţa trebuie să se adapteze noilor cerinţe.
Utilizarea calculatorului în învăţare de către copiii preşcolari se face oarecum limitat şi se recomandă o
supraveghere strictă din partea adulţilor: părinte sau cadru didactic. În cadrul grădiniţei sunt utilizate softurile
educaţionale aparţinând unor edituri şi aprobate de Ministerul Educaţiei.
Problema utilizării soft-urilor educaţionale, a jocurilor pe calculator, aşa cum mai sunt greşit numite, în procesul
de educaţie al copilului este destul de controversată. Jocurile cu un real efect educativ sunt foarte rare şi nici nu sunt
foarte agreate. Cele mai multe jocuri pe calculator nu sunt benefice deoarece au un înalt conţinut agresiv.Ele îndepărtează
copilul de la valorile profunde ale societăţii. Multe jocuri cultivă violenţa prin simularea unor războaie sau a unor scene
sângeroase. Majoritatea copiilor care văd numai violenţă pe ecranul televizorului sau al calculatorului au tendinţa să fie
mai agresivi.De asemenea petrecerea mai multor ore în faţa calculatorului poate fi deosebit de nocivă, prin faptul că
răpeşte din timpul de joacă al copilului petrecut în aer liber, dar şi prin efectul nesănătos pe care îl au monitoarele asupra
ochilor.
Deoarece jocurile pe calculator sunt deosebit de agreate, este indicată punerea la punct a unora care să cultive
aptitudini utile societăţii. Atrăgând copilul în jocuri non-violente, atractive, care dezvoltă gândirea logică, spiritul de
observaţie, personalitatea acestora va avea numai de câştigat.
În urma activităţilor desfăşurate pe calculator se poate constata:
• utilizarea calculatorului la vâstă preşcolară este utilă şi posibilă;
• stimulează comunicarea cu condiţia să fie corect utilizat;
• permite sporirea competiţiei sociale şi cognitive:
• grăbeşte procesul de socializare a copiilor la nivelul vârstei preşcolare;
• jocurile pe calculator contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observaţie, a
memoriei vizuale şi a atenţiei voluntare;
• folosirea programelor de scriere şi de desen oferă copiilor posibilitatea de a-şi formula propriile
probleme.
Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaţionale, se eficientizează procesul de predareînvăţare-evaluare a cunoştinţelor. Utilizând softurile educaţionale în cadrul activităţilor se vor dezvolta: gândirea logică,
spiritul de observaţie, memoria vizuală , atenţia voluntară, operaţiile intelectuale prematematice, deprinderile de lucru cu
calculatorul, abilităţile de utilizare a informaţiilor primite prin intremediul softurilor educaţionale.
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Utilizarea soft-urilor educaţionale în activităţile din grădiniţă, se dovedeşte a fi un instrument de învăţare
eficient, care determină apariţia unor modificări semnificative în achiziţia cunoştinţelor şi în atitudinea faţă de învăţare a
copiilor. Copiilor le place mai mult să înveţe prin intermediul soft-urilor educaţionale, decăt prin metode tradiţionale,
acestea contribuind la dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de învăţare şi la îmbunătăţirea rezultatelor obţinute.
Tehnologiile educaţionale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând cadrele didactice să creeze
contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui complex de atitudini care să stimuleze curiozitatea,
dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul competiţional cu sine, plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta posibilităţi de
autoinstruire, dar şi o raportare corectă la evaluare, aspect absolut necesar în poziţionarea noastră, a fiecăruia, în spaţiul
cunoaşterii. Învăţământul are nevoie de tehnologii educaţionale moderne însuşite de
cadrele didactice şi aplicate inteligent şi constructiv în derularea procesului instructiv-educativ.

Bibliografie:
1. Mitu F., Antonovici Ş., (2005), Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar, Editura
Humanitas Educţional, Bucureşti
2. Claparede, E, (1975), Psihologia copilului şi psihologia experimentală, Bucureşti: E.D.P.
3. Munteanu C., Munteanu E. N., 2009, Ghid pentru învăţământ preşcolar. O abordare din perspectiva noului curriculum
, Editura Polirom, Iaşi
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
Prof. înv. preșcolar Dragoslav Denisa
G.P.P. BOBOCEI DIN MICRO III, BUZĂU

Dezvoltarea şi maturizarea normală a copilului depind de stiluri educative ale familiei şi, în măsura în care
acestea îndeplinesc o serie de condiţii, se poate vorbi de o dezvoltare armonioasă şi echilibrată. Astfel, M. Voinea
apreciază că părinţii trebuie:
- să fie conştienţi în ceea ce priveşte necesitatea educaţiei pe care ei o exercită asupra copilului;
- să aibă clar conturată în minte finalitatea căilor educative;
- sa aibă capacitatea de a desfăşura aceste activitaţi, să-şi rezerve timp şi să dispună de mijloace adecvate pentru
a le realiza;
- să se pună de acord asupra acţiunilor căci coeziunea dintre ei fundamentează etica educativă; părinţii să se
înţeleagă, mai întai, asupra unor cerinţe (sau sancţiuni) apoi să le impună în mod unitar pentru că altfel copilul va
nesocoti cerinţa unui părinte, prevalându-se de sprijinul celuilalt.
Modelul parental trebuie să asigure influenţe bogate, variate şi interesante, să antreneze copilul în activităţi cu
rol formativ, să îl stimuleze, să îi dea dea sarcini care să favorizeze participarea lui şi puterea de întelegere şi, mai ales, să
comunice mult cu acesta. O antrenare insuficientă în activităţi cu potenţial formativ conduce la o dezvoltare limitată
pentru că subsolicitarea face ca părţi importante din potenţialul ereditar să se piardă şi să nu mai poată fi niciodată
recuperate. Efectul invers, suprasolicitarea, apare din dorinţa poate fireasca a părinţilor care doresc copilului o evoluţie
cât mai apropiată de aspiraţiile pe care ei nu şi le-au realizat, astfel încât îl “încarcă” prin conţinutul și intensitatea
activităţilor. Părinţii cu intenţii prea bune îl suprasolicită cu aşteptările lor legate de carieră şi prestigiu astfel încât copilul
va face până la pubertate ceea ce i se cere, tot ceea ce se aşteaptă de la el, de teama de a nu-şi dezamagi părinţii.
Nici in acest caz nu se obţin, în afara rezultatelor spectaculoase de moment, decât tulburări psihosomatice mai
târziu căci intervine oboseala prematură iar aceşti copii vor deveni indiferenţi faţă de societate, vor evita contactele
umane şi vor manifesta comportamente antisociale. Educaţia incorectă conduce la apariţia nevrozelor şi, la vârsta şcolară,
a fobiilor, a intoleranţei, a depresiei şi în general la o adaptare extrem de grea la condiţiile ulterioare de viaţă.
Părinţii trebuie să ştie că tot ceea ce îi oferă spre asimilare îi este accesibil copilului doar în raport cu nivelul de
dezvoltare psihică atins astfel încât fiecare nouă achiziţie a acestuia se obţine în anumite momente ale dezvoltării lui şi,
cel mai important, ei trebuie să cunoască faptul că maturizarea lui psihică se realizează progresiv, existând o coincidenţă
exactă între nivelul evoluţiei şi vârsta copilului. Fiecare moment al copilăriei este un moment al adăugirii care se
realizează zilnic, adăugiri care nu sunt improvizate de fiecare individ ci sunt însăşi raţiunea de a fi a copilăriei, care tinde
spre realizarea adultului ca exemplar al speciei iar stimulările mediului sunt indispensabile pentru ca aceste schimbări să
se manifeste.
Părinţii acţionează ca bază de date pentru copil , lucru ce îl va ajuta pe acesta să achiziţioneze şi, mai târziu, să
elaboreze moduri de acţiune, dar această bază de informaţii trebuie să includă mecanisme care să ţină cont de trebuinţele
şi posibilitaţile copilului şi în nici un caz să folosească mecanisme asemănatoare dresajului. Construirea ca fiinţă
conştientă de sine se realizează, iniţial, prin identificarea primară cu părinţii, semnificând copierea de către copil a
stilurilor generale de comportament, în urma căreia rezultă, tot ca finalitate a procesului de socializare, conştiinţa morală.
Aceasta este asociată experienţelor relaţionale de la cea mai fragedă vârstă şi se formează prin interiorizarea de către
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copil a sancţiunilor, judecătilor şi valorilor ce vin din partea părinţilor, care acţionează ca modele pentru o conduită
acceptabilă: ei decid care dintre aceste comportamente vor fi interzise şi care vor fi permise. Evaluarea climatului
familial de către copil în termenii înţelegerii şi sprijinului parental este frecventă printre copiii de vârstă mică,
sentimentul de a fi înţeles şi sprijinit diminându-se odată cu vârsta adolescenţei.
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Instrumente și resurse educaționale digitale în procesul educațional
Prof. ACHIM DANIELA
Societatea contemporană este permanent supusă mai multor schimbări rapide şi într-un ritm tot mai alert ca
urmare a exploziei cunoaşterii, a noilor descoperiri tehnologice şi a adoptării unor decizii rapide, determinând mutaţii şi
în domeniul educaţional. Competența digitală, conform documentului Comisiei Europene, reprezintă este una dintre cele
opt competențe cheie care trebuie să fie însuşite de un absolvent din spaţiul intracomunitar. De asemenea, şi UNESCO
susţine ideea familiarizării fiecărui elev cu tehnologiile şi cu mijloacele multimedia tocmai prin dezvoltarea abilităților
privind selectarea instrumentelor adecvate, operarea cu echipamente şi aplicații și utilizarea acestora într-o varietate de
Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare –învăţare – evaluare, a

forme.

devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii.
Introducerea în şcoală a Internetului şi a noilor tehnologii a determinat schimbări importante în procesul de
învăţământ , iar rolul profesorului din învăţământul tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se schimbă în învăţământul
modern în cel de facilitator al învăţării. Actul învăţării nu mai este văzut ca fiind rezultatul demersurilor şi muncii
profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. În sistemul de învăţământ
schimbarea vizează creşterea eficienţei activităţilor de învăţare, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiul
individual, însă realizarea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea calculatorului, de
stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de timpul cât se integrează
mijloacele TIC în lecţie, de metodele de evaluare și de fişele de lucru elaborate.
Modernizarea procesului educaţional în contextul unei societăţi informaţinale este imposibilă fără utilizarea
instrumentelor digitale moderne. Acestea din urmă pot fi divizate în următoarele categorii mari:
Instrumente hardware – echipamentele digitale universale sau specializate, utilizate pentru asigurarea procesului de
instruire.
Instrumente software – resurse digitale de diferite tipuri: resurse pasive, obiecte de învăţare standardizate, aplicaţii de
simulare, aplicaţii pentru evaluare , sisteme de management al învăţării (Learning management system), sisteme de
management al conţinutului (Learning content management system)
Instrumente de comunicare – instrumentele software şi hardware folosite pentru organizarea procesului de comunicare,
atât sincron, cât şi asincron. Dintre instrumentele universale pentru comunicare sincronă individuală sau în grup, cele mai
cunoscute sunt: Skype, Google talk, Yahoo mesenger, Zoom, Google Meet, Teams sisteme specializate pentru
videodifuzare şi videoconferinţe etc. Numărul şi varietatea lor creşte continuu. Din instrumentele pentru comunicarea
asincronă cele mai des utilizate sunt: email, forumuri, bloguri, grupuri de discuţii, RSS, repozitorii pentru imagini, texte
şi video (Slideshare, Google albums, YouTube etc). Specificul instrumentelor comunicaţionale software este posibilitatea
de a transmite informaţia în timp real şi a o stoca practic fără restricţii de volum. Instrumente hardware în aspect
comunicaţional sunt serverele de date, internet, canalele de comunicaţii şi dispozitivele de reţea, care asigură transmiterea
fizică a informaţiei.
Resursele educaționale digitale –materiale didactice care pot fi prezentate cu ajutorul tehnicii de calcul de către
profesori pentru a atinge obiectivele educaționale. Aceste resurse permit organizarea procesului de instruire, a spiritului
de autodezvoltare, autocunoaștere a elevilor.
Folosirea noilor tehnologii în cadrul orelor de istorie permite prezentarea lecțiilor de istorie într-un format
multimedia atrăgător, care să faciliteze achiziția de cunoștințe, ancorarea și orientarea elevilor în timp şi spațiu şi
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exprimarea ideilor în diferite moduri. Modalitățile de integrare TIC la disciplina istorie sunt nelimitate și se pot
concretiza prin inserarea în momentele lecției a unor surse istorice, informații, imagini, fișe de lucru utilizând
calculatorul care să susțină activitatea de învățare, parcurgerea unor sarcini de învățare individuale sau de grup utilizând
internetul, realizarea feed-backului sau realizarea unor teste interactive. Profesorul trebuie să înțeleagă potențialul
pedagogic al folosirii noilor tehnologii și să aibă capacitatea de a le integra în procesul didactic de predare – învățareevaluare, fără a exclude demersurile tradiționale, de la proiectare până la desfășurare și la realizarea feed-back-ului.
Modalitățile de integrare a instrumentelor și resurselor digitale la disciplina istorie sunt nelimitate și concretizează
în introducerea în unele momente ale lecției a unor surse istorice, informații, imagini, hărţi, fotografii, fișe de lucru
utilizând calculatorul sau videoproiectorul care să susțină activitatea de învățare, parcurgerea unor sarcini de învățare
individuale sau de grup utilizând internetul sau realizare unor teste interactive.
Pentru a nu-i lăsa doar cu aceste informaţii primite în clasă, profesorul le cere elevilor să pregătească pentru
fiecare concept cheie o scurtă descriere, folosind versiunea românească a Wikipedia şi alte câteva site-uri tematice.
Profesorul de istorie pentru a-i atrage înspre domeniul istoriei îi împarte în grupuri de câte trei persoane şi îi pune să
caute pe Internet informaţii despre cultura greacă. Pe unii îi desemnează să caute informaţii despre arhitectură, pe alţii să
găsească imagini cu zeitățile romane, iar o altă grupă va căuta informaţii despre marii istorici, filosofi, matematicieni şi
să-şi salveze link-urile către paginile sursă. Cu ajutorul programului Paint, se poate realiza digrama Venn privind
asemănările şi deosebirile ATENA și SPARTA.
Tehnica modernă și învățământul centrat pe nevoile, dorințele și posibilitățile elevului impune desfășurarea de
activități diferențiate pe grupe de nivel. Elevul poate parcurge materialul avut în ritmul propriu și numai este nevoit să
rețină cantități uriașe de informație de care are nevoie. Trebuie să știe doar să gândească logic și să localizeze informația
de care are nevoie.
Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să cunoască exact la ce nivel
este situat, să își recunoască limitele și posibilitățile. Astfel se dezvoltă conștiința de sine și dorința de a reuși. Va cerceta,
va învăța motivat devenind astfel o ființă capabilă de autoinstruire.
Pentru a realiza evaluarea profesorul poate realiza diverse teste iar din dorinţa evitării subiectivităţii umane se
poate apela realizarea unor teste cu ajutorul calculatorului care poate transmiterea itemilor, receptarea răspunsurilor,
analizarea şi compararea răspunsului cu răspunsul corect, punctarea performanţelor relevante şi calcularea şi afişarea
notei şcolare. Profesorului îi rămâne sarcina formulării itemilor, a răspunsurilor corecte şi a regulilor de notare. În funcţie
de gradul de obiectivitate oferit în corectare, itemii se împart în: obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi
Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, pentru un timp prea lung, la un moment nepotrivit a calculatorului
în timpul lecției duce la plictiseală, monotonie, ineficiența învățării prin neparticiparea unor elevi la lecție, nerealizarea
obiectivelor lecției și poate produce repulsie față de acest mijloc modern de predare-învățare-evaluare. De asemenea
individualizarea excesivă a învățării duce la negarea dialogului elev-profesor și la izolarea actului de învățare în
contextul său psihosocial. Materia se segmentează prea mult, iar activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind
dirijată pas cu pas. Ajutând copiii să gândească în afara cadrului tradițional și rigid de învățare, prin instrumentele și
metodele digitale, le este stimulată creativitatea și le oferă sentimentul de încredere în propriile capacități.
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Creativitatea în mediul on-line
prof. Gheorghe Monica
Şcoala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu Buzău
Contextul pandemic a venit cu o suită de provocări în domeniul educaţiei. Cadrele didactice au reuşit să facă
faţă acestor provocări şi s-au reinventat rapid, având ca reper interesul elevilor. Beneficiarii educaţiei - elevii – au fost
cei care au stat la baza educaţiei on-line, dar nu numai. Motivaţia a venit, în primul rând, din interior, pentru că a fi dascăl
înseamnă mai mult decât o meserie, este o vocaţie, iar dascălii dedicaţi îşi canalizează energia şi îşi valorifică resursele
creative la maxim.
Pentru că am menţionat conceptul de creativitate, merită subliniat faptul că pandemia a dezvăluit multe laturi ale
acestui concept ce pot fi utilizate în mediul on-line. Creativitatea a fost adusă în prim-plan de către Sir Ken Robinson,
acesta lăsând o moştenire valoroasă în ceea ce priveşte teoretizarea acestui concept foarte important: intervenții de
referință, articole, înregistrări sau filme importante, de la faimosul „Ucide școala creativitatea?” din 2006 (cel mai
vizionat video despre educație), până la recentele dialoguri on-line din vremea pandemie.
Aşadar, o importantă resursă pentru cadrele didactice ce simt, la un moment sau altul, că au un blocaj în ceea ce
priveşte creativitatea în mediul on-line, este ceea ce sir Ken Robinson ne-a lăsat. O simplă accesare a materialelor
înseamnă o revigorare imediată şi o creştere a stimei de sine. Perioada pandemică nu ar trebui să ne definească ca
profesori, nu ar trebui să ne gândim că activitatea pe care o desfăşurăm on-line este una lipsită de calitate, pentru că este
în firea noastră să ne perfecţionăm continuu, iar competenţele pentru educaţia on-line sunt în curs de dobândire. Timpul
de perfecţionare a modului de a lucra cu elevii on-line a fost scurt, iar pandemia ne-a luat prin surprindere. Ar fi nedrept
să ne judecăm aspru singuri sau, mai rău, să îi judecăm pe alţii pentru modul în care se descurcă sau nu în mediul on-line.
De cele mai multe ori, atunci când talentul personal se întâlnește cu pasiunea, o persoană ajunge la un nivel maxim de
realizare, se simte inspirată și puternică şi poate aplica cu succes diverse metode creative, mai ales în mediul on-line.
Aşadar, putem lăsa diversitatea, curiozitatea, creativitatea, să intervină în procesul de educaţie on-line, putem să ne
permitem să fim spontani şi să lăsăm libertate elevilor de a interveni în structura activităţilor.
Realitatea cotidiană pune la dispoziţia elevului al acestui secol o multitudine de resurse din domeniul
tehnologiei şi al internetului, aşa că este un pic mai greu să trezeşti interesul lor când vine vorba de educaţia on-line, dar
nu imposibil. De-a lungul timpului, adulţii au încercat să ţină elevii departe de tot felul de dispozitive tehnologice şi
departe de internet, on-line, reţele de socializare. De cele mai multe ori, acest lucru a fost imposibil, aşa că adulţii au
înţeles că trebui să ajungă la un compromis pentru a nu îi îndepărta. Aşa că, de la interzicerea lor cu desăvârşire, s-a ajuns
la o negociere a timpului petrecut pe internet, a ‘statului pe telefon/laptop/tabletă/calculator’ (ghilimele au un rost bine
definit, această expresie este folosită frecvent, deşi sensul său nu este chiar unul potrivit, dar se referă la activitatea
desfăşurată pe aceste dispozitive).
Şi pentru că situaţia actuală impune şi educaţie on-line, suntem nevoiţi, evident, să recurgem la diferite
dispozitive. Tot de la Sir Ken Robinson aflăm că ‘‘Adevărata provocare nu e în tehnologiile pe care le creăm, ci în
modul în care le folosim pentru a crea și cât de creativi vom deveni folosind aceste instrumente.” Ne-a spus că trebuie să
beneficiem de avantajele extraordinare ale noilor tehnologii, dar să nu se facă exces și consideră că telefonul și tableta nu
trebuie să ocupe toată viața unui tânăr, e nevoie de momente de deconectare totală în favoarea focalizării pe realitatea
imediată.
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Trecând la partea aplicată a mediului on-line, profesorul îşi poate dovedi iscusinţa prin mici provocări pe care le
adresează elevilor. Din nefericire, cu greu mai pot fi stârniţi, surprinşi elevii din ziua de azi din cauză că mulţi dintre ei au
acces nelimitat la dispozitive şi internet, iar plictiseala (nefericit termen) intervine rapid. E greu să poţi menţine atenţia
tuturor vie, dar nu imposibil, iar fiecare cadru didactic poate găsi resurse în acest sens.
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On-line în mediul non-formal şi extraşcolar
Prof. Matache Ioana-Roxana
Palatul Copiilor Buzău
Modul în care societatea a evoluat a trasat nişte direcţii destul de clare în ceea ce priveşte educaţia. Educaţia ce
se desfăşoară în mediul formal nu mai deţine rolul predominant în şlefuirea şi devenirea elevilor. În ultimul timp,
educaţia non-formală a devenit la fel de importantă, iar, pe alocuri, mai importantă decât activităţile formale, având o
dimensiune ce permite elevilor / copiilor să se dezvolte liber, cultivându-şi imaginaţia şi creativitatea.
Din fericire, dimensiunea non-formală poate lua orice formă şi poate fi utilizată în mediul on-line cu uşurinţă.
Din perspectiva profesorului ce îşi exercită meseria într-o instiuţie de învăţământ cu specific non-formal şi extraşcolar,
pot afirma că pandemia a dus multe lucruri negative, dar a avut şi aspecte pozitive. Cum educaţia s-a desfăşurat on-line,
am putut observa un număr în creştere al celor ce optează să participe la activităţi ce ţin de sfera non-formalului. Ca
răspuns la întrebarea ‘de ce?’, am primit variante ce transmit cam acelaşi lucru şi anume: ieşirea din ceea ce este impus şi
obligatoriu şi căutarea unor activităţi relaxante, inedite, ce nu se desfăşoară în timpul orelor de şcoală. Este adevărat că
mediul on-line oboseşte, dar timpul petrecut on-line poate fi moderat în funcţie de cerinţe, lucru ce în zona educaţiei nonformală poate fi făcut. Partea cea mai frumoasă a zonei non-formale este că, în mediul on-line, elevul poate gestiona, la
rându-i, parte din activităţile pe care le desfăşoară / la care participă.
Cam aşa se scrie povestea educaţiei non-formale în mediul on-line, având la bază creativitatea, resursă
importantă şi definitorie.
Specifice palatelor şi cluburilor sunt activităţile demonstrative de tip spectacol, expoziţii, mese rotunde,
prezentări cu public etc, activităţi ce în pandemie nu mai pot fi realizate fizic şi trebuie reinventate. Lucrând în instituţii
cu specific non-formal şi extraşcolar, cadrele didactice s-au adaptat rapid la noile cerinţe şi nu au neglijat acest aspect,
doar i-au dat o altă formă în care normele în vigoare să fie respectate, iar elevii să se simtă bine la aceste activităţi online. Succesul unor astfel de activităţi poate fi atins dacă se ţine cont de câteva condiţii minime, toate gândite în interesul
elevului şi ţinând cont de profilul lor actual:
•

CADRELE DIDACTICE CU HAR POT DA O TURNURĂ FRUMOASĂ MOMENTULUI ÎN SINE, DACĂ
REUȘESC SĂ NU PUNĂ ACCENTUL PE MOMENTELE ARTISTICO-ȘCOLĂREȘTI;

•

Elevii au propriul ritm;

•

Elevii trebuie să se simtă confortabil înainte de a se expune publicului;

•

Elevii trebuie să fie lăsaţi să-şi aleagă singuri momentul în care se simt în stare să se exprime în faţa altor persoane;

•

Energia pe care elevii o au, disponibilitatea și unicitatea, înclinațiile și aspirațiile trebuiesc canalizate către un moment
care să denote lejeritate, flexibilitate și o încărcătură emoțională pozitivă.

•

Teoria inteligenţelor multiple.
Totul poate fi transpus în mediul on-line cu un strop de creativitate, iar creativitatea este la ea acasă în instituţii
de învăţământ precum palate şi cluburi ale copiilor.
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Studiu de specialitate
Aranjarea mesei de Paște
Prof. Nemeti Maria-Marilena
Colegiul “Emil Negruțiu” Turda
Vrem ca masa de Paște să fie bogată, dar și frumos decorată. Însă una din marile probleme pe care le avem este
lipsa spațiului pentru decorațiuni, când avem de pus mai multe feluri de mâncare.
Ce ne facem? Vă propun o soluție care îmbină funcționalul și esteticul: folosești tacâmurile și șervețelele pentru
a decora masa, prin aranjamente colorate și ușor de creat.
Șervețelele sunt un element important la masa de Paște, nu doar prin utilitate, ci și pentru că te ajută să aduci
accentul de culoare care face decorul mesei deosebit.
Pentru echilibrul culorilor, dar și pentru a aduce un accent, folosește șervețele în altă culoare decât fața de masă.
Când fața de masă este într-o singură culoare, alege servețele colorate ori cu imprimeu și invers: la fața de masă
imprimată folosește șervețele într-o singură culoare.
Alege șervețele de calitate, din mai multe straturi de hârtie și nu de mărime mică. Cele mai potrivite pentru
decorare sunt cele de dimensiuni mai mari, de 33 cm x 33 cm, măsura în care sunt de obicei șervețelele imprimate. Cât
privește imprimeurile, ceea ce vă propun se potrivește mai ales imprimeurilor dispuse uniform și mai puțin celor cu
imagini stil tablou sau bordură.
Puteți folosi și servete textile, dacă doriți, dar țineți cont că ele trebuie să fie bine călcate, pentru a nu strica
aspectul aranjamentului. Urmăriți ca textura lor să se potrivească stilului mesei și să completeze fericit fața de masă, din
punct de vedere vizual.
Ca accesorii, folosiți flori cu coada scurtă, crenguțe verzi, bucăți de fundă cu lungimea de cca 25 cm, crenguțe
de iederă sau liliac, ouă de Paște sau orice altceva vă vine în minte și aveți la îndemână.
Tineți minte că orice vegetal folosiți, trebuie bine spălat înainte de a-l asocia cu șervețelele și tacâmurile, având
practic același regim precum legumele pe care le puneți pe masă. Aveți grijă la spălarea florilor – sub duș de apă și lăsate
să se zvânte pe un prosop de bucătărie, astfel încât să fie complet uscate când le puneți pe șervețel.
Una din variantele foarte ușoare este să înfășori tacâmurile pentru fiecare persoană într-un șervețel pus pe
diagonală. Strângi partea de jos bine pe lângă tacâmuri, iar pe cea de sus o lași mai largă, în formă de cornet. Legi
cornetul în partea de sus cu o fundă și rezultă un fel de morcov, unde frunzele sunt la fel de colorate precum rădăcina.

Am adaptat apoi morcovul schimbând culoarea șervețelului și a fundei și am strecurat si o floare în el. Uite cât de
frumos este contrastul de culoare, pe o farfurie galbenă ori în combinație cu alb și roz!
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Dacă îți este greu să faci cornetul din hârtie, folosește șervețelul pus drept și îndoaie-l în trei, așezând în el
tacâmurile. Legi la mijloc funda, iar sub ea strecori o floare. O fundă colorată pe fondul unui șervețel deschis la culoare –
alb, crem sau bej – creează un aranjament elegant, mai ales dacă folosești o fundă din voal. Ce-ți trebuie mai mult de-atât
ca să ai o masă elegantă?
Să zicem că ai la masă și copii și ai nevoie să aranjezi și locurile lor. Îți propun varianta de mai jos, construită
dintr-un șervețel, o fundă și un ou, plus ochișori de la magazinele de bricolaj. Eu, om mare fiind, am meșterit un ou cu
urechi de iepure, așa că îți propun să iei și tu în calcul această variantă pentru musafirii pitici. S-ar putea să-i amuze mai
mult decât clasicul ou cu urechi de iepure.
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TEACHING PHRASAL VERBS THROUGH AN INTEGRATED APPROACH

Prof. Grecu Ramona Emilia
Școala Gimnazială Nr. 1 Motru
Approaches to teaching English reflect changing fashions. I think integrated methods have an increasing
importance in teaching English nowadays. I have noticed that these methods have greater effectiveness than traditional
teaching methods in that they motivate students and there is more active participation in class.
Teaching has been influenced by a wide variety of methods and trends. New methods have been introduced as
part of the ongoing search for the ‘best’ way to teach. In some ways this has been beneficial as we know now a lot more
about teaching and learning than we did 50 years ago, and the learner’s role has been integrated into the learning and
teaching process. However, some ways of teaching that might still be useful, such as translation, using a situation to
demonstrate meaning, or drilling, if we are to name only a few of them, have been sidelined. At the same time, teachers
have constantly had to keep up with the latest trends which may or may not be appropriate for them or their learners.
The paper underpins different approaches to teaching English to foreign learners, integrating grammar and
vocabulary, and gives a helpful account of lexical and grammatical devices with phrasal verbs in English. First of all, the
assumption that Romanian learners of English could experience difficulties in understanding and producing utterances
using phrasal verbs is obviously true, given 1) the general opinion that natural languages are immensely complicated
structures, embodying meaning(s) in highly intricate manners which are different from one language to another. This is
also my personal finding during my experience as a teacher, which is 2) the second compelling reason why I chose to
tackle the concept of phrasal verbs; the Romanian speakers of English (students of any level) encounter difficulties in
understanding the complex meaning of a verb which takes a particle and changes its meaning completely. This is
precisely the point where Romanian learners of English get lost in the multiple meanings of phrasal verbs.
The main objective is to develop a comprehensive framework for teaching phrasal verbs in an integrated way.
Grammar can be broadly defined as the way a language manipulates and combines words. Knowing the rules is
undoubtedly essential for the coherent use of a foreign language, because we can not only speak words but also know
how they work together. For students, however, grammar is usually the hardest part in studying a foreign language, this
is why, it must be taught attractively. Modern methods enrich students’ vocabulary without having to just memorize or
just repeat certain words after the teacher. Students interact with the teacher, interact with each other, and thus, the
feedback does not delay to appear.
Problem identification
9th grade students have difficulty in understanding and using phrasal verbs for communicative purposes.
Preliminary investigation
At the beginning of the school year, sample grades are selected to carry out this research, namely the 9th A
(class size: 28 pupils) and 9th B (class size: 25 pupils). Students were administered the following test to detect their level
of language proficiency, focusing on grammar awareness – use of phrasal verbs. The students were given a 50-minute
integrative test: There are three important elements which should be taken into account when dealing with this complex
language structure. Time which usually should be as short as possible, conditions under which language learning takes
place and, most important of all, who the students are? Are they (highly) motivated?
Plan intervention
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The teacher has the task to exploit a wide range of methods, strategies and techniques to boost the students’
interest in the targeted language area and enhance higher attainment. The teacher should be prepared to adapt the lesson
plans to train students for both oral and written communication.
It is essential that students should be taught how to be successful learners. Hence the teaching of phrasal verbs
should be a mixture of class work and self-study (or self-directed learning).
Initiate action and observe outcomes
Data collection and interpretation is based on the students’ keeping a diary of their experience (qualitative
research method) as well as on statistics deriving from students' scoring in diagnostic and achievement tests
(quantitative research method).Getting students to come to terms with phrasal verbs is a constant challenge. The fact of
the matter is that phrasal verbs are just rather difficult to learn. Learning phrasal verbs out of the dictionary can help, but
students really need to read and hear phrasal verbs in context for them to be able to truly understand the correct usage of
phrasal verbs. The range of oral activities includes: reaching a consensus discussion (the buzz group, controversial topics,
debate), communicative games, simulation and role play, reconstruction, etc. Written communicative activities vary from
writing reports and advertisements, story reconstruction, exchanging letters and self-correcting to writing journals, etc.
Identification of follow-up puzzle
The effectiveness and efficiency of a series of oral and written communicative activities for teaching phrasal
verbs to intermediate students is critically examined. 9th grade pupils show less difficulty in better understanding and
using phrasal verbs for communicative purposes. With both sample grades, main progress is related to accurate and
creative use of modals in meaning-focused output.
Developing a reflective learning attitude on the part of learners will enhance involvement and motivation to have an indepth approach.
Second round action and observation
The integrative communicative approach to teaching phrasal verbs will be further implemented throughout the 3
remaining years of high school so as to include the most used phrasal verbs, to secure reinforcement and contextembedded and creative use in both oral and written production. Monitoring and observation will take the form of
teacher’s long-term progress report and learners' progress logs (self-evaluation of learning progress and attainment
of goals).
Conclusion
Some teachers see grammar as a set of rules, they teach by explaining them and drilling students on them. Other
teachers do not explicitly teach grammar at all believing students will learn it through reading, writing and
communication activities. It is advised to teach grammar and vocabulary using both traditional and modern approaches,
both has elements that help students’ to understand language. Traditional grammar allows students to understand the
guidelines associated with elements of text at the sentence level while the functional approach to grammar allows
students that different context have different needs in relation to language.
An experienced professional language teacher will always adopt more than one approach, deciding on the most
suitable techniques and applying the most appropriate methodology for that learner’s specific objectives, learning style
and context. This means choosing the techniques and activities that are appropriate for each particular task, context and
learner, with a focus on motivation and helping learners become independent and inspired to learn more.
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As a teacher, you can get instant feedback on the work that you have done. When you teach a new word, correct
a sentence or help someone with their pronunciation, you can see the results immediately. There’s no better feeling than
seeing a group of your students speak English to each other and have fun in class.
All through our work we have kept in mind the clarity, cohesion and the relevance principle, because this paper
is premised by the idea that it will succeed in making linguistic and communicative aspects clearer not only for learners,
but for professionals, as well. Consequently, its purpose has been to make teaching and learning these ‘chunks’ of
language easier and more "entertraining", all for the development communicative competence, which is the ultimate goal.
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Rolul familiei în dezvoltarea armonioasă a copilului
Prof. înv. preșcolar Voinea Dana
G.P.P. BOBOCEI DIN MICRO III, BUZĂU

Întreaga dezvoltare psihică și morală a copilului se află sub influenţa mediului familial în care acesta evoluează,
mediu care este primul intermediar în relaţiile cu societatea şi, în acelaşi timp, “creuzetul” în care se conturează
personalitatea.
Claude Levi-Strauss a definit familia prin prisma obligaţiilor şi aspiraţiilor comune soţilor ce au datoria de a
creşte familia nu doar asigurându-le existenţa materială ci şi un climat favorabil afectiv şi moral. Familia reprezintă cea
mai veche si mai stabilă formă de comunitate umană, care are un rol important nu numai prin perpetuarea speciei ci și în
evoluţia şi continuitatea vieţii sociale.
Individualizarea familiei ca grup social, în raport cu alte grupuri, rezidă din faptul că în interiorul acesteia se
practică un anume stil de viață, modele proprii de conduită, norme şi valori care sunt transmise din generaţie în generaţie,
din aceasta rezultând rolul social al familiei în formarea personalitaţii indivizilor.
Faţă de societate, în ansamblul ei, având în vedere că membrii familiei sunt şi membrii ai societaţii, familia
îndeplineşte funcţii pe care alte grupuri nu le pot îndeplini :
•

prin procreare, îngrijire, formare şi educare a copiilor, familia contribuie la păstrarea continuitaţii biologice a
societăţii;

•

transmiţând moştenirea culturală în procesul socializării prezintă funcţia de menţinere a continuităţii culturale;

•

satisface nevoile emoţionale ale membrilor săi, astfel încât asigură sentimente de siguranţă şi de menţinere a
personalitaţii;

•

exercită control social asupra întregului mod de comportare a membrilor săi, mai ales a copiilor;
Asigurarea unei structuri normale de familie- care răspunde cel mai bine trebuinţelor copilului şi buna

funcţionalitate sunt condiţii indispensabile pentru stabilitatea universului unui copil astfel încât el să nu fie niciodată
nevoit să facă faţă unor probleme umane (divorţ, recăsătorie, adopţie) care îi depăşesc puterea de înţelegere.
Părinţii reprezintă, indiscutabil, cei mai puternici şi importanţi educatori deoarece influenţează copilul de la
vârsta cea mai fragedă. Un copil aparţinând speciei umane nu poate supravieţui neajutat, cel puţin pe parcursul primilor
patru sau cinci ani de viaţă, când trebuie să-i fie satisfăcute nevoile fundamentale: iubire, vorbire şi ascultare, joc, crearea
unei imagini despre lume, sentimentul apartenenţei la o familie, încercarea puterii, mişcare, hrănire corespunzătoare,
nevoi a căror împlinire nu se poate realiza decât într-un spaţiu comun- nu doar spaţiu fizic- unde ei să se cunoască, să
comunice, să se interinfluenţeze. Fiinţa neajutorată va deveni treptat o persoană conștientă de sine, inteligentă şi integrată
în tipul de cultură în care s-a născut.
Procesul nu se realizează însă în mod pasiv, în sensul în care copilul doar ar absorbi influenţele cu care intră în
contact, căci el este o fiinţă activă ale cărei exigenţe sau necesitaţi afectează comportamentul celor responsabili cu
îngrijirea sa şi mai ales pentru că există această repetabilitate zilnică a interacţiunilor dintre ei. Şi părinţii şi copilul îşi
modifică comportamentul unii faţă de alţii prin stimulare reciprocă continuă iar maniera unică de participare a copilului
este un factor crucial şi pentru comportamentul părinţilor. Totuşi, fără a fi crescut sub influenţa adulţilor umani, copilul
nu ar putea fi educat.
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Iniţierea socială porneşte în cadrul lărgit al familiei şi presupune un proces psiho-social de transmitere-asimilare
a modelelor de comportare specifice acestui grup, proces esenţial cu atât mai mult cu cât copilul, ca potenţială
personalitate umană, nu posedă limbaj articulat,nu are nici un fel de cunoștinţe, atitudini, scopuri sau idealuri de viaţă.
Contactul cu alţii este important în viaţa noastră, interacţiunea fiind esenţială în timpul primilor ani de viaţa pentru ca
dezvoltarea biologică, psihică şi socială să se poată desfăşura în mod normal.
Mediul familial este cel mai direct legat de dezvoltarea armonioasă a copilului, având rol decisiv în devenirea
copilului iar în condiţiile în care satisface permanent nevoia de suport afectiv şi pe cea de protecţie şi oferă premisele pe
baza cărora se vor structura modelele psihologice şi sociale va reuşi să valorifice total potenţialul biologic al copilului.
Este sistemul în care copilul are experienţe, observă modele sau pattern-uri de activităţi şi interacţiuni, se dezvoltă în
cadrul raporturilor dintre membrii familiei.
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Studiu de apecialitate
Abordarea lecţiei de religie din perspectivă activizantă
Prof. Oșan Genina-Silvia
Școala Gimnazială “Ioan Opriș” Turda
Metodele didactice sunt „bune”, adică eficiente, doar în măsura în care ele reuşesc să contribuie semnificativ la
atingerea obiectivelor propuse. Nu există o rețetă a succesului garantat în actul didactic, care să cuprindă un anume set de
metode. Profesorul este cel care, la momentul potrivit, alege metoda care consideră că se potrivește cel mai bine cu
specificul disciplinei, al conținutului abordat, al colectivului de elevi la care activează.
O metodă devine eficientă sau nu în funcție de diverși factori, printre care se numără și conținutul vizat, nivelul
de școlaritate, specificul clasei de elevi, priceperea profesorului de a conduce activitatea didactică, frecvența utilizării
metodelor activizante la clasă, la disciplina religie, dar și la alte discipline. La clasele la care învățătorul utilizează
frecvent metode moderne, activizante, elevii înțeleg mai bine etapele metodei, comunică mai bine, se implică mai mult în
activitate.
La clasele la care nu se utilizează metodele activizante decât foarte rar (sau deloc), elevii par încântați de
demersul didactic abordat, dar întâmpină dificultăți în înțelegerea sarcinilor, în comunicarea cu colegii, precum și în
prezentarea rezultatelor muncii individuale sau de grup. Eficiența activizării elevilor prin aplicarea unor metode didactice
specifice este legată de particularitățile de vârstă ale elevilor și specificul colectivelor școlare. Metode precum cele
centrate pe reflecție, observație și acțiune sunt mai greu de abordat la clasele primare și mai ales la nivelul achizițiilor
fundamentale (SINELG, fishbowl, dramatizarea).
Metodele de analiză, producere a ideilor și rezolvare a problemelor (Diagrama Venn-bula dublă, tehnica
fishboning, cubul, brainstorming-ul, problematizarea) sunt folosite cu mai mult succes, dar în condițiile simplificării lor
sau a implicării puternice a profesorului în activitatea didactică (explicarea amănunțită a sarcinilor, observarea atentă,
stimularea participării tuturor elevilor, prevenirea apariției oricărui tip de conflict etc.). În general, la clasele primare,
metodele interactive bazate pe activitatea practică au efect pozitiv asupra majorității elevilor.
Există însă copii care au dezvoltate atenția și capacitatea de concentrare, așteptând ca profesorul să povestească,
să descrie, să explice (metode expozitive). În ciclul curricular de dezvoltare, mai ales la nivel gimnazial, elevii
reacționează mai bine la predarea-învățarea prin metode de stimulare a creativității (brainstorming, explozia stelară,
studiul de caz) și la cele fundamentate pe activitatea în grupuri (predarea-învățarea reciprocă, schimbă perechea,
mozaicul, piramida).
Aceleași tipuri de metode enunțate anterior par a produce rezultatele cele mai bune spre finalul gimnaziului
(clasele VII-VIII), când sunt mai dezvoltate gândirea critică, capacitatea de analiză și producere a ideilor, dar și abilitățile
de comunicare și interrelaționare. Tot acum elevii se implică mai eficient în activitățile de organizare a informațiilor prin
reprezentări grafice (diagrama Venn, organizatorul grafic cronologic, al cunoștințelor, diagrama cauze-efect sau tehnica
fishboning).
Conținutul învățării ce urmează a fi abordat în lecție este unul din aspectele cele mai importante în funcție de
care profesorul își propune utlizarea unor metode. În general, conținuturile vizate de programele analitice pentru
disciplina Religie la clasele pregătitoare- VIII conțin noțiuni dogmatice, liturgice, istorice, morale și biblice.
Disciplina Religie face parte din aria curriculară Om și societate, iar cercetările au arătat că disciplinele din
această arie, din cauza conținuturilor specifice, se pretează prea puțin la utilizarea metodelor moderne active și
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interactive. Mai exact, se lucrează adesea cu adevăruri/cunoștințe care nu pot fi supuse unei verificări directe din partea
elevilor (adevărurile dogmatice, de exemplu).
Așadar, în predarea noțiunilor din domeniul dogmatic se optează pentru metode expozitive precum expunerea
sau povestirea, îmbinate cu descrierea și explicația. La conținuturile din domeniul istoric, în etapa de predareînvățare a
noilor cunoștințe, se pretează metode de comunicare orală (povestirea, descrierea, conversația etc.), metode de
comunicare scrisă (lectura, studiul individual), precum și metode cu un mai puternic caracter activizant (SINELG, KWL,
organizatorii grafici).
În actualizarea, fixarea, sistematizarea și recapitularea cunoștințelor, se pot utiliza metode activizante precum
brainstorming, conversația, problematizarea, cubul etc. În abordarea noțiunilor din domeniul liturgic, trebuie valorificate
cunoștințele dobândite în anii anteriori și experiența personală a elevilor, prin utilizarea unor metode și tehnici
activizante: cubul, studiul de caz, mozaicul, diagramele-bula dublă, schimbă perechea etc. Unitățile de conținut
cuprinzând noțiuni biblice și de morală au un puternic caracter formativ, motiv pentru care, în cadrul lor pot fi utilizate o
varietate de metode activizante, cum ar fi cele bazate pe reflecție (SINELG), pe observație (fishbowl), pe acțiune (studiul
de caz, jocul de rol) sau cele centrate pe analiză (analiza SWOT, Diagrama Venn, bula dublă, tehnica fishboning),
rezolvarea problemelor (problematizarea) și producerea ideilor (cubul, brainstorming-ul, explozia stelară).
Utilizarea unei metodologii didactice flexibile și diversificată are efecte benefice asupra procesului de învățare
al elevilor, aspect observabil direct, din modul de participare a elevilor la demersurile didactice și analiza situației la
învățătură, la disciplina religie, precum și indirect, prin prisma deprinderilor, valorilor și atitudinilor formate, cu efect
pozitiv în viața spirituală a copiilor. Activitatea de predare-învățare este un demers flexibil, care permite profesorului
abordarea și experimentarea unor tehnici diverse, care să contribuie în final la atingerea finalităților educaționale propuse.
Se știe că o „ispită” care pândește cadrul didactic constă în încorsetarea rigidă într-o anumită strategie didactică, bazată
doar pe câteva metode de predare-învățare, care și-au demonstrat utilitatea în timp și respingerea altor alternative.
Modernizarea metodologiei didactice impune folosirea de către profesorul de religie atât a metodelor moderne de
predare-învățare, cu o puternică tentă activizantă, cât și integrarea cu succes a acestora în lecție, încă din faza de
proiectare.
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN MEDIUL ONLINE
PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLARE
Prof. înv. primar MOCAN ELENA- CLAUDIA
Șc. Gimn. “Avram Iancu”, Turda, jud. Cluj
De ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare?
Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei
parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi.
Educația este obligatorie, dar din fericire nicio instituție nu poate forța alegerea. Fiecare este liber să aleagă.
Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în
modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie
pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale fecărui participant la actul educațional.
Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de
învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa,
nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai
comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea
educaţiei formale.
Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea
liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale
prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o
imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.
Activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii noastre au fost:
• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale , baza materială,
resursele umane, rezultatele şcolare;
• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;
• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul promovării imaginii
instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale/ regionale;
• promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet)
Exemple de bune practice în promovarea imaginii școlii:
Unul din parteneriatele pe care le-am dezvoltat chiar și în perioada online a fost parteneriatul cu un cabinet
stomatologic. Realizăm activități în parteneriat cu acest cabinet stomatologic de mai mult timp, pe parcursul mai multor
ani școlari, iar perioada online nu ne-a împiedicat să continuăm să facem acest lucru. Știm cu toții că igiena este
importantă în viața noastră, așa că am continuat să ne informăm cât mai bine în acest domeniu, pe toate laturile.
“Dinți sănătoși, zâmbet frumos”: este un parteneriat municipal, având ca parteneri Școala
Gimn. “Avram Iancu” din Turda și cabinetul stomatologic “Stoma4you”, se desfășoară pe parcursul mai multor ani
școlari, grupul țintă –sunt elevii claselor primare, părinți și cadre didactice
Din copilărie, fiecare trebuie să se preocupe de sănătatea sa. O persoană sănătoasă trăiește în armonie cu sine,
cu semenii, cu mediul înconjurător. Omul sănătos poate muncii, gândi și crea pentru el, dar și pentru ceilalți. Fiecare
copil trebuie să cunoască și să aplice unele reguli de igienă pentru a avea un corp sănătos. Auzi peste tot “zambetul e
cartea ta de vizită”, dinții tăi vor rămâne sănătoși dacă îi perii corect”, “ața dentară e indispensabilă” – și nimeni nu își ia
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o pauză de respiro să-ți explice exact cum stă treaba cu igiena dentară. 90% dintre adulți suferă de boli ale gingiei, mai
mult sau puțin grave. Ceea ce înseamnă că, oricâtă atenție ar acorda igienei bucale, nu e niciodată de ajuns.
Scopul proiectului:organizarea unor activități care să urmărească dezvoltarea și aplicarea corectă a deprinderilor
de igienă orală.
Obiectivele acestui proiect de parteneriat sunt:
O1- Denumirea, recunoașterea și precizarea tipurilor de dinți și a funcțiilor acestora de către elevii ciclului primar ajutați
de medicul stomatolog de la cabinetul stomatologic Stoma4you până în mai 2021;
O2- Exemplificarea unor comportamente corecte şi greşite care menţin sau distrug dinţii de către elevii claselor primare
de la Șc. Gimn. “Avram Iancu” sub îndrumarea medicului stomatolog și a cadrelor didactice implicate în proiect;
O3- Denumirea a 10 alimente care favorizează dezvoltarea dentiţiei sănătoase, selectarea de imagini și asamblarea lor
sub forma unor postere expuse în școală de către elevii care participă la proiect;
O4- Participarea elevilor la o ședință stomatologică la cabinetul stomatologic Stoma4you, unde li se prezintă reguli de
igienă orală, exersarea modului de spălare corectă a dinţilor şi se realizează un periaj profesional utilizând substanţe
dezinfectante folosite în igiena orală, până în mai 2021.
Activități propuse în cadrul proiectului:
•

“Zâna Măseluţă si Caria”- discuţii pe marginea povestirii

•

“Zâmbete strălucitoare, viitor strălucit”- prezentare film animat educativ pentru îngrijirea dinţilor; realizare de
desene, colaje

•

“Stil de viaţă sănătos” - realizare de afişe pe teme de educaţie de îngrijire a dinţilor

•

Cum ne păstrăm dinţii sănătoşi; Ştiaţi că… - întâlnire cu medicul stomatolog

În acest an școlar activitățile realizate în cadrul proiectului au fost desfășurate în mediul
online. Am vizionat împreună o poveste “Zâna Măseluță și Caria” și filmul animat educativ ”Zâmbete strălucitoare, viitor
strălucit”, am realizat jocuri interactive de periaj corect, am realizat desene și colaje pe care fiecare elev le-a prezentat
afișându-le la cameră. În urma activităților, fiecare elev a colecționat informațiile într-un portofoliu.
Alte activități realizate în mediul online:
În toată această perioadă, elevii au învățat să folosească platforma educațională a școlii, tehnologia utilă în actul învățării,
și-au dezvoltat competențele digitale.
În mediul online a avut loc un minunat recital de poezii pe acorduri de vioară, acorduri susținute de elevi.
Recitalul a fost susținut în cinstea marelui poet național Mihai Eminescu.Totul a fost foarte bine desfășurat, elevii
bucurându-se de un spectacol inedit. Au avut loc expoziții de lucrări ale elevilor. Lucrările au redat teme din operele
literare ale lui Mihai Eminescu, realizate în tehnici la alegere. Au fost picturi, lucrări realizate pe pânză, colaje, lucrări
realizate cu creioane cerate sau creioane colorate, lucrări în care s-a folosit dactilopictura. Pentru o bună desfășurare și
stimulare a creativității s-a folosit un fond muzical adecvat în timp ce elevii realizau lucrările proprii. De asemenea elevii
au vizionat și documentare despre marele poet Mihai Eminescu, despre viața și activitatea sa, urmând ca acestea să fie
apoi o sursă de inspirație pentru lucrările realizate de către ei.
Au fost serbări organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice de la
clasă au transmis mesaje frumoase prin intermediul poeziilor și cântecelor- colindelor de iarnă. Mesajele lor au transmis
dorința de liniște sufletească și speranța în bine. S-au urmărit filme creștine despre marea sărbătoare. Elevii au pregătit
prezentări despre datini și obiceiuri desfășurate în această perioadă. Invitatul special, o bunică a unui elev, a prezentat
costumul popular tradițional românesc, care era purtat cu mândrie de către români mai ales în vremuri de sărbătoare, apoi
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a prezentat cum se prepară un cozonac. Sub forma unei șezători în mediul online, elevii, alături de părinții lor, au colindat
și au prezentat mâncăruri tradiționale pregătite cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Așadar, cu unele limitări firești, impuse de mediul de comunicare, lecțiile prezentate public ar putea să
includă într-o măsură mult mai mare sarcini de lucru practice, plasate în contexte concrete de viață și care pleacă de
la o problemă/ context real, plauzibil, care solicită nu doar utilizarea de proceduri sau formule și memorarea de
informații (clasificări, definiții, rutine etc.), ci stimulează formarea unor capacități de nivel superior- aplicare,
interpretare, anticipare de consecințe, explicarea fenomenelor, creare, raportare la valori, conduite proactive,
cooperare etc.
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L’enseignement-apprentissage du lexique du point de vue sémantique, morphologique et historique
Professeur Raluca- Mihaela Ioniţă
Liceul de Transporturi Auto "Traian Vuia" Galati
Le lexique n’est pas un élément distinct, il est lié à la syntaxe. Il est une partie de la grammaire et est au carrefour
d’autres secteurs :
➢

Phonologie (prononciation)

➢

Morphologie (forme des mots / dérivation)

➢

Sémantique (sens)

➢

Syntaxe (changement de sens en fonction du contexte)

La langue vit, elle évolue en fonction du temps : certains mots disparaissent, d’autres se créent, d’autres sont empruntés
à des langues étrangères et des lieux, des milieux sociaux -culturels, des cultures.
Le lexique est très important et l’enrichissement quotidien du vocabulaire des élèves doit être un objectif primordial,
dès les premières années d’étude et tout au long de la période d’apprentissage.
Ainsi, les choses visées dans l’enseignement-apprentissage du lexique sont :
•

l’acquisition d’un langage oral, riche, organisé et compréhensible par l’autre

•

les activités de mémorisation

•

sa diversification et sa structuration (à tous niveaux d’études)

•

l’étude des relations de sens entre les mots

•

la mise en relation avec l’orthographe lexicale.

Les notions à enseigner peuvent être regroupées en 3 domaines :
I.

Sémantique (Etude du sens des mots)
Sens d’un mot

•

Sens d’un mot en contexte

•

Sens propre / sens figuré

•

Polysémie / champ sémantique

•

Vocabulaire spécifique

Relation de sens entre les mots
•

Champ lexical (mots de même nature)/ champ associatif (mots de nature différente)

•

Hyperonyme = termes génériques ou « mots étiquette »

•

Synonymie

•

Antonymie

•

Homonymie

•

Registre de langue
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II.

Morphologique (Étude de la formation des mots)

•

Dérivation – « mot de la famille »

•

Composition

III.

Historique (Etymologie et emprunts)

•

Etymologie

•

Emprunts

Le domaine sémantique
Les mots peuvent être reliés par des relations de sens (sens du mot dans un contexte) :
-

Polysémie

-

Synonymie

-

Antonymie

-

Homonymie

-

Sens propre / sens figuré

Le champ lexical (différent du champ associatif où les genres des mots diffèrent).
Les mots peuvent être reliés par des relations de hiérarchie (par inclusion, par catégorisation) :
Les termes génériques (hypéronymes) souvent appelés « mots etiquette ».

TRANSPORT

VOITURE

De marchandises

TRAIN

À grande vitesse

BUS

De voyageurs

Souvent, le niveau de base est le seul objet d’apprentissage de l’enseignant. Mais l’important est de permettre
aux élèves de prendre conscience que les mots ont des relations de sens, qu’ils sont reliés entre eux, qu’il y a dans la
langue des emboîtements et des sous-emboîtements et qu’on peut sous-catégoriser.

Transport

Voie maritime

Voie routière
VOITURE

BUS

BYCICLETTE

YACHT

BATEAU
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Voie ferroviaire
PAQUEBOT

RER

TRAMWAY
AY

TGV
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Le domaine morphologique
La dérivation – les familles de mots
La plupart des mots sont morphologiquement complexes, donc très important de travailler la dérivation. Les mots
sont liés entre eux par :
✓

des règles de dérivation : préfixe / suffixe (80% des mots sont des mots dérivés)

✓

des familles de mots : une même base + le sens : ex. : terre, territoire, terrestre

La composition des mots
La composition populaire (timbre-poste) est à distinguer de la composition savante (géographie) ; tous les mots
entrant dans la formation d’un mot composé sont autonomes et ont un sens propre. Leur rapprochement crée un sens
nouveau. Leurs formes peuvent être variées : soudés, avec apostrophe, avec trait d’union, séparé par un espace).
Le domaine historique- Les différents emprunts
À l’école, cet aspect est souvent ignoré par les enseignants, ce qui est dommage, car il plaît beaucoup aux
élèves et permet de comprendre comment évolue et vit une langue. La langue française réalise beaucoup d’emprunts aux
langues anciennes (grec, latin, mots germaniques, langues gallo-romaines, celtique ancien,...) mais aussi aux langues
modernes (anglais, italien, arabe, allemand, espagnol, néerlandais, tchèque,…). Il peut être possible de resituer le
contexte du mot pour permettre aux élèves cette prise de conscience.
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L’image comme support de motivation à
l’acquisition de la compétence orale
Prof. Manole Delia Magdalena
Colegiul National Pedagogic « Carol I »
L’image / l’orale / la motivation
Résumé : L’image est une représentation visuelle très employée dans les divers domaines qui est au service de la
transmission des savoirs , des informations et des sentiments sous la direction de plusieurs types que ce soit elle est
accompagnée par un texte ou non. L’enseignent doit trouver des façons efficaces et motivantes pour enseigner le français.
L’image est un des moyens de motivation et d’enseignement très important dans l’acquisition orale. L’image est une
représentation visuelle très employée dans les divers domaines qui est au service de la transmission des savoirs , des
informations et des sentiments sous la direction de plusieurs types que ce soit elle est accompagnée par un texte ou non.
Pour assurer que certaine information a été vraiment réserver dans le cerveau de l’apprenant, on doit présenter l’image,
parce qu’elle est porteuse de sens d’une façon implicite. C’est ça le rôle de l’image autrement dit faire apprendre
nécessite des facteurs visuelles qui sont importants à l’acquisition des différents savoirs. Dans ce fait, l’image comme
tous les messages visuels qui proposent des interprétations et des traductions sur le fait observé, pour arriver finalement à
garantir la réussite de la leçon, et aussi les principaux objectifs d’enseignement /apprentissage cachés dans les
programmes scolaires.
L’enseignent doit trouver des façons efficaces et motivantes pour enseigner le français. Le fait que les intérêts des
apprenants sont différents, même la manière d’apprentissage pose une difficulté et complexité dans le choix des
approches et des méthodes d’enseignement de la langue française compliqué leur goût d’apprendre et leurs manières
préférées d’apprentissage et d’enseignement, rend le choix d’approche plus compliqué. Ainsi, le professeur est placé
devant un grand défi s’il veut réussir à motiver tous ses élèves. Mais, en plus, si l’enseignement est vécu comme
motivant ou pas, ne dépend pas seulement de l’action du professeur, mais également de l’attitude de l’apprenant.
La motivation au milieu scolaire est la situation dans laquelle l’apprenant cherche à atteindre le gout et le désir
d’apprendre, on peut dire aussi que l’élève motivé est un élève qui participe et qui s’engage dans la tache donnée.
La motivation des élèves doit être permanente. Elle peut intervenir au début de chaque niveau de l’organisation des
programmes d’enseignement, c’est-à-dire, quand on aborde un nouveau domaine, un nouveau chapitre, une leçon d’un
chapitre donné. Il faut donc veiller à bien cibler les éléments de motivation au risque de laisser les élèves avec des idées
vagues. Par ailleurs, pendant une leçon donnée, il est nécessaire avant le début de la mise en œuvre des objectifs de la
leçon, mais aussi tout au long de celle-ci et pendant les activités d’apprentissage.
L’apprenant aujourd’hui est entouré par les images presque tout le temps, quand il se trouve devant une image avec
ses belles couleurs, il se sent que c’est un monde merveilleux et attirant, fortement il va s’intéresser à découvrir et à
apprendre et à dire même s’il ne prononce aucun mot. En réalité l’apprenant apprend par ce qui l’attire tels que les
dessins, les lumières, et les couleurs, c’est pour ça l’image est considérée comme un outil efficace à l’apprentissage. Les
rapports image / oral ont été le plus souvent, abordés en terme d’opposition et de contrariété. En réalité ces deux modes
ayant chacun une manière différente de fonctionnement peuvent se compléter.
En fait, oral et images relèvent de deux modes de pensée; l’une est analogique, l’autre est logique.
Par sa ressemblance avec ce qu’elle représente, l’image a le pouvoir de concrétiser et de monter ce qu’elle évoque.
C'est ce qui fait d’elle un auxiliaire d’enseignement au service de la parole et des mots, susceptible d’illustrer leurs
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propos. Facilitant ainsi à l’apprenant débutant, n’ayant pas encore le pouvoir de concevoir les données abstraites, l’accès
au sens des mots de cette langue étrangère. Alors il ne s’agit pas de favoriser un mode de pensée au détriment de l’autre,
mais d’enrichir la pensée logique à l’aide de l’image comme intermédiaire d’où provient la complémentarité de ces deux
modes de pensée. L’association de l’image au mot facilite, sans aucun doute, le processus de la compréhension et la
mémorisation puisqu’elle traduit l’information linguistique sous une forme plus ou moins simplifiée et par conséquent
elle facilite le processus de l’acquisition / apprentissage des mots. Donc, l’image a une relation très fructueuse avec la
didactique d’une langue étrangère parce qu’elle est l’outil qui transmet le sens et elle a une influence qui suscitera la
curiosité du monde imaginaire de l’enfant.
L’image est un déclencheur d’interactions orales permettant de s’exprimer, de décrire, de présenter, de découvrir par
une meilleure construction d’un bagage linguistique. La compétence orale est basée sur la capacité de l’image à susciter
des productions verbales, puis la communication en classe. L’utilisation de l’image comme déclencheur d’interactions
orales en classe de langue suscite chez les apprenants l’implication nécessaire à la création. L’image occupe
actuellement, notre quotidien sous des formes très diverses et remplit plusieurs rôles pour motiver et susciter l’intérêt des
apprenants dans le processus d’apprentissage des mots en FLE. L’intégration de l’image est restreinte dans nos classes du
FLE malgré que tous les systèmes éducatifs du monde entier la prennent en charge, car en plus de son aspect d’humour,
elle est capable d’expliquer le code linguistique, en se référant à un autre code. En effet, beaucoup de chercheurs ont
démontré un lien fort et presque affectif, entre l'enfant en situation d'apprentissage et l'effet positif de l'image. Et son
ajout dans l’acquisition de l’orale.

L’enseignant cherche toujours à inciter les apprenants à construire leur propre

savoir, donc il va essayer de trouver un outil de travail pour donner des informations et fournir des ressources. L’image
garde sa place comme support d’activité souvent associé à la connaissance des mots, l’acquisition du vocabulaire qu’est
devenue un des sujets les plus étudiés dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères.
L’image constitue un moyen primordial dans l’enseignement – apprentissage d’une langue étrangère. En effet, son
utilisation offre de nombreux avantages en classe et son rôle consiste à aider l’apprenant à aboutir des savoirs -faire et
des savoirs-être. Grace à l’image, le jeune apprenant comprend le sens de ce support visuel. Elle facilite la
compréhension et amène l’apprenant à l’expression personnelle et une certaine liberté dans les échanges verbaux. Pour ce
fait, l’image avec ses contenus, peut être attractive et motivante, ce qui lui peut offrir un plaisir d’apprendre. Dans les
programmes scolaires, l’image constitue le moyen le plus efficace pour la compréhension et l’acquisition du français.
Son emploie donne une naissance à une relation forte entre les trois éléments de la classe : l’enseignant, l’enseigné et
l’image. Elle rend la tache donnée par l’enseignant facile. Donc, l’image est un support didactique et pédagogique
permettant aux jeunes apprenants d’acquérir un bagage linguistique grâce auquel il pourra s’exprimer, communiquer et
développer certaines compétences langagières.
On constate que l’image aide l’enseignant pour établir une confiance et pour créer une relation intime avec
l’apprenant. Pour ce fait, il doit motiver l’apprenant pour connaitre comment interpréter ces idées en phrase en
développant l’esprit critique chez lui, stimuler ses capacités perceptives visuelles, par la lecture des images parce qu’elles
sensibilisent les apprenants à la création au moment d’apprentissage grâce à ses couleurs, ses personnages pour
développer des compétences langagières pour arriver finalement à s’exprimer oralement.
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ȘCOALA ONLINE – ȘCOALA DE ACASĂ
profesor învățământul primar: Durac Ovidiu
Școala Gimnazială, Comuna Păstrăveni, Județul Neamț
În procesul de învăţământ realizat în şcoală (ca educaţie instituţionalizată) se vehiculează inevitabil/ obligatoriu,
un anumit conţinut. El este reprezentat ca un ansamblu structurat de valori din domeniile cunoaşterii/ ştiinţei, filosofiei,
teologiei, tehnologiei etc. adică a culturii, dar şi din domeniile aplicării acestora sau practicii/ civilizaţiei. Conţinutul este
reprezentat de un sumum de informaţii, deprinderi, sedimentate în societate la un moment dat ce devine punct de reper în
proiectarea profilului absolventului.
A miza pe educaţie reprezintă astăzi modalitatea prin care societăţile moderne îşi pot asigura dezvoltarea pe
termen mediu şi lung. Educaţia trebuie văzută, nu doar ca sistem formal guvernat de reguli stricte, ci ca un proces
continuu de învăţare, educaţia „autoadministrată”, educaţia care se întâmplă nu doar într-un loc anume, ci care poate să
aibă loc peste tot este forma de educaţie necesară copilului. Poate că în contextul actual expresia „Ai competenţe, ai
parte!” este mult mai valabilă decât „Ai carte, ai parte!”. Echiparea cu competenţe, cu un întreg arsenal de abilităţi,
atitudini, aptitudini, valori, cunoştinţe apare tot mai des în discursul public, în documentele oficiale despre educaţia
continuă, despre ceea ce trebuie făcut pentru a reuşi în viitor. Ceea ce se spune nu reprezintă o noutate, nevoia de a avea
un set de instrumente cu care să izbândeşti în viaţă fiind chiar foarte veche. Activităţile școlare reprezintă un element
prioritar în politicile educaţionale întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra
performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale în general.
,,Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este complementată de ceea ce se poate adăuga dinafara
perimetrului ei; ceea ce apare pe lângă școală trebuie luat în serios, convertit, preluat și asumat în cunoștință de cauză și
pe autentice temeiuri psihopedagogice. Educația de tip outdoor nu eclipsează educația din sala de clasă, ci îi imprimă o
altă demnitate și consistență. Este o formă de stimulare și împlinire a ei, prin extensiuni, aplicații, prefațări de noi căutări.
O școală inovativă va prelua și integra, în modul ei specific, astfel de situații, le va face aliat, sursă de revigorare, de
întărire, de extensiune a ariei ei de acțiune”. Literatura de specialitate este însă săracă în momentul de față când vine
vorba despre lecția realizată în afara zidurilor școlii- lecția online, temă relativ nouă pentru învățământul de masă din țara
noastră.
Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze organizarea școlii online
și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie instantă organizate în prealabil. Tot acest
context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu va putea
fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale
celor care au început deja să aplice aceste măsuri arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă
răbdare. Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună.
Această profesie presupune un demers continuu de provocări zilnice mai mari sau mai mici, iar una dintre
acestea s-a ivit în data de 10 martie 2020, când am fost anunțați că instituțiile școlare vor fi închise datorită acestei
pandemii confirmată la nivel mondial. Totul a început atât de brusc și pe nepusă masă. Eram confuz și nu știam de unde
să încep, totuși, eram preocupat în continuare de activităților instructiv-educative ale elevilor mei, dar acum într-un nou
mod, într-un concept cu totul diferit. Inițial am fost copleșit de atmosfera care se crease, nu știam de unde să încep astfel
încât să fie bine pentru toată lumea. Sincer, și acum sunt încărcat emoțional de tot ce înseamnă predare online. Chiar dacă
am crezut că totul va fi, relativ, ușor și la îndemână pentru toată lumea în această epocă modernă a tehnologiei, totuși, mam izbit de ziduri. De ce spun asta !?! Din diverse motive, cum ar fi: elevi care nu dispun de net sau de niciun dispozitiv
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astfel încât să iau legătura cu ei, alții care sunt total dezinteresați să participe la activițăți, câțiva care privesc cu
superficialitate toate sarcinile și care nu răspund deloc conform cerințelor sau pe lângă cerințe sau unii care mă asaltează
în privat cu mesaje pe toate rețele de socializare fără ca eu să le-o cer, fiind clar și concis de la început unde ne vedem
online și multe altele. Deși cu această învălmășeală haotică mi-am regăsit și pozitivismul și am luat-o ca pe o nouă
provocare pe care Dumnezeu mi-a dat să o trăiesc cu un anumit scop. Vorba aceea: Experiența e mama întelepciunii.
O provocare la care a trebuit imperios să răspundă cadrele didactice într-o anumită situație de criză, în care
școlile au fost închise, a fost susținerea lecțiilor în mediul online pe anumite platforme de învățare. Am răspuns acestei
provocări și pentru nevoia de educație a elevilor mei am ,,coborât,, de la catedră și am intrat în casele lor prin intermediul
internetului. Ne-am conectat și am continuat învățarea. Acest tip de lecție le-a trezit interesul și a adus în ochii lor atât
curiozitate cât și bucurie și zâmbete. Copiii obișnuiți cu comunicarea prin mediul online erau lipsiți de inhibiții, ofereau
un feedback rapid și erau foarte dezinvolți. Ceilalți însă i-au ajuns repede din urmă, așa că lecțiile au devenit atractive și
foarte interesante. Am adaptat lecțiile și nevoilor emoționale ale copiilor și am legat astfel o punte de legătură între ei. Se
salutau și se îmbrățișau online.
Conectarea online cu învățătorul, în acest nou context le dă copiilor continuitate, sens și apartenență. E uman și
e necesar ca învățătorii să se conecteze și cu copiii, nu doar cu părinții. Sunt asemenea puilor cu cloșcă, mai ales la ciclul
primar. Învățarea trebuie să continue dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor. Cu multă determinare
din partea cadrului didactic și a părinților , se pot face progrese împreună și, mai mult decât oricând, elevii vor fi
încurajați să învețe și să lucreze independent. Elevii accesează platforma de învățare cu câteva minute înainte pentru a
socializa între ei și își așteaptă învățătorul pentr a le da binețe. Învățătorul încearcă și pe această cale să le insufle
dragostea pentru lectură, interesul pentru însușirea algorimilor de calcul, curiozități din lumea vie, dar și dragostea pentru
semeni și nevoia de a recunoaște și gestiona emoții. Tipul acesta de lecții contribuie la adâncirea şi completarea
procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a
timpului, prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor din clasă.
O emoție cu totul deosebită mi-a oferit-o unul din elevii mei atunci când, la începutul lecțiilor online, s-a
prezentat îmbrăcat cu uniforma școlară și ne-a spus cât de mult îi lipsește atmosfera din sala noastră de clasă și legătura
strânsă pe care am reușit să o realizăm până acum. Acestă emoție mi-a dat putere să continuăm lecțiile în acestă formă și
să le creez un context de învățare adecvat situației date.
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1. Ionescu M. Chiş,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire’’,Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
2. Lespezeanu M.,,Tradiţionalism şi modern în învăţământul preşcolar’’,Editura S.C.
Omfal,Bucureşti, 2007
3. https://doxologia.ro/puncte-de-vedere/este-importanta-educatia-de-dincolo-de-usaclasei C. Cucoș
4. Planchard, E. , Introducere în pedagogie, E.D.P., Bucureşti, 1976

2472

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

ȘCOALA ONLINE – O PROVOCARE
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, MIHAELA VLAD
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICU ALBU” PIATRA NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a pus la dispoziție.
Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul învățării online este diferit de
configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient.
Sistemul educațional din România a trecut în ultimul an prin nevoia de a se reinventa, dată fiind situația în care
elevii și-au petrec multe zilele în casele lor, la fel și profesorii acestora.
Încă din septembrie, ne-am dat seama că viitorul an școlar se va desfășura sub amenințarea acestui COVID19 și că varianta de învățare hibridă (directă, cu distanțare + la distanță/ online) va fi trebui acceptată de sistemele de
educație din (aproape) toată lumea.
Indiferent că ar fi vorba de predarea online sau de un model hibrid au apărut o serie de întrebări, la care cadrele
didactice au fost nevoite să răspundă:
•

Ce putem face însă în aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional să se întâmple?

•

Cum ne adaptăm la predarea on-line?

•

Ce vom face diferit?

•

Ce schimbări este necesar să facem în practicile noastre de predare față-în-față pentru a obține cele mai bune
rezultate în învățarea online?

•

Cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există și cum influențează aceasta procesul de învățare?
Încă din primele săptămâni din noul an școlar, elevii au aflat că învățarea va continua dincolo de școală și

cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, vor putea face progrese împreună și vor învăța să
lucreze independent. Primele săptămâni de școală au fost dedicate dezvoltării competențelor digitale și construirii
comunității, astfel încât elevii să se simtă conectați. Abilitățile socio-emoționale au fost împletite și ele în activitățile
desfășurate în această perioadă.
Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli a fost preocupată să coordoneze organizarea
școlii online și profesorii să poată comunica cu fiecare clasă în parte. Cel mai popular instrument de colaborare
online cu aplicații care acoperă toate nevoile de comunicare și colaborare online este Google. Platforma Google
Meet, respectiv Google Classroom, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între
profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea profesorului.
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, sunt necesare resurse și aplicații de
învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagin i și
clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă, aplicații precum
ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme
și studiu individual.
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•

ASQ (Another Smart Question) este o soluție de evaluare pe care elevii o pot folosi independent, pentru a
aprofunda și a lucra individual teste și exerciții create în prealabil de profesor. Acesta poate adăuga clipuri video
cu explicații, exerciții și teste pentru orice materie și poate urmări rezultatele fiecărui elev direct din aplicație.
Quiz-uri prin Kahoot pentru verificarea cunoștințelor și feedback - este o platformă gratuită folosită de milioane
de profesori din întreaga lume cu ajutorul căreia se pot crea teste interactive, în care elevii răspund într -un timp
limită, folosind un dispozitiv mobil. Odată creat un test, se trimite trimite un cod de acces (PI N) elevilor care îl
pot accesa din aplicația Kahoot instalată pe mobil sau pe site-ul Kahoot. Rezultatele răspunsurilor apar la finalul
testului, pe un ecran vizibil tuturor. Se recomandă să fie folosit doar c a instrument de verificare a cunoștințelor
sau feedback pentru a vedea ce au înțeles, cât de implicați au fost și cum se simt elevii.
Ca aplicații și jocuri pot fi folosite:

•

Open Board: pe lângă întâlnirea online, când se partajează ecranul, se crează o tablă interactivă pe care se poate
nota în timp ce se prezintă materialul. Se pot încărca documente precum pdf -uri sau imagini care pot fi expuse pe
ecran, în timpul întâlnirii online și pe care se pot face adnotări în timp real, ca și cum s -ar folosi o tablă
interactivă. Poate fi filmată toată prezentarea și salvată într -un clip video, ca lecție înregistrată, ce poate fi trimisă
elevilor să o urmărească de acasă (încărcată pe Google Drive), urmând ca în timpul întâlnirii online să fie lămurite
neclarități sau să se discute cu elevii ce au înțeles și să fie consolidate cunoștințele.

•

Padlet: o platformă de colaborare online, unde pot fi create împreună cu elevii table cu post -it-uri virtuale,
imagini, link-uri și documente. Aplicația poate fi folosită pentru sesiuni de brainstorming, pentru a aduna lucrările
elevilor și a le oferi feedback individual, pentru a le urmări progresul sau pentru a colecta, ca într -un jurnal al
clasei, ce au învățat lucrând acasă, ce îi inspiră, ce vor să învețe.

•

Wordwall: o aplicație unde profesorii pot crea, cu un cont gratuit, joculețe simple de potrivire a cuvintelor,
puzzle-uri, quiz-uri și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea.
Instruirea online este făcută în mare pentru o instruire asincronă, în care elevii pot accesa materialele oricând.
Acesta este cazul ideal, deoarece să ceri prezența la instruirea sincronă îi pune pe unii elevi într-un imediat dezavantaj
dacă nu au acasă același acces la tehnologie, un serviciu de internet de încredere sau un orar flexibil.
În timpul predării la distanță, am văzut că fiecare dintre noi am avut cerințe diferite despre notarea elevilor.
Acest mediu trebuie susținut în întregime prin comunicare și conexiune. În predarea la distanță, accentul va fi pus pe
feedback-ul formativ în timp ce elevii lucrează la teme și însărcinări, în loc să primească calificative la sfârșit.
În învățământul primar, datorită specificului vârstei și a particularităților individuale, desfășurarea predăriiînvățării-evaluării în online se bazează pe colaborarea profesor-părinte. Profesorii trebuie să manifeste toleranță față de
postura în care se află acești părinți: timpul și disponibilitatea de a învăța odată cu clasa, pentru a-i oferi copilului
ajutorul necesar, dibăcie în a-i călăuzi să fie „părinți inteligenți”, nu „părinți buni”. Creativitatea, ingeniozitatea,
răbdarea, adaptarea sunt calități pe care trebuie să le aibă un dascăl modern.
Nu este totul diferit în învățarea online. Unele aspecte ale bunei predări cu siguranță trebuie să rămână la fel.
•

O comunicare clară și consistentă;

•

Utilizarea strategiilor de instruire bazate pe cercetare;

•

Determinarea necesității de a utiliza unelte digitale sau non-digitale;
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•

Concentrarea pe învățare autentică, unde sunt create produse autentice.
Avantaje ale învățării online:

•

Oferă o alternativă la clasele tradiționale;

•

Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil;

•

Se obține un feedback instantaneu. Putem crește implicarea prin sondaje online sau prin întrebări de testare în
timpul lecțiilor, care ajută la implicarea tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi, care în mod normal nu ar ridica
mâna în clasă;

•

Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare;

•

Favorizează un mediu de învățare colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot împărtăși informații, pot
lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic.
Dezvantaje ale învățării online:

•

Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față reală între elev și
profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă vine cu interacțiunea
umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și construiască respectul de sine, încrederea
și maturitatea emoțională;

•

Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate;

•

Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice;

•

Autenticitatea muncii – proiectul poate fi realizat de oricine și nu de elev.
Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai multe dintre aceste

resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru între
inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi
întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo are loc educația.
Tehnologia în educație poate deschide uși către noi experiențe, noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio
tehnologie din clasă nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați.

BIBLIOGRAFIE:
http://www.e-scoala.ro/
Proiectul Şcoala Online etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdf
www.1educat
www.edu.ro
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Instrumente de evaluare în educație fizică și sport
KOVÁCS TÜNDE
COLEGIUL NAȚIONAL”SZÉKELY MIKÓ” SFÂNTU GHEORGHE

INSTRUMENTUL DE EVALUARE este o probă, o grilă, un chestionar, un test de evaluare care „colectează”
informaţii, „produce” dovezi semnificative despre aspectele sau rezultatele luate în considerare. Instrumentul de evaluare
se compune, de regulă, din mai mulţi itemi. O probă de evaluare (un instrument) se poate compune dintr- un singur item
sau din mai mulţi itemi.
Specificul disciplinei educație fizică constă în faptul că elevii sunt implicați în cea mai mare parte a procesului
educațional în activități practice, în activități de exersare. Elevii înșiși, dar și profesorii, în multe cazuri, concep cu
dificultate îmbinarea în cadrul procesului educațional a activităților de formare a competențelor cognitive cu a celor
psihomotrice. Pentru a le îmbina profesorul trebuie să dea dovadă de măiestrie profesională, să depună eforturi pentru a
selecta metode și instrumente eficiente în organizarea procesului educațional.
Sistemul de evaluare la disciplina educație fizică trebuie să includă mai multe tipuri de evaluare și să fie variat.
Profesorul nu trebuie să fie unicul evaluator. Pe lângă evaluarea dirijată de profesor, care va formula anumite sarcini
față de elev, cu descriptori clari, criterii concrete se vor utiliza și alte forme de evaluare, precum: autoeveluarea,
evaluarea reciprocă, evaluarea orală și evaluarea scrisă.
În realizarea unei evaluări eficiente, profesorii vor utiliza „Sistemul de evaluare pentru învățământul
gimnazial” care cuprinde domeniile evaluate, instrumentele (probele), repartizarea acestora pe clase, descrierea probelor
și criteriile utilizate în evaluarea fiecărei probe.„Sistemul de evaluare pentru învățământul gimnazial” prevede
bareme minimale echivalente notei 5 (cinci). Pentru acordarea calificativelor/ notelor superioare și inferioare notei
5, comisia metodică a profesorilor de educație fizică și sport va elabora scale de notare proprii. Valoarea
performanțelorși echivalarea lor în note vor fi stabiliteîn funcție denumărul de ore săptămânal, condițiile de
desfășurare a activității didactice, nivelul anterior de pregătire al elevilor, de progresul realizat de către aceștia, de
factorii geoclimatici care determină volumul de activitate didactică pe unele dintre domeniile stabilite prin programa
școlară.
Este important să reţinem că sistemul de evaluare conform conceptului de „autonomie”, permite atât
profesorilor cât şi elevilor să opteze pentru alegerea şi susţinerea acelor probe corespunzătoare nivelului de
pregătire şi a disponibilităţilor psihomotrice, a traseelor individuale şi colective de instruire aplicate.
Totuși,evaluarea prin intermediul probelor practice oferă un grad ridicat de obiectivitate deoarece produsele
realizate pot fi analizate prin raportare la criterii obiective, precise, exprimate mai des prin cifre ca unități de măsură:
secunde, metri, kilograme, număr de repetări, precizia mișcărilor. Există, totodată, și aprecieri mai subiective precum
îndeplinirea elementelor din gimnastică, dans, executarea tehnică a acțiunilor motrice, utilizarea deprinderilor motrice
achiziționate în cadrul jocurilor sportive, jocurilor dinamice.
Ca forme alternative de evaluare la disciplina educație fizică pot fi folosite următoarele:
1. monitorizarea sistematică a activității elevului în cadrul lecțiilor;
2. progresul elevilor în pregătirea motrică;
3. utilizarea de către elev a caietului de educație fizică;
4. implicarea în activități extrașcolare la disciplina Educație fizică;
5. referatul.

2476

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Ținând cont de cele mai sus amintite, am ales să prezint instrumentul de evaluare a competențelor pentru
unitatea de învățare Exerciţiu la sol cu elemente impuse, din domeniul gimnasticii, la nivelul clasei a VIII-a:
Proba de evaluare constă în execuţia de către fiecare elev a unui exerciţiu la sol, liber ales, cuprinzând un numărul de 8
elemente acrobatice impuse, prevăzut în sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Elementele acrobatice impuse se
stabilesc de către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii şi vor fi comunicate elevilor.
Criterii de evaluare:
- existenţa în exerciţul liber ales a numărului de elemente impuse prevăzut de sistemul de evaluare pentru fiecare clasă –
pondere 50% din nota finală;
În urma evaluării continue a progresului înregistrat de elevi cu privire la însușirea elementelor acrobatice, le ofer
posibilitatea de a prezenta un exercițiu la sol format din 3-4 elemente acrobatice impuse de mine, iar restul elementelor
vor fi decise de elevi, în funție de posibilitățile fiecăruia.
- corectitudinea execuţiei fiecărui element – pondere 25% din nota finală;
- cursivitatea şi expresivitatea execuţiei – pondere 25% din nota finală.pentru
ce am vizat?
Evaluarea unui exercițiu la sol, prezentat de către fiecare elev, format din cel puțin din 8 elemente acrobatice
(statice, dinamice și de legătură), care să fie corect, cursiv și expresiv executate. Am vizat dezvoltarea la elevi a spiritului
de inițiativă, creativitate în conceperea exercițiilor.
ce rezultat am obținut?
Satisfacția elevilor de a prezenta un exercițiu liber ales, care să corespundă criteriilor impuse.
ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare?
Ofer elevilor posibilitatea de a prezenta exercițiul la sol (nu neapărat în cadrul aceleași lecții) de cel puțin două
ori și voi nota execuția mai reușită.
Fetele pot alege să prezinte exercițiul la sol și cu acompaniament muzical.
Întrucât, există elevi care sunt mai puțin predispuși în executarea elementelor acrobatice, fie datorită unei
dezvoltări motrice și coordonări slabe sau fie datorită existenței unei bariere psihologice, precum frica, le ofer
posibilitatea alegerii și a unei evaluări alternative precum: întocmirea unui referat sau participarea la activități
extrașcolare în domeniul educației fizice.
La notarea elevilor voi ține cont întotdeauna și de progresul realizat.
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POVESTE DE... 1 MARTIE
PROIECT EDUCATIONAL
STATE GEORGIANA AMALIA
LICEUL DE ARTE “ IONEL PERLEA” SLOBOZIA, IALOMIȚA

ARGUMENT:
Proiectul „POVESTE DESPRE... 1 MARTIE” este un prilej pentru elevi de a-și manifesta interesul şi
creativitatea, originalitatea și aptitudinile creativ - literare. De asemenea, este perioada îndrăgită deopotrivă de preșcolari,
școlarii mici și mari - martie – când aceștia confecționează mărțișoare pentru a le dărui celor dragi, perpetuându-se astfel
o tradiție veche specifică poporului român.
Primăvara.Iubire.Sinceritate.Veselie.Simplitate.Dăruire.Semne,într-un cuvânt MĂRŢIŞOARE!
MĂRŢIŞOARELE ne sensibilizează pe toţi în fiecare an .Ele marchează începutul primăverii şi momentul în
care în fiecare dintre noi se petrece o schimbare.Suntem chiar şi numai preţ de o clipă emoţionaţi de mărţişoarele din
jurul nostru şi ajungem să ne oprim în loc şi să privim.
Tema “MĂRŢIŞORUL”, la o prima analiză se înscrie în cadrul obiectului Arte vizuale si abilităţi practice, dar
este mult mai complexă deoarece îl provoacă pe elev să se implice afectiv şi efectiv în realizarea temei, în căutarea şi
sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. În cadrul acestor
activităţi se îmbină cât mai armonios utilul cu plăcutul, copilul construind noi produse utilizând toate formele de
activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia.

COORDONATORI PROIECT:
Prof. înv.primar STATE GEORGIANA AMALIA

COLABORATORII ACTIUNII DE PROIECT:
➢

Liceul de Arte “ Ionel Perlea” Slobozia

➢

Liceul Tehnologic Special “ Ion Teodorescu” Slobozia

➢

Comunitatea locală

GRUP TINTA:
➢

Elevii clasei I C

➢

DURATA: 13 februarie-30 martie 2017

TEMA PROIECTULUI:
1 Martie - Ziua Mărțișorului

SCOPUL PROIECTULUI:
Stimularea interesului elevilor pentru activitatile practice prin valorificarea acestora în diverse modalităţi ce
dezvoltă potenţialul creativ, imaginaţia cultural-artistică.

OBIECTIVE SPECIFICE:
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Dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor prin încurajarea creativităţii personale manifestată sub diverse
forme şi medii de comunicare
Stimularea, identificarea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări literare,
artistico-plastice și practice originale pe tema dată
Realizarea unei expoziții de mărțișoare realizate de elevi
Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor legate de sărbătoarea Marțișorului
Cultivarea sensibilităţii şi a atitudinilor artistice ale copiilor
Stimularea gândirii critice şi creative a elevilor
Participare la imaginea școlii prin preocuparea cadrelor didactice de la clasă pentru elevii cu C.E.S.

RESURSE UMANE:
➢

Elevii clasei I C ai Liceului de Arte “ Ionel Perlea” Slobozia

➢

Elevii Liceului Tehnologic Special “ Ion Teodorescu” Slobozia

➢

Părinţii

➢

Comunitatea locală

RESURSE MATERIALE:
➢

informaţionale: cărți, reviste, ilustrații, site-uri, emisiuni TV

➢

materiale pentru confecţionarea mărţişoarelor – mărgele, aţă, scoici, pene, paste, plastilină, aracet, creioane
colorate, carioca etc.

➢

mărțișoare

➢

panouri pentru expoziţie

➢

aparat foto

PARTENERI:
➢

Părinţii

➢

Comunitatea locală

METODE DE EVALUARE
➢

expoziţii, portofolii, albume foto, fotografii.

➢

realizarea produsului finit al proiectului: album în format electronic cu activităţile desfăşurate

CRITERII DE EVALUARE:
➢

originalitate

➢

creativitate

➢

raport temă – lucrare

➢

culoare

➢

acurateţe

REZULTATE ASTEPTATE:
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➢

Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea tradițiilor românești, pentru respectarea a tot ce este etic, moral si
frumos pentru om;

➢

Dezvoltarea unor sentimente de afectiune și respect, atasament fata de celelalte persoane din comunitatea locala;

➢

Lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici.

➢

Participare la imaginea școlii prin preocuparea cadrelor didactice de la clasă pentru elevii cu C.E.S.
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ASPECTE TEORETICO - METODICE ALE DISCIPLINEI EDUCAŢIE FIZICĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL
Prof. Camelia GIURAN
Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanţa

Educaţia fizică prin conţinutul şi sarcinile sale specifice, prin influenţele sale sistematice asupra individului, atât în
plan afectiv, estetic etc, ea se constituie într-o cale spre educaţia generale.
În contextul actual al dezvoltării accelerate a societăţii noastre, educaţia fizică se regăseşte, cu precădere prin
îndeplinirea unei strategii funcţionale de întărire şi menţinere a sănătăţii, de formare a unui om capabil din punct de
vedere intelectual, moral, volitiv şi nu în ultimul rând capabil fizic.
După opinia A. Dragnea (2006),” specificul calitativ al educaţiei fizice nu constă în faptul că se desfăşoară o
activitate motrică, ci în modul în care se desfăşoară această activitate, în obiectivele urmărite în acceptu pus pe valoarea
formativă a conţinutului instruirii. Subiectul care execută o anumită acţiune motrică acţionează printr-o conduită
complexă care include (Le Bouch,1995) : reacţii fiziologice, manifestări exterioare(mişcări, cuvinte),răspunsuri mentale
(conceptualizări) şi efecte asupra mediului extern.
Prin urmare, conceptul de educaţie fizică trebuie să evidenţieze contribuţiile multiple ale acestei activităţi la calitatea
vieţii individului. În viziunea lui Kretchmar (1994), aceste valori create şi promovate de educaţia fizică sunt reprezentate
de : cunoaştere(educaţia fizică transmite informaţii despre organismul uman,igiena efortului, biomecanica
mişcării,exerciţiul fizic,etc), fitness(reprezintă un vector important al influenţei educaţiei fizice,fiind o condoţie
fundamentală a sănătăţiia dezvoltării forţei musculare, rezistenţei,mobilităţii, coordonăii şi contribuind la ameliorarea
calităţii vieţii), deprinderi motrice (achiziţionate în număr cât mai mare, determină creşterea posibilităţii de mişcare de
experimentare a unor noi senzaţii motrice, de îmbogăţire a universului de cunoaştere, ceea ce favorizează exprimarea
personalităţii) şi satisfacţie(educaţia fizică generează bucurii, plăceri, eliberează tensiunile şi creează sentimentul
libertăţii individuale).
I.Şiclovan în „Teoria educaţiei fizice şi sportului”(1979) defineşte educaţia fizică este „un proces deliberat construit
şi dirijat, în vederea perfecţionării dezvoltării fizice, a capacităţii motrice, în concordanţă cu particularităţile de vârstă , de
sex, cu cerinţele de integrare socială a tinerilor, cu solicitările fizice ale profesiilor şi cu menţinerea condiţiei fizice.”
După opinia lui Leon Teodorescu, în Terminologia Educaţiei fizice şi sportului (1974), educaţia fizică se defineşte ca
fiind: ” activitatea care valorifică sistematic ansamblul formelor de practicare a exerciţiilor fizice în scopul măririi în
principal a potenţialului biologic al omului în concordanţă cu cerinţele sociale.
Matveev şi Novikov (1980) disting două laturi specifice ale educaţiei fizice: învăţarea mişcărilor, cu o componentă
psihologică, care se dezvoltă ca o concepţie biologizantă pregnantă şi educarea calităţilor motrice.
Din cauza complexităţii educaţiei fizice, dată de caracteristicile, de finalităţile şi de obiectivele sale, A. Dragnea şi
colab., (2006) , consideră că o singură definiţie nu-i poate evidenţie toate valenţele. De aceea, educaţia fizică trebuie
definită din mai multe perspective :
1. a teoriei acţiunii, ca activitate motrică-biologică- educaţia fizică este o activitate corporal-motrică, constituită din
acţiuni motrice sistematizate conform unor criterii specifice subiecţilor pentru care este proiectată şi programată;
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2. a didacticii, ca proces instructiv-educativ- educaţia fizică este o componentă a educaţiei generale, realizată în
cadrul unui proces instructi-educativ sau în mod independent, în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii şi a
creşterii calităţii vieţii.
3. a teoriei sistemelor, ca sistem de concepte şi acţiuni- educaţia fizică este practică şi teoretică, reunind un ansamblu
de idei, norme şi reguli structurate într-o concepţie unitară de organizare şi aplicare concretă la diferite categorii de
subiecţi;
4. a managementului educaţiei, ca formă de organizare- educaţia fizică se constituie ca un ansambu de forme de
organizare ce valorifică sistematic exerciţiile fizice, în scopul realizării obiectivelor specifice;
5. a sociologiei, ca factor de integrare socio-culturală – educaţia fizică este un sistem complex de influenţe care se
aplică raţional indivizilor, favorizîndu-le ameliorarea condiţiei fizice, psihice şi integrarea socio-culturală.
Mişcarea trebuie să fie preocuparea de bază, obiectivul central al vieţii copiilor, aceasta permiţând dezvoltarea
tuturor aspectelor comportamentale : din punct de vedere motor, cognitiv şi afectiv.
Şcoala este astfel, instituţia care în acest sens încurajează şi promovează mişcarea, activitatea fizică, spiritul
competitiv. Aici copilul este educat prin mişcare şi învaţă să se mişte.
Dacă activitatea de educaţie fizică se realizează corect şi sistematic de-a lungul etapelor fundamentale ale
ontogenezei, ea joacă rolul unuia dintre factorii hotărâtori ai procesului de educaţie integrală a omului.
În etapa actuală, educaţia fizică şi sportul îşi măresc neîncetat numărul participanţilor activi la acest fenomen social
în plină evoluţie. Scopurile practicării exerciţiilor fizice au fost relativ diferite de la o formaţiune social – economică şi
politică la alta, precum şi de la o vârstă la alta dar, esenţa a rămas mereu aceeaşi.
Efectele practicării exerciţiilor fizice la nivelul educaţiei fizice se concretizează pe : planurile dezvoltării fizice
/corporale şi capacităţii motrice generale ale oamenilor de diferite vârste.
Asumarea de către ţara noastră a „Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educaţionale şi de
formare profesională din Europa”, ratificat de Consiliul European în 2002 la Barcelona, a generat programul de Reformă
a învăţământului obligatoriu din România, componentă a Programului de guvernare pe învăţământ obligatoriu din
România, în perioada 2001- 2004.
Conţinutul procesului de învăţământ se exprimă prin fondul de valori preponderent informativ-educativ al
învăţământului. În literatura de specialitate se foloseşte tot mai mult termenul de curriculum, la noi fiind în mod special
asociat cu reforma învăţământului. În sens restrâns curriculum desemnează chiar conţinutul învăţământului. În sens larg
curriculum se referă la interdependenţa dintre obiective, conţinuturi, strategii de predare învăţare-evaluare.
După opinia autorilor Dragomir P. şi Scarlat E. (2004), planurile de învăţământ pentru ambele cicluri liceale
(superior şi inferior), cât şi pentru Şcolile de Arte şi Meserii, au fost structurate:
-pe discipline şi număr de ore care se studiază în trunchiul comun;
-pe discipline şi număr de ore, stabilite de către M.E.C., care se studiază pe discipline şi număr de ore, în
curriculum diferenţiat corespunzător filierelor, profilurilor şi specializărilor;
număr de ore alocat pentru curriculum- ul la decizia şcolii.
Prin planul de învăţământ pentru ciclul liceal (M.E.C.I, 2009), cât şi pentru Şcolile de Arte şi Meserii au fost alocate
pe lângă numărul de ore din trunchiul comun, un număr de ore pentru curriculum diferenţiat corespunzător filierelor,
profilurilor şi specializărilor, cât şi un număr alocate curriculum-ului la decizia şcolii.
Ciclurile curriculare reprezintă periodizări ale şcolarităţii, care grupează mai mulţi ani de studiu, uneori chiar din
cicluri şcolare diferite care au în comun diferite finalităţi. Aceste periodizări ale şcolarităţii se suprapun peste structura

2482

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

sistemului de învăţământ cu scopul de a focaliza obiectivul major al fiecărei etape şi de a regla prin modificări curriculare
(care nu afectează structura) procesul de învăţământ.
Subsitemul liceal :
1.Curricular de observare şi orientare : vârsta 13, 14, 15 ani
2.Curricular de aprofundare : vârsta 16, 17 an
3.Curricular de specializare : vârsta 18, 19 ani
Ciclul de observare şi orientare (clasele VII-IX) are ca obiectiv major orientarea în vederea optimizării opţiunii
şcolare ulterioare şi vizează:
-descoperirea de către elev a propiilor afinităţi, aspiraţii şi valori, în scopul construirii unei imagini de sine pozitive;
-formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare, în scopul orientării spre o anumită
carieră profesională;
-dezvoltarea capacităţii de a comunica, folosind diferite limbaje specializate;
-dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social.
Ciclul de aprofundare (clasele X-XI) are ca obiectiv major aprofundarea studiului în profil şi specializarea aleasă,
asigurând în acelaşi timp o pregătire generală pe baza trunchiului comun şi a opţiunilor din celelalte arii curriculare.
Ciclul de specializare (clasele a XII-a , a XIII- a) are ca obiectiv major pre-specializare în vederea integrării eficiente
în învăţământul universitar de profil sau pe piaţa muncii. Pentru o asemenea sarcină dificilă profesorul, educatorul trebuie
să apeleze la toate modalităţile de realizare a activităţii de educaţie fizică din cadrul şcolii sau extra-curriculare.
În Ghidul Metodologic (2009) se arată că “finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional”
formulat în Legea Învăţământului. Conform „Legii educaţiei fizice şi sportului”, educaţia fizică şi sportul sunt activităţi
de interes naţional, sprijinite de stat, de aceea se precizează că: „prin educaţie fizică şi sport se înţelege toate formele de
activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi
confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice
nivel”.
Din această perspectivă, finalităţile liceului propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei
cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în
viaţa socială. Pentru a răspunde exigenţelor acestui nivel de învăţământ şi specificului de vârstă al elevilor, liceul trebuie
să asigure adolescentului:
-formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor
din diferite domenii.
-valorizarea propriilor experienţe, în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi pentru învăţământul
superior.
-dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite: familie, mediul profesional, prieteni.
-dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor,
preluarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe.
-cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul implicării personale şi a promovării unei vieţi de calitate.
Activităţile în care se organizează educaţia fizică, în cadrul şcolii sunt lecţia de educaţie fizică, activitatea opţională,
gimnastica de înviorare (de câte ori este nevoie), lecţia de antrenament în vederea realizării echipei reperezentative a
liceul.
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M.E.C.I. și Consiliul Naţional pentru Curriculum, în Programa Şcolară pentru aria curriculară Educaţie fizică şi sport
(2009), precizează următoarele competenţe generale, pentru elevii de liceu:
1.Integrarea cunoştinţelor şi a tehnicilor specifice educaţiei fizice în acţiuni de optimizare a dezvoltării fizice şi a
capacităţii motrice individuale.
2.Integrarea cunoştinşelor şi a deprinderilor specifice în organizarea şi practicarea competiţională-necompetiţională a
unor ramuri de sport corespunzător disponibilităţilor fizice şi intereselor individuale.
3.Analiza şi evaluarea concursurilor sportive din perspectiva spectacolului.
Practicarea exerciţiilor fizice, sub orice formă şi urmărirea acestora în calitate de spectatori sau prin intermediul
mijloacelor de comunicare-n masă dezvoltă simţul estetic, simţul dragostei pentru actul motric executat cu măiestrie,
ţinută, amplitudine şi ritm. Tot mai mulţi spectatori, deveniţi cunoscători prin participare directă sau mijlocită, aplaudă
fineţea tehnică a unor execuţii, supleţea sau robusteţea fizicului, dezaprobând vehement manifestările agresive sau lipsite
de fair-play.
În concluzie, sub aspect formativ, educaţia fizică reprezintă o activitate complexă de pregătire a tinerilor în vederea
integrării socio – profesionale stabilite de comanda socială şi idealul educaţional.
Împreună cu celelalte forme de educaţie şi în condiţii socio – politice adecvate, educaţia fizică capătă însemnătatea
unuia dintre factorii de bază cu influenţe majore asupra dezvoltării integrale şi armonioase a individualităţii umane, în
formarea personalităţii autonome şi creative.
Practicarea educaţiei fizice la şcoală oferă elevilor o educaţie bine structurată, care se adresează minţii, corpului şi
spiritului.
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Impactul planurilor cadru asupra dezvoltării fizice a elevilor
Tălmăcel Adelin Ștefan
Colegiul Tehnic ”Miron Costin”

Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă actul fundamental
după care, în acest moment, sistemul educațional este organizat. La rândul ei,disciplina de învățământ, educația fizică, se
subordonează acestei legi.Articolul 3 lit.r, ”principiul promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educația fizică și
prin practicarea activităților sportive” reprezintă principiul fundamental care guvernează învățământul preuniversitar și
superior, precum și învățarea pe parcursul vieții.
Legea Educației Fizice şi Sportului nr.69/1999 stipulează că educația fizică şi sportul reprezintă activități de
interes național sprijinite de stat. „Practicarea educației fizice şi sportului este un drept al persoanei fără nici o
discriminare, garantat de stat, iar autoritățile administrative, instituțiile de învățământ şi instituțiile sportive au obligația
de a sprijini educația fizică, sportul pentru toți şi sportul de performanță şi de a asigura condițiile de practicare a
acestora”. În consecință, există cadrul conceptual şi legal prin care se recunoaşte rolul social al acestor activități,
asigurându-se premisele pentru desfăşurarea lor. În conformitate cu Rezoluția din luna noiembrie 2007, adoptată la
Strasbourg, Parlamentul European a stabilit: „… obligativitatea introducerii a cel puțin trei ore de sport pe săptămână în
programele educaționale, în ciclul primar și secundar ….”.
Toate acestea reprezintă reperele normale ale unei societăți care se sprijină și luptă pentru dezvoltarea tinerei
generații.Cam la acest nivel ar trebui să ne aflăm în acest moment. Din păcate, realitatea zilelor noastre, ne pune în fața
unui sistem de învățământ care nu poate sparge barierele numerice, și care încearcă permanent să reducă numărul de ore,
din planurile cadru, astfel încât numărul total de ore să nu depășească 30 de ore /săptămână pentru un elev. Da, un număr
de 6-7 ore/zi pentru un elev, de liceu, este un program încărcat dacă orele de curs sunt succesive fără pauză de masă și
activități recreative. De ce niciodată nu se discută despre un program al elevilor 8-17 în care se regăseșc activități de
dezvoltare personală, activități recreative, activități sportive?
În acest moment planurile cadru, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică prevăd, de la clasa a IX-a și
până la clasa aXII-a, doar câte o ora/săptămână. Dacă din cele 4 ore/săptămână un elev într-o oră nu se simte bine și în
altă oră este absent, atunci activitatea fizică a unui adolescent, într-un cadru organizat și sub îndrumarea unui specialist,
se rezumă la doar 2 ore / săptămână, ceea ce reprezintă foarte puțin, iar obiectivele educației fizice școlare sunt puțin
atinse.
Imaginea planurilor cadru la învățământul liceal-filiera tehnologică, ar trebui să aibă măcar această formă:
Clasa aIX-a- 2ore/saptamână 1 TC și 1 CD;
Clasa aX-a- 2ore/saptamână 1 TC și 1 CD ;
Clasa aXI-a- 2ore/saptamână 1 TC și 1 CD ;
Clasa aXII-a- 2ore/saptamână 1 TC și 1 CD ;

Justificare:
*se stie, din studii de specialitate că, într-un procent foarte mare, populația școlară suferă de obezitate. După cele
câteva luni bune în care elevii au învățat online (timp petrecut foarte mult în fața calculatoarelor), limitarea deplasărilor
datorate de restricțiile de mobilitate impuse de pandemie, diminuarea considerabilă a activității cluburilor sportive, sălilor
de fitness, elevii noștri sunt cei care suferă cel mai mult. Cred ca este cel mai indicat moment ca să venim în sprijinul lor
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și să fie adăugat în planul cadru de la clasele IX-XII câte o oră de educație fizică pe lângă cea existentă și propusă în
acest moment.
În cazul învățământului profesional planurile cadru trebuie să rămână măcar în forma actuală:
Clasa aIX-a- 2ore/saptamână TC;
Clasa aX-a- 2ore/saptamână TC;
Clasa aXI-a- 2ore/saptamână TC;

Justificare:
Experienta celor 16 ani de când predau educația fizică la clasele de învățământ profesional mă îndreptățește să
trag niste concluzii:
*elevii din învățământul profesional ”bombardați” cu numeroase ore de practica în atelierele școlii sau în
atelierele agenților economici trebuie să parcurgă un număr minim de 2ore/saptamână de educație fizică, sub îndrumarea
profesorului de educație fizică deoarece frecvent observ instalarea unor poziții vicioase (umăr lăsat, cifoză, scolioză)
datorate specificului muncii din ateliere.Cu foarte mulți ani în urmă se insista ca între orele de practică sa existe ore de
educație fizică, tocmai pentru a preveni instalarea acestor deficiențe.
*trezirea interesului pentru practicarea activităților fizice în timpul liber. Acesti elevi , de astăzi, mâine vor lucra
în fabrici, ateliere, depozite. Școala ,prin orele de educație fizică, are obligația morală de a forma deprinderi și priceperi
motrice, de a forma obișnuința ”mișcării”.
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GÂNDIREA CRITICĂ VALORIFICATĂ IN METODE
CREATIVE DE INVĂŢARE
Scarlat Carmen
Şcoala Gimn. ,,C.Ivănescu” ,Poşta Câlnău

Educaţia este un domeniu în care nu putem vorbi nici de vacanţe, nici de concediu.Educaţia este şi trebuie să
rămână în centrul preocupărilor de dezvoltare şi reformare a sistemelor educaţionale,a finalităţilor acestora, a societăţii
însăşi.
Şcoala este o componenetă a vieţii sociale cu o influenţă determinantă asupra celorlalte dimensiuni şi forme ale
activităţii umane.Ca urmare, orice reformă socială nu poate ocoli schimbarea ,modernizarea, adecvarea şi eficientizarea
obiectivelor, conţinuturilor ori finalităţilor proceselor educaţionale desfăşurate în şcoală.Nu pot face abstracţie de
devenirea necesară nici actorii acestui proces:elevi,personal didactic,părinţi,comunitate.
Adaptarea la schimbare,asumarea acesteiasolicită însă motivaţie şi disponibilitate,efort continuu şi competenţe
adecvate din partea cadrelor didactice,a elevilor şi părinţilor acestora, a managerilor şcolari,atuturor celor care răspund de
destinele şcolii romîneşti.
Rapoarte şi strategii ale organismelor naţionale sau internaţionale ori simple gînduri ale personalităţilor vremii aduc în
prim-planul dezvoltării generale o problemă vitala pentru pentru prezentul şi viitorul umanităţii:procesul învăţării.
Învăţarea novatoare trebuie să fie anticipativă(caută soluţii de supravieţuire pe termen lung în condiţii de
discontinuitate,de schimbări rapide şi esenţiale),dar şi participativă,la toate nivelurile.Şcoala modernă nu mai este
posibilă fără implicarea şi participarea activă a elevuluicare trebuie să devină un partener motivat şi avizat al procesului
de învăţare.
Procesul învăţării moderne nu poate face abstracţie de valorificarea tuturor dimensiunilor si laturilor personalităţii
umane.Este vremea inteligenţelor multiple si a gândirii critice,a alternativelor educaţionale.
Noul-cerinţă fundamentală a creaţiei de orice fel-apare întotdeauna din vechi,din cunoscut;el izvorăşte din
examinarea minuţioasă a realităţii externe şi dintr-o muncă stăruitoare,creatoare.Astfel,pentru a fi valorificat acel
,,ceva”din experienţa de viaţă a elevului,învăţătorul va ţine seama de acest lucru în pregătirea şi proiectarea lecţiilor şi va
alege metodele cele mai potrivite pentru a exploata flexibilitatea şi creativitatea în gândirea lui şi a elevilor săi.Pentru a
putea asigura calitatea învăţării trebuie evitate lecţiile plictisitoare care păcătuiesc printr-un exces de intuiţie ,care pretind
un răspuns monosilabic ori implică o verbalizare exagerată din partea învăţătorului.Calitatea învăţării se asigură numai
prin cooperare şi învăţare activă.
Succesul pentru asigurarea performanţelor şcolare constă în motivarea elevilor pentru învăţare,implică cunoaşterea
trăsăturilor distinctive ale personalităţii elevului.Prin felul cum învăţătorul reuşeşte să motiveze elevul,să îi trezească
curiozităţi intelectuale,îi modelează personalitatea ,creează premisele de care va depinde reuşita acestuia în profesie,în
viaţă,în societate, dupa terminarea şcolii.
Folosirea la clasă a metodelor de gândire critică îi dă dascălului un elan mai mare de lucru,îl face să descopere
calităţi pe care până atunci nu ştia că le are,îl fac mai puternic, mai încrezător ,îl scapă de monotonia plictisitoare a orelor
de altădată.Poate descoperi la copiii lui o sursă inepuizabilă de voinţă de participare şi dorinţă de a învăţa.Îţi descoperă
dorinţa de perfecţionare continuă,de organizare a activităţii după cote înalte de calitate a muncii,ceea ce devine o
preocupare permanentă şi aceasta nu din obligaţie,ci pentru că descoperă satisfacţie în munca lui.Metodele de gândire
critică , dacă sunt aplicate consecvent şi nu sporadic, dau rezultate foarte bune la clasă.
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Deprinderea elevilor cu aceste metode poate fi făcută încă din primele yile de şcoală,din clasa pregătitoare.Aplicarea
lor pare o joacă, în care se îmbină comunicarea cu desenul,lectura imaginilor,relatări din experienşa lor de viaţă,
vizualizări,crearea unor poveşti inventate de ei,dramatizări după creaţiile lor abilităţi practice,plastice, cunoştinţe
matematice şi multe altele.
Pentru elevi, metodele gândirii critice sunt provocatoare.Pasivitatea este alungatăde dorinţa de a face cât mai multe
lucruri.Elevii intră într-o adevărată competiţie pentru că doresc să demonstreze colegilor cat de multe lucruri ştiu despre
tema dată.
Metodele active sunt variate si sunt antrenante în ceea ce priveşte comunicarea, scrisul, cititul.Cu ajutorul metodelor
folosite, elevii pot să adreseze întrebări, să găsească răspunsuri ,pot să comunice în legătură cu o temă,,pot să-şi
imagineze ,să creeze,pot să adune informaţii şi să le împărtăşească şi celor din jur,pot să aducă argumente pro şi contra în
legătură cu o situaţie ivită.Aceste metode sunt atât de provocatoare pentru elevi, încât niciunul dintre ei nu s-ar putea
abţine sa nu aibă o intervenţie în comunicare.Stresul,teama că vor fi ridiculizaţi dispare, pentru că ei ştiu că,atunci când
nu sunt siguri pe ceva sau nu ştiu,pot comunica cu învăţătorul, cu clasa sau cu colegii,pot cere lămuriri,sfaturi,
argumente.Comunicarea devine un fapt comun,ca într-o familie,unde nu ţi-e frică să vorbeşti.O atitudine corespunzătoare
pentru buna desfăşurare a activităţilor decurge de la sine,fără pedepse din partea învăţătorului sau observaţii care să
lezeze persoana elevului.Problemele sunt dezbătute în clasă, se caută situaţii similare ivite în clasă, elevii sunt
consultaţişi solicitaţi să exprime puncte de vedere.Subiectele devin interesante şi inepuizabile.
Punerea în valoare a cunoştinţelor dobândite la şcoală, dar şi a celor dobândite din experienţa lor de viaţă,precum şi
stabilirea unor conexiuni între acestea vor duce la succesul şcolar.Aceasta şi pentru faptul că ,prin comunicările care se
stabilesc în clasă învăţătorul va cunoaşte problemele şi trebuinţele elevilor,ştiut fiind faptul ca părinţii nu au întotdeauna
răbdarea şi timpul sificient de a comunica cu ei ,de a-i înţelege şi de a-i cunoaşte.
Un alt punct important care este atins prin valorificarea experienţei de viaţă constă în inţelegerea învăţării , dispariţia
şabloanelor şi încorsetărilor.Relatările lor îmbogăţesc şi activează vocabularul într-un mod dirijat ,educativ,fără stres şi în
mod natural.Încep să se cunoască pe ei înşişi,precum şi între ei,evaluează ceea ce spun,devin mai volubili şi comunicativi
fără să se simtă încorsetaţi de regulile unei comunicări de foarte bună calitate.

Bibliografie:
Andre De Peretti-Educaţie în schimbare, Ed.Spiru Haret,Iaşi 1996
Cerghit I-Tehnici moderne de instruire C.M.U.B.,Bucureşti 1974
Dumitru I.Al.-Dezvoltarea gândirii critice în învăţarea eficientă,Editura de Vest,Timişoara 2000
MEC-Învăţare activă, Ghid în seria ,,Calitate în formare”,Bucureşti 2001
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EXCURSIA, MODALITATE DE ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ
PROF. ÎNV.PRIMAR, SAVU DIANA IOANA
COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”, IAŞI

Activitatea turistică, atât de plăcută copiilor este încărcată de numeroase valenţe educative.
Denumirea de turism a căpătat în zilele noastre sensuri ce realizează o mare complexitate de situaţii: de la
necesitatea firească de a cunoaşte, de a vedea sau a descoperi până la cerinţele reconfortării fizice sau intelectuale.
Interdisciplinaritatea este promovată şi exploatată de învăţământul actual, prin utilizarea informaţiilor din cadrul
mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg. Promovarea interdisciplinarităţii
decurge şi „dintr-o funcţie mai nouă a şcolii, care dobândeşte o semnificaţie tot mai mare în societatea contemporană:
valorificarea informaţiilor dobândite de elevi şi prin alte filiere decât cea şcolară, îndeosebi prin mass- media, asigurând
înţelegerea, selectarea, prelucrarea şi integrarea lor în structuri cognitive complexe”. Tratarea interdisciplinară este o
cerinţă modernă şi necesară învăţământului din zilele noastre, a cărui schimbare fundamentală constă în trecerea de pe
lista informaţională pe cea formaţională. Introducerea principiului interdisciplinarităţii mobilizează, în acelaşi timp,
învăţătorii şi elevii. Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile lor, dar
şi pe cei timizi, nesiguri, stimulându-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere emoţionale existente între ei
şi restul clasei.
O modalitate atractivă de cunoaştere a naturii, bazată pe interdisciplinaritate şi muncă în echipă este excursia. În
excursii se formează priceperi şi deprinderi de a observa fenomenele naturii şi ale vieţii social- economice şi în felul
acesta, prin intuiţie directă, cunoştinţele capătă caracter realist. Elevii dobândesc cunoştinţe noi, studiază fenomenele şi
obiectele în toată complexitatea lor şi fixează mai bine cunoştinţele căpătate în clasă. Conţinutul didactic al excursiilor
este mult mai elastic, mai variat şi mai complex decât al lecţiilor în clasă, având şi un caracter mai atractiv, elevii
participând într-o atmosferă de voioşie, optimism şi multă însufleţire la asemenea acţiuni. Acest tip de activitate îi
antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de şcoală, îi determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer,
aşteaptă şi se implică în realizarea ei. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi
responsabilităţi, elevii se autodisciplinează. În cadrul excursiilor elevii se deprind să folosească surse informaţionale
diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Cadrul didactic are posibilităţi deosebite să-şi
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.
Organizăm sistematic împreună cu elevii claselor I – IV, asemenea excursii. De fiecare dată învăţătorii stabilesc
obiectivele vizate, precizează itinerarul, scopul excursiei, data, ora de plecare, echipamentele necesare. Sunt prezentate
principalele probleme care se vor urmări în timpul deplasării, sunt reamintite regulile de circulaţie, de securitate şi de
comportament ce trebuie respectate. Pentru a trezi interesul elevilor, acţiunile sunt popularizate prin prezentarea unor
hărţi, itinerarii, literatură istorică, descrieri geografice şi articole de presă.
În timpul desfăşurării excursiilor elevii dobândesc unele deprinderi practice, care le vor fi de mare folos în viaţă,
precum:
•

orientarea în teren,

•

redactarea unor schiţe, desene,

•

mânuirea unor aparate,
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•

conceperea unor reportaje,

•

respectarea unor reguli de grup,

•

dezvoltarea spiritului civic.

Elevii sunt împărţiţi în grupe de „experţi”, după înclinaţiile pe care le au şi după preferinţele lor. De exemplu:
•

grupa lingviştilor,

•

grupa geografilor,

•

grupa botaniştilor,

•

grupa ecologiştilor,

•

grupa istoricilor,

•

grupa pictorilor,

•

grupa muzicienilor,

•

grupa sanitarilor,

•

grupa fotografilor.

Li se distribuie fişe de lucru în care notează informaţiile culese pe tot parcursul excursiei, în funcţie de sarcinile
stabilite. În timpul desfăşurării excursiilor, învăţătorii dirijează observarea în mod sistematic, îndemnând elevii să noteze
ceea ce li se pare mai interesant.Datele culese astfel vor fi valorificate la toate disciplinele de învăţământ la care se
pretează, consolidându-se în acest mod cunoştinţele care le vor îmbogăţi cultura generală. În valorificarea cunoştinţelor
dobândite în timpul excursiilor, elevii vin cu note originale de nuanţă afectivă, prin care-şi exprimă propriile impresii şi
sentimente faţă de cele văzute.Produsele muncii lor îşi vor găsi locul în portofoliul realizat la sfâşitul excursiei, pe CD, în
diferite proiecte sau în albumul clasei .
Analiza excursiei este o etapă obligatorie. În această etapă se realizează prelucrarea datelor culese şi înregistrate pe
parcursul activităţii. Se poartă discuţii cu elevii pentru formularea unor concluzii, pentru stabilirea rezultatelor
observaţiilor sau experimentelor efectuate direct în natură.Pot fi adresate întrebări cu privire la unele aspecte observate,
astfel încât cunoştinţele să poată fi fixate în mod util şi corect. Elevii pot fi angajaţi într-un dialog constructiv. Ei vor fi
cei care să exprime nelămuririle, să formuleze întrebările simple sau să ceară soluţii pentru situaţiile- problemă. Tot ei
vor încerca să găsească răspunsuri.Pentru o bună sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor, elevii pot fi antrenaţi,
individual sau în grup, în acţiuni inspirate de problemele dezbătute în cadrul excursiei.
O astfel de activitate trebuie atent monitorizată şi dirijată de învăţător, astfel încât să conducă la finalitatea dorită: o
corectă înţelegere a informaţiilor transmise pe parcursul excursiei.
Impresiile dobândite în timpul excursiei pot să îmbrace forma creaţiilor literare (poezii despre natură, eseuri),
creaţiilor plastice (desene, afişe), creaţiilor muzicale (cântecele inspirate din excursie) realizate de elevi. Ele pot fi
prezentate tuturor într-o expoziţie.
Munca în echipă dovedeşte că fiecare membru al grupului este important. Îi face pe elevi să se apropie şi să
colaboreze, contribuind la sudarea colectivului de elevi şi la stabilirea unor sentimente pozitive între ei: respect, ajutor,
altruism, satisfacţie. Elevii sunt antrenaţi să-şi pună întrebări, să fie comunicativi, să gândească, să îşi asume riscuri, să
fie principiali, să fie mai echilibraţi, să îşi analizeze punctele tari şi punctele slabe într-o manieră constructivă.
Efectul educativ al excursiei este pus în evidenţă şi prin compuneri cu un titlu sugestiv (“Ce am văzut în excursie”,
“Ce mi-a plăcut cel mai mult în excursie”, “Impresii din excursie”) în care se regăsesc note originale, cu nuanţă afectivă,
prin care elevii îşi exprimă admiraţia faţă de frumuseţea locurilor vizitate.
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Din cele prezentate se poate constata că excursia, ca activitate extracurriculară permite o abordare interdisciplinară.
Oferă elevilor posibilitatea de a utiliza informaţiile în cadrul tuturor disciplinelor, dar şi de a achiziţiona noi informaţii, în
cadrul acţiunilor întreprinse.
Considerăm că tradiţia unor astfel de activităţi extraşcolare cu caracterinterdisciplinar trebuie continuată şi
dezvoltată, deoarece aduce o contribuţie însemnată la desfăşurarea cu succes a procesului instructiv- educativ. Realizarea
obiectivelor urmărite în astfel de excursii depinde însă şi de experienţa învăţătorului, de talentul lui, de dragostea sa
pentru copii, de modul creator de abordare şi de punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de
elevi.
„Învăţătorul este cel care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe drumul spre lumină, primele elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de om. El este acela care modelează materialul cel mai e preţ copilul, tinzând ca din fiecare
bloc de marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături, un om care să înmănuncheze
calităţile morale cele mai înalte. El este acela care ajută fiecare copil să descopere „ tainele naturii”. Toate acestea au
făcut ca activitatea sa să fie socotită „profesiunea de aur”.”(Dumitru Palade)

BIBLIOGRAFIE:
• DULAMĂ, E., Modele, strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie, Editura Clusium, Cluj- Napoca,
2002;
• DULAMĂ, E., Elemente de didactica geografiei, Editura Clusium, Cluj- Napoca, 2001;
• JUCU, I., Disciplinele opţionale cu profil geografic şi învăţarea de calitate, Editura Mirton, Timişoara, 2008;

2491

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

L’APPRENTISSAGE PAR PROJET INTÉGRÉ EN CLASSE VIRTUELLE DE F.L.E.
Prof. Daniela Floareș
Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif”, Bacău, România
Secțiunea Limba franceză
Cette période de pandémie est un défi de plus pour les enseignants et les élèves. Le distanciel, tout comme le
présentiel, exige de la créativité et l'adaptation inspirée des tâches de travail des élèves à leur niveau de compétences et
aux sujets qui les intéressent, sujets liés de préférence à la réalité de la vie quotidienne.
Faire l’école confinée à la maison c’est quelque chose de bien différent que l’apprentissage traditionnel. Car
l'école en ligne demande à l'enseignant d'adapter toute son approche didactique à cette forme d'apprentissage et de
trouver de nouvelles stratégies et méthodes qui motiveront les élèves et les conduiront à la performance.
Une de ces stratégies est l'apprentissage par projet (ou project-based learning, terme utilisé pour la première
fois par Kilpatrick au début du XXe siècle) parce que c’est centré sur l'étudiant, développe des connaissances et des
compétences dans un domaine grâce à des tâches de travail étendues, ce qui favorise l'investigation et des démonstrations
authentiques de l'apprentissage à travers les résultats et la performance. L'éducation par projet est guidée par des
questions clés du programme qui relient les normes de performance (repères et compétences spécifiques), les capacités
cognitives de niveau supérieur des élèves et les contextes de la vie réelle. Le projet est un produit de l'imagination des
élèves, qui implique le transfert de connaissances, de compétences, d'aptitudes, facilitant les approches interdisciplinaires
et renforçant les compétences sociales de l'élève.
En présentiel, l’enseignant propose des projets inspirés par le monde réel, basés sur des problèmes ou des défis
pratiques que les élèves doivent résoudre de manière collaborative. On sait bien que l’usage d’outils numériques
constitue une ressource pédagogique importante. D’autre part, le distanciel qui nous offre l’avantage des instruments
numériques nous impose pourtant des limites concernant le collaboratif. C’est pourquoi, en cette période, j’invite mes
élèves à travailler sur les deux types de projets: d'équipe et individuels. Ainsi, même dans le cas du distanciel, le rôle de
l’étudiant reste essentiel grâce à une participation active qui lui permet de développer ses capacités de manière pratique et
expérientielle. L’apprentissage se transforme donc lentement en un processus constructif et vivant, utile pour l’apprenant
et pour la classe aussi. Pour ce qui est de l’enseignant, son rôle est modifié mais essentiel : il définit les compétences à
acquérir, apporte les outils et ressources pour bien débuter, accompagne pédagogiquement et méthodologiquement, aide à
la planification, met en évidence la progression, valorise les acquis.
Traditionnellement, la plupart des tâches de travail dans le cadre d’un projet convergent vers trois
caractéristiques indispensables à sa mise en œuvre: un choix/un engagement du sujet, une production finale (diaporama,
affiche, objet, vidéo), une planification de cette réalisation, qui fait partie intégrante du projet. A ces trois étapes
devenues classiques, nous avons ajouté comme une quatrième étape essentielle l'évaluation. Elle implique
l'autoévaluation, réalisée par l’auteur-élève, la co-évaluation (réalisée par les autres élèves pour leurs camarades: ils
interviennent pour offrir du feed-back aux autres quand on arrive à l'étape de l'évaluation du projet selon un schéma
qu’on peut donner aux élèves pour les aider), l'évaluation des projets des élèves, réalisée par l’enseignant. Celui-ci qui
peut porter des appréciations et faire des commentaires motivants, inspirants, selon la qualité du produit final évalué. Le
professeur peut également donner des notes selon une grille de points attribués à chaque item et connue par / établie en
collaboration avec les élèves dès le début du projet.
Modèles de bonnes pratiques. Exemples de projet
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Pour la IXe, j’ai proposé un projet d'équipe intitulé ”MAISONS”, afin de travailler les compétences de
compréhension écrite, d’expression orale et écrite. A partir de 6 images représentant des maisons différentes dans des
cadres divers, les élèves travaillent en équipe de 5-6 sur la maison assignée pour faire une lecture de l’image et préciser
les détails selon un schéma donné: 2 adjectifs qualificatifs, 2 matériaux de construction pour préciser en quoi est la
maison, la couleur dominante, situer la maison dans l’espace, lui donner un nom inspiré par l’architecture ou le milieu
dans laquelle la maison se trouve.
Toujours pour les élèves de la Xe ont travaillé sur le projet individuel ”LE FRANÇAIS POUR M’EXPRIMER”.
Dans le cadre de ce projet, on a proposé quatre sujets au choix: 1. a. Mon meilleur ami /ma meilleure amie. 1.
b. Mon ami idéal /mon amie idéale, 2. Mon loisir préféré. 3. Ma fête préférée. 4. Mon plat préféré - recette et
préparation. Les compétences à travailler sont la compréhension écrite et orale et l’expression orale et écrite. Voici
également les items d'évaluation: 9 points pour la présentation en ligne (expression orale), 1 points pour se présenter et
motiver le choix du sujet choisi, 5 points maximum pour la correctitude, l’expressivité et la fluidité de la prononciation
(lecture), 3 points pour la richesse et l’originalité du contenu et, finalement, 1 points pour l’esthétique de la production
finale (dessin, diaporama, vidéo etc.).
Le titre du projet choisi avec les élèves de la XIe est ”MOI DE LA PERSPECTIVE DU ZODIAQUE”.
C’est un projet dont la complexité correspond bien au niveau des compétences des élèves et présente sept
étapes préliminaires: 1. rechercher sur le net. 2. choisir 1/2 zodiaque(s). compléter le tableau, 3. faire une sélection du
texte, 4. transformer le texte en discours direct à la 1ere personne du singulier, 5. rédiger son texte de présentation, 6.
donner-le / envoyer-le comme devoir au professeur, 7. préparer sa fiche de projet et sa présentation orale.
Ensuite, il y a les étapes de réalisation proprement-dite du projet et les items d'évaluation:
8. dessiner/réaliser une vidéo, un diaporama etc. (1p), 9. présenter son projet (4p pour la qualité de l’expression orale),
10. auto-évaluation/évaluation des projets des copains (1p).
Conformément aux réponses données par les élèves au questionnaire de satisfaction concernant les projets,
environ 95% d’eux s’y sont investis avec grand plaisir tout en considérant le sujet proposé utile et intéressant. Certains
apprenants ont choisi comme produit final de leur projet des diaporamas, il y en d’autres qui ont trouvé le courage de se
filmer en train de cuisiner ou de parler sur un sujet quelconque. Plus de 95% des élèves ont affirmé avoir appris beaucoup
de nouvelles choses et acquis de nouvelles compétences grâce au projet auquel ils ont travaillé.
En guise de conclusion, l’apprentissage par projet s’avère une méthode d’enseignement flexible et captivante
qui peut être utilisée en classe de F.L.E.,que ce soit en présentiel ou en distanciel, pour concevoir de nouvelles leçons,
améliorer les leçons existantes, lancer des défis; il suscite un engagement accru des élèves et offre bien des possibilités
d’enseignement, d’évaluation de compétences multiples et de différenciation. L'apprentissage par projet rend l'apprenant
acteur de son apprentissage, développe l’autonomie de celui-ci, met au travail son esprit collaboratif, le responsabilise.
C’est une méthode qui peut être incitante et motivante pour les élèves tout comme pour les enseignants.

Sitographie:
1.

https://www.taalecole.ca/lapprentissage-par-projet-et-son-integration-en-classe/

2.

https://www.univ-brest.fr/siame/menu/La+p%C3%A9dagogie/Apprentissage-par-projet

3.

https://journals.openedition.org/dms/1047?lang=en
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INTEGRAREA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE
Prof.înv.primar BOGOI GABRIELA-MĂDĂLINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE”, GĂEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se
comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.
(Art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)
● Joc: “Fii atent cu mine!”
Participanţii la joc poartă câte o coroniţă pe care este scris un mesaj:
AGRESIV – Spune-mi să îmi aştept rândul!
CONTAGIOS – Fereşte-te de mine!
DEFICIENŢE AUDITIVE – Vorbeşte tare şi foloseşte gesturi!
RETARDAT – Simplifică şi repetă pentru mine!
SUPERDOTAT – Fii întotdeauna de acord cu mine!
DESFIGURAT FACIAL – Evită contactul facial cu mine!
Participanţii au primit coroniţele fără să cunoască conţinutul etichetei de pe coroniţă. Membrilor grupului li se cere să
realizeze o lucrare colectivă, comportându-se conform indicaţiilor de pe coroniţele partenerilor de joc.
După lucru efectiv de 10 minute, în care participanţii au realizat împreună un poster pe o temă dată, se discută pe baza
atitudinii şi comportamentului partenerilor de joc. Participanţii prezintă impresiile, trăirile din timpul jocului vizavi de
modul în care partenerii s-au comportat unii cu ceilalţi. Concluzia: Eticheta
(subiectiv)

≠ Diagnostic

(obiectiv)

● Activitate: Dezbatere
Sarcina de lucru: Optaţi pentru una din variantele prezentate. Oferiţi argumente care să susţină alegerea făcută.
1.

Copiii cu defiienţe ar trebui să lucreze în aceleaşi clase ca şi ceilalţi copii de aceeaşi vârstă, dacă sunt capabili
să înveţe aceleaşi lucruri ca ceilalţi copii din clasă.

2.

Toţi copiii, indiferent de abilităţile lor, ar trebui să înveţe în aceleaşi clase cu ceilalţi copii de acceaşi vârstă.

3.

Copiii cu deficienţe ar trebui să frecventeze şcoli speciale destinate nevoilor lor educaţionale şi medicale
speciale.

4.

Părinţii unui copil cu o deficienţă ar trebui să decidă ce şcoală va frecventa copilul.

Argumente în favoarea educaţiei integrate
◼

Integrarea este un drept al omului

☻ Toţi copiii au dreptul de a învăţa împreună.
☻ Copiii nu ar trebui dezapreciaţi sau discriminaţi prin excluderea lor sau trimiterea lor separată datorită deficienţei sau
dificultăţii lor de învăţare.
☻ Adulţii cu deficienţe, care se descriu pe ei ca supravieţuitori ai şcolii speciale, cer încheierea segregării.
◼

Integrarea reflectă practici educaţionale pozitive
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☻ Copiii cu deficienţe se descurcă mai bine, educaţional şi social, atunci când sunt educaţi împreună cu covârstnicii.
☻ Nu există predare sau îngrijire într-o şcoală separată care nu poat avea loc într-o şcoală de masă, dacă sunt asigurate
pregătirea şi materialele ajutătoare.
☻ Asumându-şi angajamentul şi dispunând de susţinere, educaţia integrată utilizată mai eficient resursele educaţionale.
◼

Integrarea reprezintă un bun simţ social

☻ Integrarea îi învaţă pe copii toleranţa şi acceptarea diferenţelor individuale.
☻ Toţii copiii au nevoie de o educaţie care să-i ajute pentru o viaţă alături de ceilalţi.
☻ Integrarea are potenţialul de a reduce teama şi de a construi prietenii, respect şi înţelegere.
Se oferă la mapă materiale suport. Vezi fişa scanată!

Ce este INTEGRAREA?
DEFINIŢIE: Integrarea este procesul sistematic de reunire a copiilor cu nevoi speciale alături de copii de aceeaşi
vârstă cu o dezvoltare normală, în cadrul mediilor naturale în care ei învăţă şi se joacă.
INTEGRAREA înseamnă…
⚫

Toţi copiii învaţă în acelaşi mediu, beneficiind de acelaşi servicii şi acelaşi sprijin pentru a avea succes

⚫

Fiecare copil cu nevoi unice se regăseşte în medii integrative

⚫

Toţi copiii participă în mod egal la toate activităţile unui program obişnuit

⚫

Încurajarea prieteniilor şi relaţiilor sociale între copii cu şi fără nevoi speciale

⚫

Asigurarea condiţiilor de a primi o educaţie specială în medii comunitare obişnuite pentru copiii cu nevoi
speciale

⚫

Un nou model de asigurare a unor servicii în cadrul educaţiei speciale care pune accent pe colaborarea dintre
educaţia specială şi cea obişnuită

⚫

Oferirea de sprijin cadrelor didactice pentru educaţia timpurie care lucrează cu copii cu nevoi speciale

⚫

Copiii învaţă unul lângă altul chiar dacă au scopuri diferite

⚫

A-i învăţa pe copii să înţeleagă şi să accepte diferenţele dintre oameni

⚫

Asigurarea unui program educaţional adecvat şi individualizat pentru toţi copiii

⚫

A lua în serios preocupările părinţilor şi a-i determina să devină parteneri în acest proces de echipă

Se oferă la mapă materiale suport. Vezi fişa scanată!
Avantaje şi obstacole ale integrării copiilor cu CES
● Activitate: Lucru în grupuri mici
Sarcina de lucru: Identificaţi avantaje şi obstacole ale integrării copiilor cu CES pentru:
- copiii cu nevoi speciale;
- copiii fără nevoi speciale;
- familiile implicate;
- cadrele didactice implicate;
- comunitate.
Avantaje ale integrării copiilor cu CES - PENTRU COPIII CU NEVOI SPECIALE
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⚫

Dezvoltarea cognitivă, motorie, de limbaj, socială şi emoţională este consolidată prin intermediul interacţiunilor
semnificative cu cei de aceeaşi vârstă.

⚫

Covârstnicii servesc drept model de rol.

⚫

Deprinderile sunt învăţate şi aplicate în modalităţi funcţionale.

⚫

Este facilitată dezvoltarea calităţilor, aptitudinilor şi intereselor.

⚫

Sunt asigurate participarea în comunitate şi şansa de a lega prietenii.

Avantaje ale integrării copiilor cu CES - PENTRU COPIII FĂRĂ NEVOI SPECIALE
⚫

Este învăţată acceptarea diferenţelor.

⚫

Se extinde diversitatea prieteniilor.

⚫

Este încurajată cooperarea.

⚫

Sunt consolidate creativitatea, exploatarea resurselor proprii şi empatia.

⚫

Este asumată o responsabilitate mai mare şi se manifestă o autoîncredere mai mare.

Avantaje ale integrării copiilor cu CES - PENTRU FAMILII
⚫

Părinţii copiilor cu CES manifestă o senzaţie de uşurare, fac faţă mai uşor nevoilor zilnice, pot lucra în cadru
comunităţii.

⚫

Părinţii capătă încredere în şansele de reuşită ale copiilor lor.

⚫

Sunt furnizate informaţii privind dezvoltarea tipică şi atipică.

⚫

Se oferă suportul, susţinerea altor părinţi.

⚫

Este promovată implicarea activă în dezvoltarea unor obiective de învăţare adecvate şi funcţionale.

⚫

Toţi părinţii se constituie ca parte a comunităţii şcolare.

Avantaje ale integrării copiilor cu CES - PENTRU CADRE DIDACTICE ŞI ALŢI SPECIALIŞTI
⚫

Cadrele didactice aplică/dezvoltă o minunată înţelegere a diferenţelor individuale.

⚫

Cadrele didactice învaţă strategii de promovare a dezvoltării şi susţinerii stilurilor de învăţare variate ale
copiilor.

⚫

Cadrele didactice devin mai conştiente de avantajele unei activităţi de observare şi evaluare consecvente şi
eficiente.

⚫

Specialiştii şi personalul auxiliar dezvoltă o perspectivă holistică centrată pe copil.

Avantaje ale integrării copiilor cu CES - PENTRU COMUNITATE
⚫

Educarea copiilor cu CES în acelaşi loc cu semenii lor cu dezvoltare tipică este mai puţin costisitoare decât
costul înfiinţării şi amenajării unor spaţii şcolare alternative.

⚫

Copiii cu CES devin competenţi, adulţi productivi, contribuind la bunul mers al societăţii pe căi concrete.

⚫

Membrii comunităţii dezvoltă o nouă înţelegere şi apreciere a diversităţii.
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PLANUL DE SERVICII INDIVIDUALIZATE PENTRU COPIII CU CERINȚE
EDUCAȚIONALE SPECIALE (C.E.S.)
- ghid de completarePAȘCALĂU ANCUȚA-DANIELA
Asistent social CJRAE Sălaj

Planul de servicii individualizat este conform secțiunii a 3-a, art. 55, aliniatul (2) al Ordinului nr.
1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării
copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale,
precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale anexă a
certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul
Centrelor Județene de Resurse și de Asistență Educațională (.CJ.R.A.E.).
În urma eliberării certificatului de orientare școlară și profesională, Centrele Județene de Resurse și de
Asistență Educațională informează unitățile de învățământ în care sunt înscriși copiii/elevii pentru care s-a
eliberat certificat despre acest aspect și despre obligațiile acesteia referitoare la copilul cu cerințe educaționale
speciale (C.E.S.) În urma acestei înștiințări, directorul unității de învățământ numește în termen de 5 zile de la
primirea certificatului de orientare şcolară şi profesională responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale.
Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale este desemnat având în vedere art. 58, secțiunea a 3-a din același ordin
(profesor de sprijin, cadru didactic cu rol de diriginte).
Responsabiliul de caz servicii psihoeducaționale are ca și sarcină elaborarea proiectului planului de
servicii individualizat, cu consultarea specialiștilor din cadrul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și
Profesională (S.E.O.S.P.) din cadrul C.J.R.A.E. Elaborarea planului se face respectând încadrarea într-o anumită
perioadă, astfel:
a) pentru copiii pentru care s-a emis certificat de orientare școlară înainte de începerea cursurilor la nivelul pentru care sa emis, în termen de 30 de zile de la începerea frecventării cursurilor.
b) pentru copiii care frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ, în termen de 30 de zile de la numirea
responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale.
Planul de servicii psihoeducaționale este un document prevăzut în ordinul comun 1985/2016, amintit mai
sus și nu poate fi modificat prin adăugarea sau ștergerea rubricilor. Completarea proiectului planului de servicii
individualizat se realizează în raport cu orientarea școlară a elevului/copilului, respectiv spre învățământul de masă sau
cel special.
După completarea datelor personale și a datelor privind numărul certificatului de orientare școlară și
profesională, responsabilul de caz servicii psihoeducaționale va trece la completarea celorlalte rubrici, în modul următor:
- la rubrica „Drepturi/beneficii de asistență socială pentru copiii cu C.E.S.”: copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale
speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea
alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal
cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de
asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de
asistenţă socială şi protecţia copilului (acestea sunt precizate în modelul planului de servicii). Pentru copii/elevii/tinerii
care beneficiază de o măsură de protecție specială (plasament în centru de plasament/asistent maternal/familia
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extinsă/altă persoană sau au instituită tutelă) la rubrica „Drepturi/beneficii de asistență socială pentru copiii cu
C.E.S.” se va menționa: „Beneficiază de măsura de protecție specială de ……” (se precizează măsura de protecție și
persoana sau instituția desemnată pentru aceasta);
- la rubrica tipul de serviciu/intervenție: se completează doar acele servicii de care are nevoie copilul/elevul și care se
pot acorda, conform planului /serviciilor disponibile/serviciilor prevăzute în certificatul de orientare școlară, în funcție de
tipul de orientare școlară de care beneficiază elevul (învățământ de masă/ învățământ special/școlarizare la domiciliu);
- instituția responsabilă: se precizează instituția în care este angajată persoana care furnizează serviciul (consilier
școlar/logoped/profesor de sprijin) sau unitatea de învățământ în situația în care în unitate nu există acești specialiști.
Pentru copiii care au și facilitator în coloana „Instituția responsabilă” se va preciza și „familia”. Legislația prevede faptul
că, pentru copiii cu certificat de încadrare în gradul de handicap grav este obligatoriu facilitatorul. În acest caz la
persoana responsabilă se trec numele, calitatea (mama/tata/persoană desemnată) și datele de contact ale acesteia;
- la rubrica obiectivele: pot fi precizate unul sau mai multe obiective care sunt formulate în termeni ce vizează
abilitățile, competențele, performanțele, etc pe care cadrul didactic/specialistul consideră că elevul poate să le atingă în
perioada de valabilitate a certificatului/a oferirii serviciului sau intervenției, ținând seama de tipul de deficiență și de
nivelul de cunoștințe al elevului;
- data de începere: coincide cu data realizării planului în care s-a proiectat oferirea servciului/intervenției;
- perioada de acordare a serviciului: de obicei coincide cu perioada de valabilitate a certificatului. Dacă se consideră că
serviciul este necesar pe o anumită perioadă, se menționează perioada respectivă;
- la rubrica persoana responsabilă de acordare a serviciului (date de contact)- pentru servicii educaționale se
menționează cadrele didactice de la disciplinele la care elevul întâmpină dificultăți (acestea întocmesc și planuri de
intervenție personalizate) împreună cu datele de contact, fie datele de contact ale unității de învățământ, fie datele
personale. Dacă copilul/elevul beneficiază și de servicii de consiliere școlară/logopedie/kineto-terapie/terapii
educaționale se precizează numele și datele de contact ale persoanei/persoanelor care le furnizează;
- la rubrica asigurare transport la unitatea de învățământ se precizează persoana desemnată la nivelul școlii ca responsabil
pentru transport, în situația în care copilul/elevul beneficiază de transport școlar.
Proiectul planului de servicii individualizat întocmit de către responsabilul de caz servicii
psihoeducaționale, semnat de către directorul unității de învățământ, ștampilat și înregistrat la unitatea de
învățământ se transmite Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională în vederea discutării și
aprobării acestuia de către membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională. Transmiterea acestuia se poate
realiza, pe perioada stării de alertă și în format electronic, urmând ca tot pe această cale să fie retrimis după
aprobare.
În situația în care, pe parcurs intervin modificări în ceea ce privește intervențiile propuse sau oricare alte
modificări din plan, acesta trebuie revizuit și retransmis în vederea aprobării de către Comisia de Orientare
Școlară și Profesională.
Bibliografie:
Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabili
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ÎNVĂȚAREA ȘI PREVENIREA DIFICULTĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE LA ELEVII CU CES
prof. itinerant ACHILĂRIȚEI MARIA
Școala Profesională Specială ,,Sf. Stelian” Botoșani
Literatura de specialitate redă diferite definiții ale învățării, dar în toate se prezintă existența unei constante, și
anume, se specifică faptul că ea reprezintă modificarea, schimbarea comportamentului pe baza experienței trăite.
Conceptul de învățare după Pantelimon Golu reprezintă „acel proces evolutiv, de esență informativ-formativă, constând
în dobândirea (recepționarea, stocarea, valorificarea internă) de către ființa vie – într-o manieră activă explorativă – a
experienței de viață și, pe această bază, în modificarea selectivă și sistematică a conduitei, în ameliorarea și
perfecționarea ei controlată și continuă sub influența acțiunilor variate ale mediului ambient” (Golu, 1985, p. 24). Autorul
ne prezintă și definiția învățării școlare, care ilustrează ,,forma tipică, specifică, în care se efectuează învățarea la om,
forma ei completă și cea mai înaltă, deoarece la nivelul ei învățarea nu decurge pur și simplu de la sine, ci este concepută,
anticipată și proiectată să decurgă într-un fel anume, ca activitate dominantă”(Golu, 1985, p.23).
În opinia unui alt autor din domeniu, „procesul învățării reprezintă rezultatul unei interacțiuni de durată a
proceselor psihice interne ale individului cu contextul extern. Învățarea nu se rezumă doar la acumularea în memorie a
unui volum de informații, ci presupune și restructurarea lor și transformarea în moduri de operare, în structuri cognitive
care să poată fi adaptate diferitelor situații.” (Gherguț, 2006, p. 100). Așa că prin învățare se formează voința, gândirea,
sentimentele, deci personalitatea fiecărui individ. Performanța școlară este expresia învățării dar și indicativul activității
de învățare. Majoritatea autorilor precizează că în învățare sunt implicați factori cognitivi și noncognitivi.
Învățarea are două forme: învățare spontană – neorganizată (în familie, grup de prieteni.) și învățare sistematică –
organizată (în școală sau în alte tipuri de instrucție). La copii învățarea în primii ani de viață se realizează în familie, în
grupurile de joacă și prieteni, apoi în școală unde se realizează conform unor idealuri și scopuri educative bine stabilite.
În lucrarea Strategii didactice în educația incluzivă, Daniel Mara precizează că ,,învățarea reprezintă modalitatea
caracteristică ființei umane de achiziție a cunoștințelor, de formare a percepțiilor , deprinderilor și competențelor” (Mara,
2009, p. 32). Același autor susține că învățarea este un ansamblu de activități realizate de profesor prin proiectarea
lecțiilor, care au ca scop schimbarea comportamentală a personalității elevului și dobândirea de către școlar a
deprinderilor, cunoștimțelor și strategiilor cognitive. Etapele parcurse de o persoană când învață sunt: achiziția –
individul are contact cu informațile noi; interiorizarea – includerea informațiilor noi în sistemul personal folosindu-se
experiențele anterioare; modificarea – noile informații sunt puse în practică, persoana înțelege că a învățat ceva nou care
poate fi util; aplicarea – se formează prin aceste modificări, abilități și comportamente. În acest fel se realizează
învățarea eficientă, bazată pe înțelegere, pe descoperirea activă de către cel care învață a căutării de soluții și rezolvarea
situațiilor problemă. Prin exerciții repetate se acumulează experiență, se urmărește stocarea informațiilor pentru a putea fi
puse în practică la nevoie. Stocarea se realizează mai bine prin înțelegerea învățării, dar este folosită uneori și memorarea
mecanică.Aceste etape sunt valabile și la copiii cu deficiență și cu nevoi speciale dar, în funcție de tipul și gravitatea
dificultăților cu care se confruntă acestea pot fi stânjenite sau blocate.
Tipurile de învățare stabilite în literature de specialitate sunt: învățarea cognitivă - reprezintă acumularea de
deprinderi și cunoștințe intelectuale, prin înțelegere și exersare; învățarea psihomotorie – constă în însușirea schemei
corporale, a orientării, ritmului și vitezei; învățarea instrumentală – bazată pe însușirea mijloacelor de comunicare:
limbaj oral și scris, numerație, calcul etc.; învățarea practică – constă în formarea deprinderilor de joc, activități de
autoservire, activități școlare și practice; învățarea afectivă – se însușesc reacțiile adecvate la situații și stări afectogene;
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învățarea morală – se formează conceptele de etică în conduita socială, în respectarea regulilor de convețuire în
comunitate. Aceste tipuri de învățare sunt într-o strânsă interdependență și condiționare reciprocă. În cazul copiilor cu
deficiență raportul între tipurile de învățare este mai mult sau mai puțin modificat, depinzând de tipul și gradul de
deficiență dar și de decalajul dintre vârsta cronologică și cea mentală. Emil Verza (1998) afirmă că elevii cu deficiență în
perioadele de instruire întâmpină mari dificultăți în învățarea cognitivă, de aceea un accent deosebit trebuie pus pe
învățarea ,,preponderent afectivă și motivațională. Aceste forme de învățare vor fi însoțite întotdeauna de alte două forme
și anume de învățarea morală și învățarea motrică.” (Verza, 1998, p. 34).
În lucrarea Educația incluzivă și pedagogia diversității, Alois Gherguț afirmă că fiecare persoană e unică și de
aceea are moduri diferite de a învăța, astfel încât apar conceptele de „stiluri de învățare” și ,,inteligențe multiple”. Unii
învață singuri, alții învață în grup sau observându-i pe alții, în schimb altora le place să facă câte ceva din fiecare. Tot așa
cum unii copii învață mai ușor citind, alții învață folosind imagini și diagrame, iar o parte dintre ei ascultând și luând
notițe. Cu alte cuvinte, fiecare are stilul său de a învăța. „Stilurile de învățare numite și stiluri cognitive, reprezintă acele
caracteristici cognitive, afective și în general psihice care indică modurile în care persoanele care învață, percep,
interacționează și răspund la mediul de învățare. Reprezintă totalitatea caracteristicilor cognitive care au un rol
determinant în procesul de învățare.” (Elthes, 2013, p. 76 -77). Cercetarea interdisciplinară se axează pe analiza
posibilităților oferite de învățarea contemporană din perspectiva stilurile de învățare ale studenților (Covaci, 2016). În
opinia autoarei Elena Cocoradă, „stilurile de învățare descriu modul în care oamenilor le place să învețe” (Cocoradă,
2010 p. 184). La clasă cadrele didactice ar trebui să cunoască stilurile de învățare ale majorității elevilor și să predea în
funcție de acestea, ajutându-i totodată să-și dezvolte și alte stiluri de învățare, în acest fel, școlarul este ajutat să-și atingă
potențialul maxim. Există mai multe clasificări ale stilurilor de învățare, dar cea mai cunoscută este cea realizată de
Fleming şi Mills în 1992 şi se centrează pe modalităţile senzoriale prin care percepe informaţia o persoană care învaţă;
astfel, se identifică următoarele stiluri de învăţare: vizual, auditiv, kinestezic (apud Pârvulescu, 2016).
Stilul de învățare vizual – caracteristici:
• Reține mai ușor atunci când învață folosindu-se de diagrame, hărți, imagini.
• Este important să vizualizeze textul scris.
• Iar ca metodă de fixare folosește rescrierea.
Stilul de învățare auditiv – caracteristici:
• Pentru a învăța verbalizează acțiunea.
• Reține din explicațiile profesorului.
• Sunt eficiente discuțiile în grup.
Stilul de învățare kinestezic – caracteristici:
• Atunci când nu are activitate elevul devine agitat și este catalogat drept copil cu tulburări de comportament.
• Se implică fizic în activitatea de învățare.
• Atunci când experimentează învață mai ușor.
• Își mișcă mâinile și folosește comunicarea nonverbal.
În prezent în cele mai multe școli, dat fiind faptul că sunt din ce în ce mai mulți copii cu dificultăți de învățare, se
pune problema adaptării școlii la copil și nu a copilului la exigențele școlii. Se urmărește găsirea unor modalități de
organizare eficientă a situațiilor de învățare. Inadaptarea școlară a elevului, eșecul școlar, randamentul scăzut la
învățătură sunt analizate plurireceptiv și pluricauzal nu ca prelungire a neputinței copilului de a face față învățării și
disciplinei școlare. Așa că sunt analizate situațiile care pot construi experiențe de viață și de învățare a copilului, dar și
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factorii declanșatori sau frenatori într-o anumită situație de învățare. Numai o analiză atentă a acestor factori pot crea o
imagine clară asupra dificultăților de învățare cu care se confruntă elevul și în acest fel se pot lua hotărâri și se pot găsi
soluții adecvate. Pe pacursul școlarității oricare elev poate avea la un moment dat o dificultate de învățare. Aceasta poate
fi depășită în unele cazuri de către copil prin forțe proprii, iar în altele e nevoie de ajutor - aici poat interveni profesorii,
familia și în unele situații mai complicate specialiștii (logoped, psiholog, medic).
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ASPECTELE MOTIVA ŢIONALE ALE ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII
MILOŞ MARIA CARMEN
COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA
Educaţia permanentă - o necesitate a societăţii contemporane
Cu cât standardul de viaţă , dintr-o societate devine mai ridicat şi mai omogen. cu atât mai largă este participarea
la învăţământul secundar şi universitar şi cu atât mai mulţi indivizi iau parte la viaţă culturală sau cel puţin se creează
posibilităţi în acest scop. Însă legătură tradiţională dintre nivelul educaţional şi statutul social nu se mai păstrează în
aceeaşi măsură. Odată ce educaţia a devenit la îndemână tuturor, ea nu va mai fi un factor determinant în formarea unei
elite şi în stabilizarea poziţiei acesteia. Păstrându-şi valoarea că mijloc de pregătire pentru sarcinile sociale şi
profesionale, educaţia câştiga o valoare prin ea însăşi.
Nu mai este dorită ca o modalitate de avansare în societate sau de asigurare a beneficiilor financiare pe care le
aduce, ci că o şansa de dezvoltare a nevoilor şi interesului pentru valorile culturale, pentru că ea corespunde orientării
preferinţelor şi înclinaţiilor umane şi pentru că ea face viaţă mai nuanţată şi mai valoroasă.
Astfel, educaţia ajută la dezvoltarea conştiintei valorilor vieţii şi creează o formă de fericire umană. Nu se pot
generaliza aceste fenomene, dar în multe ţări ele au devenit de acum o noua realitate, acestea sunt semnele timpurii ale
unei reevaluări fundamental a rolului social al educaţiei şi al schimbării motivaţiilor pe care le au oamenii pentru
învăţare.
Reprezentarea conceptului de educaţie permanenţă poate fi realizată prin raportare:
•

relaţia dintre cultură instrumentala (elaborată predominant în perioada şcolarităţii mici), cultura generală (ale cărei
fundamente se pun în gimnaziu dar care se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi) şi de asemenea cultura profesională
(începută în gimnaziu şi fundamentată în formele de şcolarizare post-gimnaziale, în special în învăţământul vocaţional
sau în liceele de specialitate, urmate de învăţământul universitar specializat).

•

relaţia dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformala şi informală;

•

întreagă ontogeneză, cuprinzând atât perioada şcolară cât şi cea post-şcolară (adultă);

•

relaţia dinamică dintre heteroeducatie şi autoeducaţie în ontogeneză.
Se constată că educaţia permanentă cuprinde tot ceea ce reprezintă influenţa educaţională asupra personalităţii
umane în formare şi după cristalizarea acesteia. Influenţele venite pe canale formale, nonformale sau informale vizează
nu doar profesionalizarea şi. respectiv aprofundarea acesteia, ci o paletă de finalitati şi de valori mult mai largă, având că
agent pe cineva din afară (heteroeducatia) sau transformând treptat personalitatea în propriul agent de formare
(autoeducaţia). Esenţial, conceptul de educaţie permanenţă se constituie cu valoare de principiu: omul, venit pe lume
doar că un candidat la umanitate, ajutat de alţii. trebuie să ajungă în situaţia de a se ajută pe şine cât mai eficient cu
putinţă, pentru a se adapta creativ la o societate dinamică şi hipercomplexa.
Educaţia nu poate fi pur şi simplu adăugată vieţii umane că ceva impus din afară. Nu există un bun mai
important de câştigat decât cultura. În termeni filosofici, putem spune ca educaţia nu aparţine categoriei definite prin
cuvânt "a avea", ci celei de "a fi".
Se pune în evidenţa tendinţa de a se ajunge că eel puţin o parte dintre oamenii ce trăiesc în societăţile avansate
să-şi concentreze energiile, nu numai în zonă educaţiei profesionale (fără a o exclude), ci şi pe accentuarea dezvoltării
general umane. Societatea modernă bazată pe educaţie solicita, indiscutabil, şi o perfecţionare profesională permanenţă.
dar se conturează şi necesitatea că ea să-şi elaboreze fundamentele pentru valorile vieţii şi să creeze motivaţia pentru
realizarea integrală a acestora, fapt ce este posibil numai prin educaţie.
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Învăţarea implicată în educaţia permanenţă se adresează nivelurilor senzorio-motorii şi psihomotorii, nivelurilor
intelectuale, celor sociale (morale şi culturale) şi nivelurilor afective şi estetice. Această multilateralitate de obiective este
necesară deoarece există o distanţă social-economică între generaţii care, datorită perimării cunoştinţelor (ele se înnoiesc
cam din 10 în 10 ani aproape total) tinde să se mărească. De aceea aşa cum semnala P.H. Giscard (1966), etapă şi
semnificaţia cea mai importantă a educaţiei adulţilor constă în ajustarea implicată în formarea de profunzime a întregii
fiinţe, pe cât se poate printr-un minim de intervenţie cu un maxim de influenţa.
Pe de altă parte, Bernard Roux a calificat învăţarea adultului pedagogie a realului şi a atras atenţia asupra
ritmului natural de care trebuie ţinut seamă.
Formarea continuă a adulţilor. Forme specifice ale activităţii de formare continuă la adulţi
Formarea continuă a adulţilor ca modalitate de realizare în practică socială a educaţiei permanente, este o
necesitate izvorâtă din comanda socială a unei societăţi în schimbare. Formele pe care le îmbrăca sunt multiple, nuanţate
de la un sistem de învăţământ la altul, de la o ţara la altă ţara, tendinţă generală punând însă în evidenţa nevoia de
pregătire continuă pentru a satisface cerinţele schimbărilor permanente. În concordonta cu această tendinţa generală, în
învăţământul românesc se conturează câteva coordonate generale ale formării continue:
1.

perfecţionarea că o modalitate de aprofundare a pregătirii în perioadă formării iniţiale, sau care urmăreşte aducerea la zi a
fondului de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi, priceperi în scopul creşterii eficienţei răspunsului la sarcini profesionale ce
înregistrează schimbări calitative rapide;

2.

varianta activităţii de perfecţionare o poate constitui reconversia profesională, înţeleasă în sensul de a pune propria
pregătire iniţială în slujbă unui alt domeniu de activitate apropiat, complementar, prin realizarea unor ajustări funcţionale
implicate şi necesare;

3.

reconstrucţia unei traiectorii profesionale sau recalificarea într-un alt domeniu decât cel al specializării iniţiale (reformare profesională), pornindu-se de la nivelul de cultură generală, dobândită pe parcursul pregătirii proprii;

4.

recuperarea traiectoriei şcolare sau profesionale la o vârstă la care s-a depăşit perioadă de formare iniţială normală, prin
completarea pregătirii de bază, generală sau prin construcţie profesională (profesionalizarea la diferite nivele); ea este
determinată de abandonul şcolar sau de lipsă unei pregătiri profesionale iniţiale din motive obiective sau subiective şi
oferă şanse adulţilor să recupereze ceea ce nu au realizat la timp;

5.

educaţia continuă, la cerere, pentru satisfacerea unor curiozităţi, nevoi sau hobby, că mod de ocupare a timpului liber (în
domenii extrem de diversificate şi fără o aplicabilitate practică obligatorie); în anumite ţări această formă de educaţie
pentru adulţi se regăseşte în aşa numitele "Şcoli pentru adulţi" (ex. Danemarca). Pentru fiecare dintre aceste forme
educaţionale continue demersurile educaţionale realizate trebuie să ţină cont de o realitate: se lucrează cu adulţii care au
particularităţi psihologice specifice ale actului de învăţare.

Motivaţia umană este văzută ca un ansamblu de factori dinamici care determină şi influenţează conduita
umană.Ea este o condiţie principală a învăţării în diferite domenii, la diferite vârste, iar dacă ne exprimăm la un mod mai
general, reprezintă principalul factor al dezvoltării individului în plan psihi-social.
După cum arată unii autori,orientările de valoare pot fi înţelese că motive centrale ale existenţei individului.În
descifrarea principalelor atitudini de valoare care direcţionează efortul de învăţare şi dezvoltare a adultului.
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Szovátai Népi Játszóház
Nagy Júlia Anita
Școala Gimnazială "S. Illyes Lajos"
Gr. P.P.nr.2
Sovata
Egy helyi néprajzkutató és néhány, a népi hagyományok fennmaradásáért tenni akaró önkéntes pedagógus
kezdeményezésére 2007-ben indította tevékenységét a Szovátai Népi Játszóház, a néphagyományokba való
„belenevelést”, a népi kultúra iránti érdeklődést tűzve ki célul.
A Népi Játszóház szervezői - foglalkoztatói önkéntes pedagógusok (köztük jómagam is), akik
folyamatosan képezik magukat (továbbképzők, nyári szakképző táborok), hogy a játszóházas-táncházas
tevékenységek minél hatékonyabbak, eredményesebbek lehessenek.
Utóbbi 7 éves tevékenységeink között figyelmet fordítunk a felnőttképzésre is.
A népművészet, néptánc, népmese, népi gyermekjáték gazdag tárházának megőrzése és a szakmai tapasztalatok
átadása céljából szerveztük meg „A népmese varázsa”, „Süss fel napocska, Isten tányérkája”, „Idenézz a figurára!”
szakmai továbbképzőket pedagógusok számára, „Tiszta forrásból” szakmai továbbképző táborokat a népi zenekarban
zenélő gyerekek és játszóház foglalkoztatók számára, Játszóházas konferenciát játszóház vezetők/szervezők számára.
A gyerekek népzene, néptánc iránti szeretetüket nyilvánították ki abban, hogy a 2011-ben, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával megvalósult „Tiszta forrásból” hagyományőrző táborunkban megalakult a Játszóház saját, 11
gyerekből alkotott népi zenekara. Azóta a zenekar utánpótlás zenekarral is bővült, egyre több népi muzsika iránt
érdeklődő gyerek jelentkezik a hangszeres oktatásra.
A nagy érdeklődésnek és a gyerekek többszöri, iskolai- és városszintű rendezvényeken, táncházas
foglalkozásokon történő sikeres megmutatkozásának köszönhetően, a 2012-2013-as tanévtől kezdődően a helyi iskola és
önkormányzat támogatásával sikerült szakképzett népzenei oktatót szerződtetnünk. Ennek eredményeképpen a zenekar
egyre színvonalasabban játszik, ők biztosítják a népi muzsikát az évközi táncházas tevékenységeinken. Így az ún. „nagy
alkalmainkra” – szüret, fosztó, farsang, néptánctalálkozó – szükséges felnőtt zenekar, népzenészek meghívása. A
táncházas foglalkozásokkal párhuzamosan minden alkalommal kézműves tevékenységet tartunk, ahol a gyerekek
különböző népi kézműves technikákat ismernek meg, próbálnak ki.
Rendszeres éves táncházas és játszóházas programunk megszervezésénél a természeti év és a kalendáris
ünnepek változásait vesszük figyelembe.
A táncházas programjaink célkitűzése a népi hagyományőrzés- és ápolás, népzenei és néptánc műveltség
megalapozása, nemzeti önazonosság tudat fejlesztése, maradandó értékek megismertetése, megszerettetése, mindezt a
„tiszta forrásból”, a még élő néphagyományok segítségével megvalósítva.
Táncos tevékenységeinken a különböző magyar tájegységek néptáncainak, népzenéjének, népi hagyományainak
megismertetésére törekszünk a részt vevő gyerekkel.
A helyi igényekhez alkalmazkodva, a 2014-2015-ös tanévtől kezdve az óvodás- és kisiskolás gyerekeken kívül
szeretnénk táncházas tevékenységeinket kiterjeszteni az ifjúság- és felnőtt korosztály számára, mivel erre is egyre
nagyobb igény mutatkozik, a Játszóházban résztvevő, népi kultúrán felnövő gyerekek szülei is egyre többen érdeklődnek
a néptánc, néphagyományok, népszokások iránt.
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A hetente, a fiataloknak és felnőtteknek szervezett néptánc foglalkozásokat és a gyerekek számára szervezett
játszóházas tevékenységeket kötjük össze öt „nagy alkalommal”, az alkalmanként két-két órás tevékenységeinken
néptánc elemekkel, magyar tájegységek táncaival, népszokásaival, népdalokkal, népmesékkel, illetve hagyományos népi
kézműves technikákkal (szalma, csuhé, gyékény, bútorfestés, gyapjú, agyag, stb. felhasználásával) ismerkedhetnek meg a
résztvevők.
Programunkban néhány Sóvidékre jellemző jeles napi hagyománnyal, mint a szüreti bál, kukoricafosztó,
kántálás, fonó, farsangtemetés, hess pávázás, kiemelten foglalkozunk, külön alkalmat szentelve ezek bemutatására,
amelyeket a gyerekek aktív részvételével próbáljuk vonzóbbá tenni. A felsoroltak mellett célunk az is, hogy a különleges
nevelési igényekkel rendelkező, illetve szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek integrálódását is segítsük, a helyi
gyermekotthonok gyerekeit felkaroljuk.
A kézműves foglalkozások célja a gyerekekkel az eddigiekben még nem ismertetett kézműves technikák
elsajátíttatása, tanult technikák újszerű ötletekben való alkalmazása.
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STUDIU- Impactul Bullying-ul asupra elevilor
Predoi Marinela-Cristiana
Profesor consilier-C.J.R.A.E. Mehedinți
Agresivitatea şi violenţa în interiorul sau în preajma şcolilor a devenit o problemă extrem de serioasă atât pentru
elevi şi profesori, cât şi pentru autorităţi (Ahmad şi Smith, 1990; Brown şi alţii, 2005; Eriko şi Carcea, 1998). Se face
imediat necesară diferenţierea termenilor de agresivitate, violenţă şi specificul violenţei şcolare, după cum urmează
(Bandura, 1977; Beebe şi alţii, 2004; Karly, 1991):
a) comportament agresiv este tradus prin orice tip de comportament, fizic sau simbolic, menit să producă rănirea cuiva;
b) violenţa semnifică o conduită agresivă acută, caracterizată îndeosebi prin folosirea forţei fizice;
c) violenţa şcolară include pe lângă comportamentul agresiv si alte tipuri de comportament violent, precum: exprimare
inadecvată sau jignitoare, aşa cum poate fi: poreclirea, hărţuirea; tachinarea, imitarea, rănirea, ironizarea, ameninţarea,
bruscarea, lovirea, împingerea, precum şi multe alte comportamente care intră sub incidenţa legii.
Prin urmare, studiul de faţă îşi propune să identifice factorii favorizanţi ai agresivităţii şi violenţei în şcoală,
precum şi găsirea unor soluţii de prevenire şi combatere a acestui fenomen la nivel educativ-instituţional. Totodată,
problema violenţei şcolare constituie un interes constant al politicilor europene contemporane, devenind oficial o
problemă pe agenda politicilor educaţionale a guvernelor din toată lumea. Drepturile Fundamentale ale Omului sunt
încălcate, la fel şi dreptul copilului la siguranţa fizică şi psihică în incinta şcolii. Astfel se face necesară o analiză a
problematicii violenţei şcolare la nivel internaţional, pe palierele sale de manifestare şi cauzalitate. De asemenea,
prezentul studiu se face remarcat şi util prin acţiunea vădită de a identifica atât cauzele manifestării şi menţinerii violenţei
în şcoală, cât şi prin cercetarea statisticilor oficiale şi a politicilor de prevenire şi combatere. Este necesară analiza
modului în care aceste politici sunt implementate, precum şi urmărirea programelor şi a pachetelor de măsuri preventive
la nivel şcolar, ministerial şi social. O noutate adusă prin intermediul acestui studiu ţine de identificarea mai multor
posibile soluţii de prevenire şi combatere a violenţei şi a agresivităţii în şcoală, pe baza cauzalităţii specifice şi a
caracteristicilor fenomenului. Astfel, trebuie luate în considerare aspecte precum: vârsta elevilor, nivelul cultural al
societăţii, mediul înconjurător, tipul de familie din care provine elevul, nivelul inteligenţei, existenţa frustrărilor, gradul
de adaptare al elevului la mediul înconjurător, nivelul economic, structura şcolară, impactul politicilor sociale de
prevenire şi combatere a violenţei, gradul de toleranţă a violenţei în familie şi în societate, existenţa unor probleme sau
disfuncţionalităţi la nivelul familiei elevului, gradul de interes şi implicare al profesorilor şi al părinţilor în acţiunile de
prevenire şi combatere a violenţei, politica şcolii privind răspunsul la violenţă, gradul de inteligenţă al elevului, existenţa
unor tulburări de ordin emoţional sau hormonal al elevului, precum şi nivelul de înţelegere al acestuia. Totodată, studiul
este util în viitoare analize şi construcţii de acţiuni menite să prevină şi chiar să combată agresivitatea şi violenţa pe
teritoriul, dar şi în preajma şcolii. Conceperea oricărui program de prevenire şi combatere, trebuie să pornească de la
astfel de studii şi analize care pot face diferenţa când vine vorba de gradul de impact şi reuşită a diverselor programe ce
urmează a fi puse în aplicare.
CAUZALITATE ŞI TIPOLOGIE Mediul educaţional poate fi, pe de-o parte, un factor ce determină conduita de tip
agresiv-violent, iar pe de altă parte, un context propice acestor manifestări îndreptate împotriva celorlalţi elevi.
Personalitatea copilului este masiv influenţată de familie, nu degeaba se spune că „cei şapte ani de-acasă” sunt cruciali
îndezvoltarea sa ulterioară. Pe de altă parte, abuzul emoţional implică ameninţări ale părintelui cu lovirea, promisiunea
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părintelui de a pedepsi fizic minorul în anumite contexte, precum notele scăzute la învăţătură. Comportamentele agresive
dintre elevi pot să apară în contexte precum: manifestări ale unor deprinderi formate în interiorul familiei de provenienţă;
când agresivitatea în forme uşoare este tolerată de către şcoală; elevul observă anumite avantaje ale celor care devin
agresivi; profesorul de la clasă sau dirigintele ignoră incidentele agresive ce au loc între elevi; există o anumită cultură a
violenţei în cadrul societăţii ce promovează bullying-ul şi mobbying-ul în general; elevul poate avea rezultate slabe la
învăţătură şi din acest punct de vedere prezintă anumite frustrări manifestate prin agresiune îndreptată către elevii cu
rezultate bune la clasa (aşa-numiţii „tocilari”) (Achenbach şi Rescorla, 2009; Beebe şi alţii, 2004; Şoitu şi Havarneanu,
2001). Când vorbim de cauzele determinante ale comportamentului agresiv şi violent în rândul elevilor, se pot enumera
următoarele (Bandura, 1973; Henry, 2000): a) poate exista posibilitatea ca minorul, aflat la vârsta preşcolară, să fie
martor şi/sau victimă a agresiunilor şi violenţelor ce au loc în familia sa de provenienţă, încurajându-l să adopte un
comportament similar cu cel văzut acasa; b) de cele mai multe ori, având scopul de a deveni cât mai cunoscuţi şi
populari, şcolarii îşi aleg şi imită modelul de comportament practicat de grupul la care aceştia doresc să adere; c) tendinţa
şcolarilor de a exclude pe cei care au unele caracteristici diferite, cum este religia, etnia, culoarea pielii, o situaţie
materială precară etc.; d) mass-media poate influenţa conduita şcolarului, prin expunerea la emisiuni şi programe cu un
caracter agresiv, chiar violent.
STATISTICA PRIVIND AGRESIVITATEA ŞI VIOLENŢA ŞCOLARĂ
La nivel internaţional, ca o imagine de ansamblu, problema violenţei şcolare, după cum arată un studiu din 2017, realizat
de Child Helpline International, în urma apelurilor efectuate la telefonul copilului, în perioada 2010–2017, au fost
înregistrate 126 de milioane de apeluri, dintre care un procent de aproape 18% (adică aproximativ patru milioane) se
referă la abuz, agresivitate şi violenţă asupra copilului şi includ următoarele categorii: bullying, abuz emoţional, abuz
fizic, abuz sexual şi neglijare. În ceea ce priveşte situaţia din ţara noastră, conform datelor furnizate de Ministerul
Educaţiei Naţionale în colaborare cu UNICEF, în perioada 2014–2015, România se afla pe locul I în Europa la numărul
de elevi cu vârsta cuprinsă între 11 şi 15 ani, care agresează alţi colegi ai lor. Aproape jumătate dintre copiii din
România, mai precis un procent de 46% au fost la un moment dat martori şi/sau victime ale bullying-ului. În ceea ce
privește procentele cazurilor de bullying în şcoală între elevii cu vârste de 11 şi 15 ani în anul 2014–2015 a fost de 46%
iar în anul 2016–2017 de 57%. În ceea ce priveşte genul elevilor victime, vom constata faptul că fetele, cu vârste
cuprinse între 11–15 ani, sunt ţintele cel mai des întâlnite, faţă de băieţi. Astfel, avem un procent de 53% victime de gen
feminin, în timp ce numai 47% sunt victime de gen masculin în perioada de timp 2014–2015. Mai departe, între anii
2016–2017, se observă o egalare a procentelor, astfel avem 51% victime de gen feminin şi 49% victime de gen masculin.
Victimele bullying-ului de gen masculin în anul 2014–2015 au fost în procent de 53% la fete și 47% la băieți iar în anul
2016–2017 procentul este 51% la fete 49% la băieți.
Cauza principală este violenţa în familie, unde părinţii iau în considerare în mod repetat violenţa şi pedeapsa corporală
ca un mod adecvat de educare a copilului. Dacă ne uităm la anul 2011, observăm că au fost înregistrate numai 11 842 de
cazuri de violenţă în şcoală, iar în anul 2014 s-au înregistrat 18 937 cazuri, din care 3 397 cazuri de agresiuni de tip
verbal. Mai departe, în 2015 au fost semnalate 19 747 de cazuri, pentru ca în 2016 să ajungă la 20 583 de cazuri, iar în
anul 2018 acestea să crească la la 22 758 de cazuri. De asemenea, bulying-ul este cel mai des întâlnit când vine vorba de
incidentele agresive dintre elevi pe teritoriul şcolii, înregistrând mereu creşteri semnificative. Astfel, în anul 2010,
numărul incidentelor de bullying ăn şcoală este de 6 463, iar în anul 2014, ajunge la 12 397 de cazuri. În ceea ce priveşte
incidenţa violenţei fizice, se poate observa o oarecare consecvenţă, de la un număr de 3 414, în anul 2010, nedepăşind
cifra de 4 798, în anul 2014. Abuzurile sexuale sunt şi ele în creştere, de la un număr de 847 în anul 2010, iar cota cea
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mai mare a acestora se înregistrează în anul 2017, cu 1 920 de cazuri semnalate autorităţilor competente. De asemenea, se
mai poate observa faptul că numărul total al cazurilor de violenţă în şcoală se află într-o continuă creştere, iar acest fapt
poate fi exolicat din prisma eforturilor repetate ale autorităţilor competente în domeniu de a informa şi în acelaşi timp de
a încuraja semnalarea incidentelor violenţe. Cu alte cuvinte, se fac progrese semnificative în demersul instituţional,
legislativ şi politic, de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. Situaţia bullying-ului în şcolile din România în anul
2015 Răspândirea zvonurilor umilitoate la adresa altor colegi 37% Ameninţări 84% Agresiuni verbale (poreclire,
batjocură, injurii, umilire etc.) 81% Violenţă fizică (îmbrânceli, loviri, aruncare de obiecte contondente, piedică etc.) 74%
Elevi martori ai violenţei fizice aplicate altui coleg 78% Elevi martori şi/sau victime ale unor situaţii de bullying în
şcoala 73%. La nivel psihocognitiv, victimele bullying-ului pot suferi pe termen lung probleme emoţionale, lipsa de
concentrare, probleme de comportament, depresie, anxietate, stimă de sine scăzută.
PROPUNERI ŞI CONCLUZII
În scopul obţinerii unor rezultate eficiente şi de durată în demersul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală, trebuie
identificate atât cauzele declanşatoare, cât şi posibilii actori ce pot fi implicaţi în acest proces. Totodată, este necesară
implicarea nu numai a elevilor şi a cadrelor didactice, dar mai ales a părinţilor. Astfel, în familie se vor pune bazele
viitoarelor comportamente şi personalităţi, amintind de „cei şapte ani de acasă”, copilul trebuie să aibe o concordanţă
între valorile promovate în familia sa şi cele promovate şi practicate de şcoala unde învaţă zilnicActorii şcolii trebuie să
fie familiarizaţi cu problema violenţei dintre elevi şi să vină astfel permenent cu noi idei de rezolvare şi aplanare a
conflictelor. Părinţii trebuie să păstreze strânsa legătură cu şcoala, pentru a se informa în legătură cu tot ceea ce se
întâmplă. În opinia mea, pentru obţinerea unor rezultate eficiente şi de durată în procesul de prevenire şi combatere a
violenţei şcolare, se fac necesare următoarele acţiuni:
a)

înfiinţarea unui birou de consultanţă şi informare pentru părinţi;

b) instalarea camerelor de filmat în toată şcoala, inclusiv în clase, pe holuri, în sala de sport etc.;
c)

observarea permanentă a conduitei elevilor de către cadrele didactice, în vederea prevenirii oricăror evenimente
agresive, precum şi colaborarea permanentă cu părinţii;

d)

fiecare clasă de elevi trebuie să aibe un regulament intern care să prevadă reguli şi sancţiuni pentru orice conduite
agresive şi/sau violente;

e)

promovarea unei activităţi intense a psihologului şi a asistentului social în cadrul şcolii, în vederea diminuării
eventualelor tensiuni dintre elevi, dar şi pentru a depista factorii favorizanţi ai declanşării violenţei;

Bibliografie:
 Băban, Adriana (2002). Consiliere educaţională, Editura Ardealul, Cluj- Napoca;
 Muntean, Ana (2011). Violență, traumă, reziliență, Editura Polirom, Iași;
 Petrovai, Domnica (2006). Consilierea şi orientarea psihopedagogică a elevilor, M.Ed.C;
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STUDIU DE CAZ
INTEGRAREA ELEVULUI CU ADHD ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
Prof. consilier Fraicor Cristina-Ana-Maria
CJRAE MEHEDINȚI
I. Partea teoretică
1. Motivarea temei
Astăzi, educația este percepută ca o funcție vitală a societății, iar școala drept principala instituție prin care societatea
își perpetuează existența, transmițând noilor generații ceea ce umanitatea a învățat și despre ea însăși și despre realitate în
decursul istoriei. Școala se conduce după principii și metode științifice în formarea și dezvoltarea copilului.
Investit cu nobila sarcină de educare, învățătorul trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a
copilului, disponibilitățile intelectuale, precum și particularitățile temperamentale și caracteriale.
2. Documentarea
Zburdălnicia și voioșia sunt semne sigure ale unui organism care funcționează bine. Când însă elevul își însușește
obiecte ale colegilor săi, încearcă să-i domine brutal pe alții, când deranjează orele, este indiferent față de învățătură, față
de școală în general, devine un copil problemă. Comportamentul reprezintă ansamblul reacțiilor adaptative, obiectivobservabile, pe care un organism prevăzut cu sistem nervos, le execută ca răspuns la stimulii din ambianță, care, de
asemenea, sunt obiectiv observabili (Tiliquin – Dicționarul de psihologie). Comportamentul este, așadar expresia
exterioară a raportului dintre individ și mediu,a echilibrului pe care individul îl realizează în procesul dinamic de
integrare în viața socială și care este obiectivat, de regulă printr-un sistem de fapte sau acțiuni supuse unei aprecieri
morale.
ADHD (deficit de atenție și tulburare hiperchinetică) este una dintre cele mai frecvente tulburări comportamentale
întâlnite la copii și adolescenți. Un procent de 5% din copiii de vârstă școlară prezintă simptome ADHD. Simptomele
copilului care îi pot duce cu gândul pe părinți la această tulburare sunt: note și scoruri mici la testele de aptitudini, slabe
abilități de organizare și planificare a actului de învățare, probleme de socializare, imagine de sine negativă și impresia că
e respins de colegi.
Conform Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR), simptomele ADHD se impart în trei
categorii: inatenție, hiperactivitate și impulsivitate, putând surveni și în formă combinată.
Tipul inatent – copilul inatent nu se poate concentra, face adesea greșeli din neglijență, nu ascultă până la capăt
atunci când i se adresează cineva, nu finalizează sarcinile, nu respectă instrucțiunile, evită efortul intelectual susținut.
Tipul hiperactiv-impulsiv – copilul este nestâmpărat, vorbește excesiv, se agită în momente nepotrivite, întrerupe
frecvent persoanele care vorbesc și nu are răbdare în a-și aștepta rândul.
Tipul combinat – cuprinde elemente specifice atât tipului inatent cât și celui hiperacti-impulsiv.
Toți copiii se comportă în moduri care ar putea fi interpretate ca inatenție, hiperactivitate sau impulsivitate,
simptome centrale ale ADHD. De fapt , toți visăm cu ochii deschiși, îi intrerupem pe alții, răspundem neîntrebat, ne
pierdem răbdarea sau suntem agitați, dar nu toți suferim de ADHD. Diagnosticul trebuie stabilit de specialiști.
II. Partea practică
1. Prezentarea cazului : Nume: PM, Gen:feminin, Vârsta: 9 ani, Problema: ADHD
2. Obiective
O1: identificarea cauzelor care au determinat problema
O2: elaborarea unui proiect de intervenţie de rezolvare a problemei
O3: aplicarea măsurilor din cadrul proiectului şi urmărirea evoluţiei în plan comportamental
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3. Etape demersului practic-aplicativ
3.1. Simptomatologie/ manifestare
Lipsa atenției:
- deseori nu reușește să fie atentă la detalii sau face greșeli din neglijență la teme, lucru sau în alte activități;
- are deseori dificultăți în concentrarea atenției în sarcinile de lucru sau de joacă;
- deseori nu ascultă, nu este atentă când i se vorbește, nu urmează instrucțiunile și nu reușește să termine temele școlare;
- are deseori dificultăți în organizarea sarcinilor și activităților;
- de multe ori, refuză, ezită sau manifestă neplăcere în angajarea unor sarcini de lucru care presupun un efort mental
susținut (cum ar fi realizarea temelor în clasă sau temele pentru acasă);
Hiperactivitatea
- se joacă desori cu mâinile sau se mișcă permanent în bancă;
- deseori părăsește banca în sala de clasă (sau în alte situații – la teatru, în autocar în excursie) chiar atunci când regulile
impun să rămână așezată la locul ei;
- are deseori probleme în a se angaja în liniște în petrecerea timpului liber (în pauză aleargă singură prin clasă făcând
mult zgomot, acasă alergă pe stradă făcând mult zgomot);
- pare a fi permanent ”pe picior de plecare” sau se comportă deseori ca și cum ar fi ”Propulsată de un motor”;
- vorbește deseori excesiv, se repede cu răspunsurile înainte ca întrebările să fie complet formulate, are dificultăți în a-și
aștepta rândul;
3.2. Istoricul evoluţiei problemei – factori de apariţie (ereditari, sociali, familiali)
Cauza exactă a ADHD este necunoscută. În momentul de față, se consideră că etiologia este cel mai probabil de
natură genetică. ADHD se transmite genetic, de la părinți la copii (Tatăl și fratele mai mare, dar de tipul inatent). La PM
se manifestă un ADHD de tip combinat. S-a manifestat încă de la vârsta de 3 ani ( atunci a amânat grădinița cu un an).
În familie atmosfera nu este de calm și înțelegere. Tatăl este foarte indulgent, iar când mama impune niște reguli
el nu ține seama de ele (fiind cel care iartă tot, datorită faptului că subiectul suferă și de epilepsie). Fratele mai mare este
indiferent față de sora sa. Mama încearcă să meargă pe sistemul de reguli cu pedepse și recompense dar nu reușește,
deseori apelând la învățător pentru impunerea unor reguli.
Familia nu susține un nivel eficient de concentrare intelectuală și afectivă (nivelul studiilor părinților este școala
profesională – tata muncitor, mama femeie de serviciu). În realizarea temelor nu are un program strict, ci atunci când
mama termină treburile gospodărești – de obicei spre seară.
3.3. Găsirea soluţiilor
1. Urmărirea tratamentului medicamentos pe care PM îl ia în fiecare zi după masa de la 10.
2. S-au stabilit ședințe de consiliere (cu consilierul școlar) atât a elevului cât și a părinților. PM merge la
cabinet în fiecare săptămână, iar părinții iau legătura cu consilierul și învățătoarea cel puțin o dată pe lună. Consilierul i-a
stabilit un program zilnic obligatoriu pe care trebuie să-l respecte, iar părinții au obligația să supravegheze respectarea
programului.
3. La nivelul clasei am realizat un plan educațional individualizat, integrat în programul comun elaborat
pentru ceilalți elevi. Acest plan are ca scop integrarea elevului și evitarea marginalizării lui.
A. Acomodarea în clasă (are o mare influență în managementul comportamentului și ameliorarea rezultatelor
școlare) PM a fost așezat în prima bancă pe rândul de la ușă (nu cel de la fereastră care i-ar distrage atenția), iar colegă de
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bancă este o fetiță care manifestă constant un comportament model atât în clasă cât și în alte activități. Banca se află în
partea stângă a catedrei (în apropierea învățătoarei).
În același timp am realizat cât mai multe activități pe grupe – acest lucru ducând la construirea unor relații
pozitive între elevi. Colegii din grupă colaborează, PM simțindu-se utilă și căpătând încredere în sine.
Atunci când se pregătește pentru oră urmăresc să scoată pe bancă doar materialele necesare.
De câte ori a fost posibil am încercat să ignor mișcarea permanentă (jocul cu un pix, cu linia, penarul; căutarea
diferitelor obiecte în geantă sau în bancă) și i-am dat posibilitatea să se miște cu un anumit sens: ”Vrei să-mi aduci cartea
de pe catedră?”, ”Vrei să ștergi tabla?”, ”Vrei să împarți fișele?”, ”Vrei să strângi caietele?”.
B. Am realizat o fișă de evaluare a comportamentului în clasă. Fișa a fost prezentată lui PM cât și părinților.
La sfârșitul fiecărei săptămâni s-a realizat un total al punctelor, iar în funcție de puncte s-a determinat dacă se pot aplica
stimulente sau sancțiuni.(unele stimulente s-au acordat cu ajutorul financiar al părinților ex. A fost lăsată în excursie).
C. Regulile clasei au fost reformulate mult mai scurte și mai clare.
D. Temele pentru acasă au fost date diferențiat. La început temele au fost realizate la școală (după ore), apoi
treptat a fost lăsată singură.
E. Pentru fiecare ”reușită” s-au acordat diferite stimulente: ”Pauză supliminentară” – dacă a realizat singură o
sarcină; ”Jocuri în clasă” – este lăsată să conducă diferite jocuri; ”Creionul special” – atunci când la sfârșitul unei
săptămâni a avut punctaj maxim la fișa de evaluare a comportamentului.
3.4. Rezultate
În urma celor aplicate PM și-a schimbat comportamentul și atitudinea față de învățare:
-

Ascultă pe colegi și pe învățător când vorbesc fără a-i întrerupe;

-

Nu mai uită să-și ia pastilele;

-

În pauză comunică cu colegii pe diferite teme (jocuri, emisiuni,cântece);

-

În ora de educație fizică încearcă să realizeze sarcinile doamnei profesoare;

-

Temele sunt realizate mai mult singură;

-

Chiar dacă nu realizează toate sarcinile de lucru nu mai deranjează întreaga clasă;
III. Concluzii
Problemele de concentrare și menținere a atenției determinate de ADHD impun o atenție constantă din partea
unui cadru didactic asupra elevilor cu această deficiență. Este important să existe un contact vizual cât mai puternic pe
parcursul unei ore, în special în cazurile în care sunt elemente mai dificile. Sarcinile didactice trebuie să fie cât mai clar și
concis formulate (litere mai mari, pagini mai puțin încărcate), eventual împărțite în sub-sarcini.
Cadrul didactic trebuie să fie consecvent dar și flexibil, aplicând regulamentele, atunci când e cazul, nu numai în
litera ci și în spiritul legii.
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WEBQUEST - The International Day for Tolerance
Sfichi Florentina Elena
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, România
Introduction
This webquest is designed to teach students about the tolerance, pluralism and social cohesion, in order to
respond to the challenges of the 21 st Century in Europe – accept pluralism. The webquest aims to clarify: how is
tolerance defined conceptually; how tolerance can be measured (whose tolerance, who is tolerated, and what if degrees of
tolerance vary with reference to different minority groups).
Task
Your task for this webquest is to collect information, answer questions and discuss the implications of your
answers. The purpose of this webquest is not to test your knowledge, but to enhance your understanding of tolerance,
pluralism and cultural diversity in Europe.
Process
Step 1:
Watch this video about the importance of the international day for tolerance:
https://youtu.be/SPEC68trNZc
Complete the table below, then discuss the other questions with your colleagues and teacher:
What is tolerance?
Tolerance is about:

What does it mean?

1.

Understanding

-

.............

2.

Curiosity

-

.............

3.

.......

-

Being willing to

-

Standing up for

-

..............

listen
4.

.......
others

5.

Respect

What is intolerance? Do you know other examples of intolerant behaviour, like the one illustrated in the video
("The ugly duckling")? What can you do to be more tolerant?
Step 2:
Check the information about the International Day for Tolerance from the UNESCO
website: https://en.unesco.org/commemorations/toleranceday. Follow the link to the Declaration of Principles on
Tolerance (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000151830) and read the 4th article. Why is education important?
What does education for tolerance teach?
Step 3:
Fill in the worksheet below and discuss your answers with your colleagues and teacher:
https://docs.google.com/document/d/1dS564vPRn6X9FmaMS2OkpA0Ri4Fp5M-8iWGj464ld4/edit?usp=sharing
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Worksheet
1.Identify and indicate by “T” or “I” which of the following situations you consider to illustrate tolerance (T)
and which ones intolerance (I):
a) Pope John Paul II tried to unite people of different religions. He took a step great for creating harmony
between peoples.
b) During math class, two students were playing, making noise. The teacher blamed me, calling my parents to
school, treating me with indifference and distrust.

c) I was traveling with my grandmother in a fast train. At one point an old woman came in. She sighed, saying,
"They only care about themselves. When will young people learn to be kind?” Hearing this, some boys began to laugh
out loud, smiling at the old woman and saying that she had lived her life and shouldn’t travel, that they had paid for their
ticket and were not going to give up their place. But a girl offered the old woman her seat, and the boys said
contemptuously, "Too much respect does not lead to anything good."
d) Parents are always understanding with us. They go to my grandparents every Saturday, but I hardly ever go
with them. Both my grandparents and parents are not happy about this. However, they are patient with me and don't
argue with me, but explain that what I'm doing is not good.
e) Boarding the minibus, I found that I had only 70 pennies in my pocket. But the driver allowed me to travel. I
thought I was lucky.
f) One day, after the lessons, I got on the minibus. It wasn't long before an old woman got in and wanted to sit
down. I didn't offer my seat to her, because my legs hurt after the football practice. I know I didn't do the right thing. I am
ashamed.
g) On the football field of the school, students from the 5th, 6th grades and students from the 9th and
Xth grade were playing. The big ones chased away the little ones, took their ball, insulted them, and the 5th and
6th graders couldn't stand up for themselves. Being powerless, the little ones gave in and left the football field.

2.Imagine the following situation:
A new colleague, an ethnic Roma, came to our class. He is neat, modest, attentive and active during classes. But
no one pays much attention to him. At the math class, when he was invited to the board, he found that he was missing the
homework sheet. "Who took it from me and why?" - he asked puzzled.
In teams, try to identify the causes, consequences and solutions to resolve this type of conflict by completing the
following scheme:
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Possible answers:
1.Causes: marginalization, prejudices, stereotypes, not accepting the other;
2.Solutions: communication, openness, understanding, collaboration, tolerance;
3.Consequences: isolation, fear, selfishness, xenophobia.

Great work! You are now at the last part of your project!!
There’s always more to learn and know, always something to do related to tolerance.
Create a poster or a leaflet aimed at promoting the international day for tolerance, social acceptance, inclusion
and equality. You can use online tools or draw it on paper, work in a team or individually.

Conclusion
Tolerance is an important concept that helps people to live together peacefully. To be tolerant means that you
accept other people’s opinions and preferences, even when they live in a way that you don’t agree with. Tolerance also
means that you don’t put your opinions above those of others, even when you are sure that you are right. Tolerant people
show strength in that they can deal with different opinions and perspectives.
Tolerance doesn’t just make peaceful coexistence possible, another advantage is that being open to other ways
of thinking can help with personal development. When you know more about different thinking and ideas from around
the world, it will help you to understand the world better.
Credits
This webquest was created within the co-funded Erasmus plus KA229 partnership “Unique National and
European Symbols of our Culture and Originality” (U.N.E.S.C.O.), project number 2020-1-RO01-KA229-080180, for
celebrating „International Day for Tolerance” (International day observed at UNESCO on November 16th). The
webquest can be find here:
https://createwebquest.com/node/59731
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COMUNICAREA IN LECȚIA DE EDUCAȚI FIZICA ȘI SPORT

Profesor: Capraru Nicolae
Școala Gimnazială Nr 11 Piatra Neamț

De-a lungul timpului specialiștii au analizat procesul de predare - învăţare în lecția de educație fizică deoarece
deficienţele de comunicare didactică din oră conduc de cele mai multe ori la neînțelegeri în asimilarea conţinutului
învăţării motrice.
Rolul principal la disciplina educație fizică l-a jucat întotdeauna profesorul, care a transmis informaţiile elevilor prin
explicații precedate de demonstrații (realizate pentru a facilita învățarea exercițiilor fizice), care au creat forma, imaginea
a ceea ce trebuie însușit. În cazul nostru comunicarea didactică a avut un demers neobișnuit deoarece activitatea motrică
s-a realizat online. Astfel s-a prioritizat utilizarea comunicării nonverbale deoarece gesturile de încurajare, ţinuta
profesorului, controlul permanent al poziţiei corpului şi îmbrăcămintea îngrijită au fost elementele care au putut ține în
control un colectiv de elevi dispus fiecare în propria locuință.
De asemenea motivaţiile puternice adresate elevilor au fost cele care s-au dovedit a fi foarte importante deoarece au
generat nevoia de a şti, de a învăţa anumite scheme motorii, de a înţelege, de a explica şi rezolva diferite probleme care
implică învăţarea intelectuală şi psihomotrică.
Activitățile motrice online desfășurate cu elevii au avut o durată de 40 de minute și au cuprins jocuri strategice și exerciții
motrice pentru îmbunătățirea capacității motrice generale a elevilor. Jocurile alese au
au impus explicarea regulilor de desfășurare și amenajarea suprafețelor de joc.
Din multitudinea de exerciții ale domeniului nostru am cules pe cele care ar putea fi realizate practic în această perioadă
în casă alături de frați, părinți sau bunici.
Jocul nr 1.
Piramida – un joc aparent simplu dar care necesită răbdare și foarte mare îndemânare.Materialele necesare sunt niște
pahare de plastic , câteva cărți.
Reguli de joc – fiecare elev are nevoi de 21 pahare de plastic cu care trebuie să construiască o piramidă cu baza de 6
pahare. Se trasează o linie de start , iar pe o lungime de 5m se vor așeza 4 cărți la o distanță de 1m.La startul profesorului
fiecare elev va lua un pahar va parcurge traseul , sărind peste fiecare carte și va așeza paharul , dupa care se va inoarce
dupa altul și tot așa până se termină de construit piramida . Câștiga elevul care termina primul de construit piramida .
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Jocul nr 2.
Mingile călătoare -Materiale necesare –creion,bețe de plastic,paharede plastic, mingi.

Se

marchează pe sol un cerc cu creionul .Numere de la 1 la 10 sunt dispuse aleatoriu pe diametrul cercului .În fața fiecărui
număr se așază un pahar de plastic .Intr-un bol se așează 10 mingi colorate .Jocul se joacă în doi deoarece copii trebuie să
prindă între cele două bețe de plastic ,mingile colorate și să le plaseze pe pahare.
Reguli de joc: la comanda profesorului , elevii încep poziționarea mingilor din bol pe paharele numerotate . Câștigă cine
termină poziționarea mingilor primu.

Jocul nr 3.
Cultură genrală sportivă – reguli de joc – profesorul realizează un set de 5 intrebări din lumea sportivă.Elevii având un
minut să răapundă.
1.Cea mai renumita gimnastă a României.
a. Doina Melinte b. Nadia Comăneci c. Elisabeta Lipa d. Gabriela Szabo
2.La cât timp se desfășoară jocurile Olimpice de iarna?
a. 2 ani b. în fiecare an c. 4 ani d. 1 an
3.Segmentele corpului sunt?
a. cap,brate, trunchi, membre inferioare b. cap, gat, trunchi, membre
c. cap, trunchi, picioare
d. cap, picioare, mâini
4.Ce sport se numește regele sporturilor?
a. Tenis de camp b. Echitație c. Fotbal d. Atletism
5.O alimentație sănătoasă înseamnă să consumi?
a. Legume și fructe proaspete b. Produse fast food c. Sucuri artificiale și dulciuri
d. Lactate naturale și dulciuri făcute în casa
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Scopul efectuării acestor activități practice a condus la dezvoltarea unor cunoștințe şi abilități noi, la formarea unui stil de
viață sănătos și de ce nu la creșterea gradului de socializare prin intermediul exercițiilor fizice.
Consider că situația actuală pe care o trăim poate impune o diversificare a programei școlare pentru a face referiri la
didactica lecției, care cuprinde metode și procedee metodice ce se pot realiza cu elevii online, pentru ca procesul de
instruire să nu permită întreruperi, deoarece formarea și informarea elevului din toate ciclurile de învățământ trebuie să
fie realizată continuu.

Bibliografie:
1. EPURAN, M.,(1994). Metodologia cercetării activităţilor corporale, ANEFS Bucureşti;
2. DUŢU, M.,(1989). Educaţia şi problemele lumii contemporane, Ed. Albatros, Bucureşti;
3. GOLU, P., ZLATE, M., VERZA, E., (1993). Psihologia copilului, Ed. Didactică şi Pedagogică
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CONFERINŢA INTERNAŢIONALA
EVENIMENT INTERNATIONAL, 3 MARTIE 2021
Cioclu Anina-Ramona
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi ”Onești
ON LINE SCHOOL - FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE
Nowadays we face a very peculiar and different way of teaching, of ‘going’ to school: participating in on line
school. If in the past we struggled, as teachers, to detach students from the Internet and phones, tablets, monitors, to keep
them away from screens as much as possible, to disconnect them from the virtual world, these days, for quite a long time
now, we ask them to stay connected, to use all the technological resources we have in order to make the classes as
attractive as they could be. At first it seemed really impossible, as nobody was used with not having visual and face
contact with students (as we were used in the classrooms). But, step by step, be they even huge ones, we created virtual
rooms, video environments, groups and virtual classes. Slowly, but efficiently, we replaced the blackboard with the
whiteboard and then with the jam board, more recently with the smart board, the pieces of chalk with markers and smart
pens... Everything seems to be totally different now, but adjusted right to fit nowadays needs.
As teachers we had to adept very quickly to these changes and to be even one step ahead, compared to our
students who were very advanced when it came about technology. We had to create interesting lessons using the tools we
found out about as a result of our adaptation, to replace face to face conversations with Zoom and Meet, to stimulate
them to participate and get involved in all the classroom activities. The written Test Papers were replaced, for evaluation
of the knowledge, with on line tests, and the presentations in class with Power Point presentations or even with short
movies created by groups of students, everyone from his/her home by using movie creator apps.
If in the past the books of exercises carried every day in school by the teachers were replaced with sites and
links to be shared, or even with screen shares from the teacher’s computer, for a better cooperation and understanding of
the issues from the curriculum.
As it is obvious that, if there is interest for both sides, school continues to educate students, to help them
develop and acquire knowledge. Only that we, the teachers, have to work harder and more responsibly to find the right
methods, tools, exercises to make the classes interactive and attractive. Now, when the school year comes to an end, we
will be able to see the results of our strenuous work, of our willingness and innovation in teaching. But the real exam, the
results of the received education, will be seen in a lifetime; only later will we see the characters we helped to shape, to
develop.
It is up to us to keep the students connected, both to this world and to technology and knowledge. We should
pay attention to keep equilibrium between on line life and real life, to keep the students rooted in earthy realities, but, in
the same time, connected to information and knowledge.
So, even if the education is offered on line or it is the one with the physical presence in school, distanced or not,
it will continue to exist and to adapt, as only this way could we create valuable and worthy personalities in this world.
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MODELUL COMUNICATIV-FUNCŢIONAL ÎN EVALUAREA COMPETENŢEI DE
RECEPTARE A MESAULUI SCRIS
Prof. Ţifui Daniela
Şcoala Gimnazială ,,Alecu Russo” Iaşi
Modelul comunicativ-funcţional adoptat de programa disciplinei Limbă şi literatură română, propune abordarea
studiului limbii din perspectiva funcţiei de comunicare. Într-o astfel de abordare, textul literar/nonliterar devine punctul
de plecare al unor activităţi de comunicare orală/scrisă, iar elementele de teorie gramaticală, pretextul unor activităţi de
comunicare identificabile în realitate. De asemenea, activităţile desfăşurate contribuie la formare unor priceperi şi
deprinderi de muncă intelectuală (căutare informaţii, redactare de text literar sau nonliterar, citire/redactare etc.) necesare
rezolvării unor sarcini diverse cu suport în realitate.
Accentul pus pe caracterul limbii de vehicul al comunicării interumane presupune dezvoltarea integratoare:
receptarea mesajului oral/scris şi emiterea/producerea mesajului oral/scris. Limba nu trebuie predată pentru un auditor
ideal, ci pentru unul concret, care să înveţe să utilizeze faptul gramatical în şi pentru trasmiterea mesajului, a
informaţiei,nu doar în contexte formale, ci şi informale.
Modernizarea didactică redactării impune nu numai evaluarea produsului ci şi a procesului redactării. Astfel,
profesorul poate verifica rezultatele activităţii sale didactice, iar elevul punctele tari şi punctele slabe, putând să-şi
îmbunătăţească performanţele.
Ţintele lecţiilor de comunicare scrisă sunt:
•

familiarizarea cu formele comunicării scrise şi înţelegerea factorilor care determină comunicarea;

•

dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă prin însuşirea unor proceduri,convenţii specifice unor tipuri de texte diverse
care să poată fi folosite în activitatea şcolară şi extraşcolară (de exemplu, la clasa a VIII-a sunt utilizate în manuale şi în
evaluarea formativă sau finală texte despre relatarea unor experienţe personale, descrierea, argumentarea, rezumatul,
caracterizarea de personaje, povestirea, jurnalul de lectură, eseul structurat, eseul liber), aplicarea normelor de ortografie
şi de punctuaţie, deprinderea modalităţilor de a da coerenţă unui text etc.;

•

formarea unei atitudini pozitive faţă de cultura scrisă şi a unor valori personale;

•

folosirea scrierii ca mijloc de învăţare (de exemplu: fişele de lectură, schemele).
În noul context, manualul este un instrument didactic flexibil, un suport pentru lucrul la clasă (nu şi singurul
posibil), ca şi culegerile, auxiliarele, volumele de versuri, proză etc. Aceasta atrage după sine o libertate a profesorului
atât în alegerea pe care o face cât şi în modelul de a folosi respectivul manual la clasă. Pentru a putea alege instrumentele
didactice, profesorul trebuie să cunoască programa şi respectiv ce se verifică la testele naţionale (de exemplu, să ofere
elevilor săi programa şi subiectele model precum şi modul de rezolvare al acestora), grupul ţintă cu care va lucra pentru
a-şi adecva strategiile şi conţinuturile la alegere.
Practic nu există manuale bune sau rele în absolut, pentru că totul depinde de cum sunt folosite de profesor în
activitatea la clasă. Există şi inadvertenţe, dar ele pot fi înlocuite pentru că oferta pe piaţă este vastă. De exemplu, putem
înlocui textele prea dificile sau care nu intră în sfera de preocupări a elevilor şi testele de evaluare care vizează un număr
mic de obiective de referinţă sau testele care nu conţin itemi diverşi (obiectivi: cu alegere duală, de tip pereche, cu
alegere multiplă; semiobiectivi: cu răspuns scurt, de completare, întrebări structurate, subiectivi: eseu cu răspuns restrâns,
eseu structurat, eseu liber).
Putem propune o gamă largă de exerciţii pentru evaluarea competenţei de receptarea mesajului scris: exerciţii
de repetiţie, de recunoaştere, exemplificare, completare şi înlocuire, transformare, creatoare, cu caracter ludic etc.
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Este important să îi obişnuim treptat pe elevi cu modalităţile de evaluare folosite la examenul naţional prin
elaborarea unor probe de evaluare curentă, periodică (la sfârşitul unei unităţi de învăţare) sau semestrială în care să
includem tipuri diferite de itemi, formulări de sarcini care ar putea constitui subiecte posibile de examen.
Evaluarea are un caracter stimulator, ea trebuie să-i încurajeze pe elevi, îndemnându-i să descopere propriile
valori, să se bucure de progresul realizat şi să le ofere multiple posibilităţi de ilustrare a capacităţilor şi competenţelor
dobândite.
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Școala online - provocări, limite și avantaje
SANDU DUMITRU
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZU”

Anul școlar 2019-2020, a venit cu o provocare majoră pentru învățământ, odată cu răspândirea virusului, și
anume școala online. Având în vedere slaba finanțare a acestui domeniu, schimbarea a fost una bruscă și cu multe
neajunsuri determinând discrepanțe majore între rural și urban, în ceea ce privește accesul la educație al elevilor.
Școala online a fost și este o provocare deoarece în cea mai mare parte, atât cadrele didactice, dar mai ales elevii, nu
au avut competențele digitale suficient formate. Astfel într-un timp relativ scurt, cadrele didactice au fost nevoite să se
perfecționeze, autodidact sau organizat, în utilizarea uneia sau a mai multor platforme, până la stabilirea uneia la nivel
de instituție. Tot acest amalgam informațional a determinat un cumul de stres, timp petrecut în fața calculatorului, timp
nelimitat în familiarizarea elevilor cu funcționalitățile platformelor utilizate.
Platforma aleasă de școala la care activez este Google Classroom, o platformă complexă cu multe instrumente utile
în facilitarea predării și a evaluării în mediul online. Pe lângă competențele digitale formate prin utilizarea platformei,
a fost necesară și crearea de noi resurse didactice adecvate acestui nou mediu de facilitare a învățării. Așadar, pe lângă
orele petrecute în fața calculatorului pentru înțelegerea funcționalității tuturor instrumentelor digitale ce alcătuiesc
platforma s-au adăugat cele creării noilor materiale didactice necesare desfășurării scenariului didactic imaginat, dar și
instruirii elevilor în utilizarea platformei, ca diriginte și nu numai.
După această perioadă dificilă datorită noutății, nu că nu foloseam înainte de această perioadă tehnologia la orele
de curs, doar că acum am folosit-o exclusiv, am identificat câteva limite și avantaje ale acestui mod de predare.

●

Limite:

-Numărul mare de ore petrecute în fața mijloacelor electronice atât de către profesori cât și de către elevi, mai ales că
în rândul acestora predomină folosirea smartphone-ului în participarea la orele online;
-Provoacă discrepanțe mari între elevii ce provin din medii dezavantajate, ce nu au acces la o rețea de internet
stabilă și un mijloc electronic de conectare la ore față de ceilalți elevi ce au părinți cu posibilități financiare, deși
s-au acordat tablete de la unitățile de învățământ;
-Lipsa de motivație a unora dintre elevi, îndeosebi cei slabi, în participarea la orele online, datorată de
incertitudinea finalizării anului școlar, inițial, iar mai târziu a variantelor de încheiere a acestuia;
-Evaluarea online este deficitară deoarece instrumentele puse la dispoziție în mediul online în mod gratuit, google
forms, kahoot etc., favorizează utilizarea cu predominanță a itemilor obiectivi și semiobiectivi ce nu evaluează
procese cognitive complexe;
-Lipsa de concentrare a elevilor la lecțiile video, având deschise și alte dispozitive sau aplicații pe telefon în același
timp;
-Dificultatea motivării învățării individuale la elevi;
-Creșterea timpului de evaluare și de creare a conținuturilor;
-Durata mare de conectare a unor elevi la oră, 5-10 minute, chiar dacă ora de conectare a fost comunicată anterior.
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●

Avantaje:

-Confortul propriei case;
-Comunicarea constantă cu elevii indiferent de ora din zi;
-Înregistrarea întregii activități, atât a cadrului didactic cât și a elevilor;
-Lucrul în ritmul propriu de către elevi a fișelor de lucru, dându-se termene lungi de rezolvare;
-Apropierea emoțională de elevi la care cadrul didactic e diriginte.
În concluzie consider că școala online o poate completa pe cea fizică, normală, dar nu o poate înlocui,
deoarece pe termen lung poate avea efecte nedorite asupra elevilor, dar și a cadrelor didactice, în special
afectarea sănătății ochilor și emoțional. Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația,
care la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să
pregătească tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală.
În ultimul timp, situația de criză a scos la iveală anumite probleme care vor impune o schimbare
radicală a mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i facă mai
flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Această schimbare trebuie să includă,
implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor
didactice, în educația tinerei generații. Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai
dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care
ulterior să devină achiziții importante pentru progresul societății.
Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de brusc și
au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. S-a constatat o
implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, managerii școlii, specialiști în
educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost și reprezentanți ai societății civile. O
sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și instrumentele digitale pentru asigurarea
învățământului online, managementul timpului și a resurselor pentru elevi în condiții de criză
Cu certitudine, atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial abilitățile
digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. În același timp și societatea civilă
va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii constructive de îmbunătățire, în
special a modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor digitale.
Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare eficientă, și
va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de
bine.

Bibliografie:
Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență”
Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, „Şcoala
online-elemente pentru inovarea educaţiei” , Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020
http:// www.didactic.ro
http:// www.e-şcoala.ro
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Beneficiile învăţării online
SANDU MONICA ȘTEFANIA
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZU”
Învățarea este adesea considerată ca fiind o parte firească a vieții profesionale și personale. Atât învățarea pentru
obținerea unui loc de muncă, cât și pentru obținerea cunoștințelor nu trebuie neglijată. Mediul online se află într-o
permanentă schimbare, reprezentând o mare oportunitate de învățare. Este foarte important să descoperi modul potrivit de
învățare, utilizând toate mjloacele de comunicare disponibile și alegându-le pe cele corespunzătoare filtrului personal. În
societatea contemporană, învățarea online se dovedește a fi din ce în ce mai practicată, astfel multe universități/școli au
început să distribuie cursuri online gratuite. Aceasta reprezintă o metodă ușoară și confortabilă pentru a obține cunoștințe
în diverse domenii. Dar care sunt avantajele și dezavantajele învățării online?
Deși multe persoane consideră în continuare școlile tradiționale ca fiind cea mai eficientă modalitate de a
acumula cunoștințe și de a obține o diplomă, învățarea online se dovedește a fi o alternativă excelentă prin:
-programul flexibil – unul dintre cele mai mari avantaje ale învățării online este flexibilitatea; elevii sunt capabili să se
conecteze la materialele lor de curs într-un timp foarte scurt;
-disponibilitatea programului – elevul poate căuta un program de studii care să corespundă propriilor nevoi personale;
-accesul la cursuri 24/7 – cursurile sunt disponibile în orice moment al zilei pentru școlarii care au internet și computer;
-nu este nevoie să te deplasezi – studiul se poate realiza de acasă, ajutând la economisirea de timp sau la crearea unor
dificultăți în ceea ce privește programul de muncă al părinților;
-o gamă variată de cursuri – în prezent, cu ajutorul internetului se poate studia aproape orice curs online;
-motivația de sine – elevii au posibilitatea să se conecteze la platforme și să învețe în propriul ritm.
Odată cu popularitatea continuă a programelor de învățare digitală, majoritatea persoanelor se focusează asupra
avantajelor acesteia, dar trebuie subliniat faptul că există și o serie de dezavantaje care trebuie luate în considerare,
precum:
-necesitatea unei riguroase discipline de sine – învățarea la distanță prevede o mare libertate oferită cursantului, lucru
care poate conduce la distrugerea atenției acestuia;
-interacțiunea socială – există puține sau deloc situații de interacțiune pentru elevii care urmează acest tip de cursuri;
această interacțiune este, de obicei, foarte importantă în scopuri sociale și de studiu;
-interacțiunea cu profesorul/învățătorul – mulți elevi au o interacțiune limitată cu profesorii lor, existând situații în care
aceștia așteaptă ore în șir pentru a primi răspunsuri la întrebări sau un feedback;
-un mai mare volum de muncă – o parte dintre profesori oferă o cantitate mult prea mare de teme pe care nu o pot
monitoriza zilnic, acest lucru conducând la diminuarea calității educației oferite. Astfel, elevul ajunge să petreacă mult
mai mult timp scriind și citind lucrări.
Așadar, învățarea online ar trebui privită ca o completare și extensie a formelor clasice de învățare, întrucât aceasta
prezintă atât o serie de avantaje, cât și de dezavantaje.Tehnologia face parte din viaţa noastră, este o necesitate atât pentru
adulţi cât şi pentru copii. Copiii sunt atrași de mediul digital prin dinamică, interactivitate, diversitatea materialelor, a
resurselor educaționale putând astfel învăţa şi distra în acelaşi timp.
Utilizarea platformelor de învățare online pentru cursuri profesionale ale cadrelor didactice a crescut deoarece acest lucru
reflectă o nevoie pe care oamenii o au în prezent. Datorită acestor schimbări în domeniul profesionalizării, cadrele
didactice pot beneficia într-un număr mai mare de prezenţa la cursuri, respectâdu-se astfel rutina şi timpul disponibil. Un
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curs realizat online permite cadrelor didactice să studieze când și unde pot, putând astfel combina munca, familia și
dezvoltarea profesională.
Tehnologia este un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru elev,
învăţarea online încurajează profesorul să şi recunoască controlul pe care îl are asupra propriei cariere, să se familiarizeze
cu metode diverse, să împartă cunoştinţele, materialele cu alţii, asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia,
facilitează transmiterea cunoștințelor, ușurează, pe de o parte, evaluarea, deoarece aceasta se poate face prin platformele
utilizate, se pot folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult mai ușor, se poate da mai ușor un
feedback în momentul activității online.
Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să înceapă acum, cu
schimbarea mentalității profesorilor, o mentalitate deschisă, motivantă și pasionată de ceea ce fac. Toate aceste schimbări
au în prim plan dezvoltarea competențelor copilului aflat în creștere.
Din punct de vedere al elevului, beneficiile învăţării online sunt multiple, aceştia pot exersa și aprofunda sub
formă de jocuri interactive noțiuni predate anterior, se pot bucura de aceste resurse educaționale când şi unde doresc. În
mediul online elevii sunt mai receptivi la informațiile venite din zona digitală, experiența aceasta fiind una pozitivă,
oferindu-le oportunitatea de a se distra, fără să își dea seama că învață în același timp. Învăţarea online înseamnă
interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, provocarea este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este
învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă. Şcoala online îi ajută pe elevi să fie mai
implicați în acest proces și mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și dea dau seama, pentru că
învață într-un mod activ, angajat și implicat. Prin intermediul învăţării online, părinţii au posibilitatea monitorizării
activității copilului, au posibilitatea de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale copilului, de a detecta
eventualele probleme, de a comunica rapid şi eficient cu cadrul didactic.
Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație,
către dezvoltare armonioasă.

Bibliografie:
Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport de cercetare
evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009;
http://www.şcoaladevară.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-în-educaţie.
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PROFESIONALIZAREA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL
MANAGER VERSUS LIDER ŞCOLAR
Prof. înv. preșcolar State Ramona-Georgiana
Școala Gimnaziala „Ion Conea”, Coteana, jud. Olt, GPN Coteana
În ultimul timp, în România s-au scris zeci de cărţi şi sute de articole despre management şi ştiinţa conducerii
instituţiilor educaţionale, definindu-se conceptele, formele de realizare şi căile de eficientizare a acestuia. Încercând o
structurare concentrată asupra managementului în general, s-au conturat următoarele definiţii conceptuale în funcţie de
abordarea conducerii, pornind de la principii sociologice, comunitare, psihologice, etc.
- Un act prin care ceilalţi sunt puşi să acţioneze şi să răspundă într-un anumit fel;
- Influenţă interpersonală dirijată prin comunicare pentru atingerea scopului stabilit;
- Arta de a influenţa oamenii prin persuasiune sau exemplu personal pentru a urmări o linie directoare într-o acţiune;
- Principala forţă dinamică care coordonează şi motivează organizaţia în realizarea obiectivelor stabilite.
Ştiinţa conducerii este o abilitate de a inspira încredere, suport moral şi material oamenilor care au nevoie de
acesta în vederea realizării scopurilor majore ale unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.
Managementul, prin domeniile şi funcţiile sale, asigură dezvoltarea instituţională, succesul şi performanţa, dar
cea mai importantă activitate managerială o constituie conducerea operaţională, care la rândul său se bazează pe
proiectare, organizare, evaluare, etc. Vorbind în sens larg, conducerea se ocupă de aspectele interpersonale ale activităţii
manageriale, în timp ce proiectarea, organizarea, evaluarea şi controlul privesc mai mult aspectele administrative ale
muncii.
Conform gândirii actuale, leadershipul se ocupă în primul rând de schimbare, de motivarea personalului, de
inspirarea şi influenţarea acestuia. În contrast cu acesta, managementul se ocupă, mai degrabă, de menţinerea echilibrului
şi funcţionalitatea instituţională. Managementul este mult mai formal şi mai pragmatic decât leadershipul. El se bazează
pe unele deprinderi generale, cum ar fi proiectare, organizarea, controlul, evaluarea, bugetarea, formarea grupurilor de
lucru, negocierea conflictelor, etc.
Leadershipul, în contrast cu managementul, presupune o viziune despre ceea ce poate deveni unitatea respectivă,
de aceea acesta solicită cooperarea şi munca în echipă, menţinând toate persoanele într-o stare motivaţională pozitivă,
utilizând diverse metode de convingere şi persuasiune, în vederea realizării obiectivelor preconizate.
Rolurile de manager şi lider se întrepătrund şi se completează reciproc pornind de la componenta pragmatică,
întrucât liderul în rolul său de manager se confruntă cu complexitatea şi diversitatea fenomenelor din cadrul unităţii de
învăţământ pe care o coordonează. Rezultatul îndeplinirii cu succes a rolului de manager este eficienţa internă, adică
funcţionarea normală, pozitivă, fără convulsii a unităţii pe care o conduce. În schimb, în funcţia de lider, managerul se
concentrează asupra realizării schimbărilor necesare în mentalitatea, comportamentul şi modul de acţiune al celor pe
care-i conduce, rezultatul îndeplinirii cu succes a rolului de lider, fiind performanţa.
Atât în calitate de manager cât şi în cea de lider, conducătorul trebuie să rezolve trei sarcini fundamentale, de
care depinde nu numai schimbarea ci şi succesul şi performanţa:
1.

Stabilirea de obiective pe termen scurt, mediu şi de durată;

2.

Crearea cadrului pentru realizarea obiectivelor;

3.

Asigurarea executări celor stabilite prin folosirea judicioasă a resurselor umane, materiale, financiare,

relaţionale, etc.
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Stabilirea obiectivelor
Managerul îşi stabileşte obiectivele în funcţie de ţintele strategice, resursele disponibile şi cadrul instituţional de
care dispune. Liderul porneşte de la o viziune de ansamblu, schimbările pe care le preconizează şi căile prin care poate
transforma viziunea în realitate. Dar între planul managerial şi viziune trebuie să existe o corelare, menită să asigure
dezvoltarea instituţională, pentru că viziunea realistă subliniază ce este pozitiv şi ce este de prisos în procesul de
planificare-proiectare.
Asigurarea cadrului
Managerul prin proiectarea activităţii manageriale şi organizarea întregii activităţi trebuie să creeze condiţiile
necesare realizării obiectivelor stabilite. Liderul îşi apropie oamenii printr-o activitate comunicaţională susţinută pentru
aprobarea şi acceptul viziunii care preconizează schimbarea. Managerul creează sistemele formale ale organizaţiei, el
fiind acela care organizează structuri, stabileşte atribuţii, descrie cerinţele posturilor, selecţionează oamenii, construieşte
un sistem motivaţional, etc., în timp ce liderul trebuie să argumenteze necesitatea schimbării şi să-şi susţină ideile cu
ajutorul credibilităţii sale personale.
Executarea sarcinilor
Prin întâlniri periodice, coordonare, discuţii de grup, conducere operaţională, controale, evaluări, soluţionarea
problemelor curente, în permanenţă managerul urmăreşte realizarea planului managerial, în timp ce liderul câştigă
încrederea oamenilor fiind aproape de nevoile şi valorile acestora, pentru a trece peste obstacole în vederea îndeplinirii
sarcinilor stabilite, recunoscând şi stimulând succesul obţinut, dobândind prin feedback adecvat un climat orientat în
primul rând spre oameni, spre satisfacerea nevoilor acestora.
Managerul şi liderul dau adevărata dimensiune a celui investit să conducă o unitate şcolară. În actul de conducere
gestiunea resurselor şi stabilirea strategiilor sunt strâns legate de o viziune pragmatică, care în permanenţă presupune
modernizare şi deschidere spre nou. Aceasta vizează o schimbare şi o racordare a managementului la pulsul vremurilor.
În calitate de manager trebuie să ai în vedere funcţionalitatea structurilor dar în corelare cu strategia schimbării şi
prezentarea unei viziuni care să faciliteze înnoirea, formarea şi perfecţionarea continuă, atribute indispensabile unor
sisteme educaţionale bazate pe principii reformatoare, singurele în măsură să stabilească obiective şi strategii ce vizează
succesul şi performanţa didactică şi educaţională.
Funcţia de şef, director, manager, lider presupune un mod de acţiune colectiv al celor din echipa managerială, bazat
pe colaborare continuă. Or, acest lucru solicită un climat democratic, cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi din partea şefilor,
pentru a rezolva problemele specifice fenomenelor de grup şi a fi în măsură să construiască echipe de lucru eficiente şi
performante.
Pregătirea diversificată a conducătorilor se impune şi în privinţa procesului de selecţie, sistemul de pregătire,
formarea, perfecţionarea şi evaluarea performanţelor, întrucât în realizarea acestor obiective un rol esenţial îl joacă
sistemul motivaţional şi climatul de ansamblu din unitatea sau instituţia condusă. De aici decurgând un nou stil de
conducere şi o nouă percepţie a rolului general de lider. "Conducătorul nu mai este cel care stabileşte sarcinile şi
modalităţile adecvate de realizare a acestora. Acum el devine un partener, un participant care îşi consiliază, ajută şi
dirijează oamenii (grupul din care face parte), ca la rândul lor aceştia să perceapă fenomenul cu care se confruntă unitatea
în care activează, mobilizându-se pentru a îndeplini obiectivele, chiar cu preţul unor eforturi deosebite, menite să reaşeze
modul de acţiune pornind de la noi cerinţe comportamentale, care vizează transformarea, schimbarea şi implementarea
unui nou concept despre rolul conducătorului şi al actului managerial în general ".
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Cel ce-şi asumă răspunderea conducerii trebuie să aibă mereu în faţă avertismentul lui Corey: "Managementul este
eficienţă în ascensiunea pe scara succesului, iar lidershipul stabileşte dacă scara este aşezată pe peretele potrivit".
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Valenţe educativ-formative în schiţele şi povestirile pentru copii
Prof. Mădălin Ioana Alina
Școala Profesională Specială ”Samus” Cluj-Napoca
Antologia Ţaraundevinerierajoi grupează schiţele şi povestirile în două părţi complementare: I. Vopsea pentru
meduze şi pentru multe altele şi II. Să ne gândim mereu la altceva, pe două paliere de vârstă, aproximativ între 3-7 ani,
respectiv 7-12. Raţiunea acestei polarizări vizează două importante stadii ale dezvoltării psihologice a copilului, în cadrul
cărora reprezentările lumii se desprind treptat de evenimentele concrete, fiind din ce în ce mai mult legate de conceptele
abstracte. Din perspectiva transfigurării artistice a evoluţiei gândirii simbolice a copiilor, care surprinde trecerea treptată
de la activităţile senzorio-motorii specifice interacţiunilor directe cu mediul, la jocurile imaginative, la manipularea
mentală a simbolurilor, schiţele şi povestirile lui Octav Pancu-Iaşi reprezintă un caz aparte de interferenţă a literaturii cu
psihologia vârstelor.
Temele de o diversitate cuceritoare reiau precepte ale poveştilor pentru copii dintotdeauna. Afli, astfel: cât de
greu şi adesea inutil e să încerci să mulţumeşti pe toată lumea; la ce e bună o simplă pălărie dacă ştii să improvizezi şi să
apelezi la nevoia-care-îl-învaţă-pe-om; ce minuni poate ascunde şi la câte trebuie să fie bună hăinuţa unui prichindel de
cinci ani; de ce trebuie să doarmă copiii fix la ora opt seara. Mai afli că pământul e „rotund ca un măr, dar mult mai puţin
dulce şi adeseori chiar amar”; că degetele pot hotărî să se revolte dacă proastele năravuri nu încetează degrabă; despre
Ţara Curăţeniei şi ce trebuie să faci pentru a-i călca hotarul; despre periuţa de dinţi care îşi ia lumea în cap; despre ziua
când prichindelul Andu s-a încălţat singur şi fără greş; despre cum poţi face cunoştinţă cu blocul în care locuieşti; despre
secreta limbă a castanelor, despre pistrui şi mici fiori de iubire.
În Ţaraundevinerierajoi, poveştile şi povestirile au darul de a fi leacuri bune pentru orice şi de a se găsi la
îndemâna oricui, băieţei sau fetiţe, zmeie sau crocodili, săbii sau săbioare, ciori sau castane, elefanţi sau meduze, ghete
sau pălării, degete mari sau degete mici, cizmuliţe sau stele.
În partea a doua, mecanismele sunt aceleași, dar li se adaugă o umbră de nostalgie, o mică tristețe, o șăgălnicie
și un fior. Lecția finală pentru micul cititor de povești e generoasă și merită reținută și ca o lapidară ars poetică: ”Când va
fi mare, o să facă ceva care să le aducă oamenilor măcar o întrebare, măcar o mirare, dacă nu o bucurie întreagă”.
Literatura constituie una din cele mai atractive şi mai preţioase auxiliare ale invatatorului care contribuie la
formarea trăsăturilor morale ale copiilor. Aceasta contribuie la sistematizarea şi lărgirea cunoaşterii vieţii (la nivelul
copilului) şi influenţează nu numai conştiinţa, dar şi sentimentele şi viaţa afectivă deoarece dezvăluie lumea subiectivă a
omului, sentimentele, gândurile, interesele, si în general întregul său univers. Dacă avem în vedere spiritul de imitaţie al
copilului mic, capacitatea slabă de selecţie şi de discernământ a modelelor pe care copilul le imită, înţelegem necesitatea
de a selecta aspectele comportamentale oferite de literatură, de a găsi forma în care să le oferim şi posibilitatea de a le
analiza. Copilul apreciază că o faptă este bună sau rea, dreaptă sau nedreaptă, cinstită sau necinstită după experienţa pe
care o are, după cum l-au învăţat părinţii s-o aprecieze sau educatoarea, cei implicaţi direct în educarea lui. La început
copilul şcolar acceptă normele de comportare oferite prin exemplul personajelor din literatură chiar dacă nu le prea
înţelege, pe baza afecţiunii pe care i-o creează direct sau pe baza simpatiei şi încrederii nemijlocite în adultul
(invatatoarea) care susţine şi comentează comportarea personajelor din punctul ei de vedere (copilul este influenţat prin
personalitatea invatatoarei). Prin respectul copilului faţă de cei mari (părinţi, invatatoare), se construieşte o morală a
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ascultării, o morală eterogenă. E. Key sublinia necesitatea oferirii unor exemple bune de comportare de către părinţi şi în
special crearea unei autorităţi a ascultării în faţa copilului, nu prin violenţă ci prin însăşi modelul de comportare al
adultului. “În ceea ce priveşte ascultarea, nu cred că e bine ca un copil să întrebe mereu pentru ce trebuie să discute
motivele înainte de a se supune. Bunul educator nu va da însă niciodată un ordin pentru care să nu aibă un temei
important.”(Key, 1979, 32) Cu un limbaj şi o construcţie proprie, de a creea un univers, o existenţă paralele cu lumea
dată a realităţii şi indirect, o reflectare a acestuia, ea reprezintă filonul din care-şi trag sursele atâtea experinţe, pe care, de
altfel, copilul nu le-ar cunoaşte, nu le-ar trăi. Ea însumează o paletă vastă de genuri şi specii literare. Unele n-ar putea fi
înţelese de copii dacă nu li s-ar adresa lor. Cele mai îndrăgite de copii sunt: poveştile, legendele, basmele, povestirile,
poeziile, proverbele şi zicătorile. Gustul pentru literatură se cultivă treptat şi este condiţionat de experienţa de viaţă, de
cunoştinţele copilului. De cele mai multe ori copiii se dovedesc cei mai docili ascultători de literatură. Candoarea vârstei
le facilitează transpunerea în lumea poveştilor, ei nu suferă pentru eroul din poveste, ci se confundă cu el. Ellen Key
sublinia necesitatea oferirii unor exemple în mod indirect prin poveşti care vor găsi mai prelung răsunet în sufletul
copiilor decât, o povaţă oferită direct: “Cel mai mare tact al invatatoarei este de a nu spune nimic pe moment, ci de a
indica ulterior greşeala, în mod indirect, în aşa fel încât copilul să fie pus în situaţia de a-şi face singur observaţie sau de a
se mustra. Educatorul poate ajunge la acest rezultat povestind de exemplu ceva care dă copilului privilegiul de a compara
propria sa conduită cu faptele frumoase sau urâte ce i se povestesc, sau exprimând o părere asupra lor pe care copilul şi-o
va însuşi, deşi nu-i este direct adresată”.
Cele mai multe dintre poveștile lui Octav Pancu-Iași au o morală, sunt pronunțat educative, însă ele te ”învață”
să fii atent cu ceilalți, sincer, harnic, corect, drept nu prin ”porunci” rostite ca atare, ci pe drumul ocolit și bogat în
aventuri al unei povestiri șugubețe; binele întârzie să se arate, descoperirea sa e posibilă după desprinderea treptată a
vălurilor înșelătoare de cuvinte fără astâmpăr.
Delicatețea și umorul sunt ingrediente nelipsite din textele sale. Iar cuvintele se pliază sub condeiul său zglobiu
și sfătos, gata să intermedieze orice relație ocrotioare în care orice copil își poate găsi locul și drumul spre casă.
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Which is the impact of the online school in Romania?
- Case study –
Prof. Împăratu Lăcrămioara,
Colegiul Naţional de Informatică “Matei Basarab” Rm. Vâlcea

Will computing education change our perspective on teaching, on transmitting information to students? How
will this global problem affect education in the long term? This is a short list of questions and we all need to find
solutions and clear answers. That is why, teachers, parents, students should reflect on the problems and challenges that all
the “actors’ implicated in the process of teaching and learning will face.
With endless possibilities from online tools, it’s easy to get carried away. For examples, by asking learners to
annotate on the shared screen, add their own image, save this, upload that, go into breakout rooms...
There's evidence from researchers that too much focus on technology can distract learners . So, introduce new
tools and techniques slowly, recycle them for a few different purposes and then introduce a new tool. Use demonstrations
where necessary by sharing your screen or using screen recording.
Good teachers should be familiar with the ‘learner view’ (what the learner sees) on a range of devices. Then,
adapt lesson plans and instructions accordingly. Make sure learners know how to annotate, edit and share documents,
whether they’re using a phone, tablet or large screen device. Teachers should also pay attention to learners' technical
abilities. Pair and group learners with a combination of these skills so that nobody is at a disadvantage.
Make engagement a course outcome
Do you have the skills and time to turn learners into a team? That can be the difference between a good online
course and a bad one. In an online course, social interactions before and after class are missing. So, it can take longer for
learners to build relationships. However, learners need an environment where they can express themselves and take risks.
Some simple ways to build engagement are:
•

help learners create their own online presence through ice breakers and personalization tasks

•

show genuine enthusiasm in learners and topics

•

get to know learners and use this knowledge in curriculum and tasks

•

ask about learners’ questions, concerns and suggestions (and respond to them)

•

give constructive, ongoing feedback

•

introduce techniques for feedback between peers

•

make space for socializing and humour in classes and activities.

Vary your content
Varied content can capture and maintain the attention of online learners. Huge lumps of text on screen only make our
eyes – and brains – glaze over. Teachers should give learners varied digital content, while making sure to introduce new
tools and techniques gradually. For example, present a language point in a written explanation or an introductory video.
Then, use a recorded video or audio summary of a lesson. You can do this through successive interactive exercises, in
online conversation with learners or in posts on forums.
Check learners’ progress more frequently
It’s harder to read body language when teaching online. So, check in more frequently with learners on their
progress and understanding. Concentration dips faster online than in person, so moderators must spend more time on this
than in the traditional classroom. Learner polls and surveys can help. Games like ‘Stand Up If It’s True’ can give an
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immediate sign of learners’ understanding. In the game, the teacher reads a statement and learners stand up if they agree
with it.
To help learners understand the rationale behind an activity and keep them engaged, teachers should spend more
time describing the learning objectives and outcomes. That includes how learners will be assessed. It is also important for
learners to understand their strengths and weaknesses. Simple, self-managed exercises like gap fills and matching tasks
provide automated scoring. These help learners to reflect on their progress.
Embrace new ways to give feedback
In the physical classroom, teachers often use natural body language or simple gestures as cues to learners while
they’re speaking. They can also give feedback to learners one-to-one in lessons. Name individuals during a class, and
provide feedback that is beneficial to the whole group. Or, talk to individuals in a private chat message. Rather than
sending a message or giving a score, try recorded audio or video feedback. This gives a more personable touch. Inviting
learners to give their own feedback and ask questions builds two-way, trusted dynamic.
Choose synchronous and asynchronous tasks
A great online course will usually have a mixture of asynchronous and synchronous tasks. Synchronous tasks
happen in a whole class group, with a teacher at a set time (e.g. in a live lesson). In an asynchronous task, learners work
at their own pace. They may carry out further research individually (or as a pair or small group). They may contribute to
an online discussion forum, create a video or presentation to reflect and build on their understanding.
Using asynchronous tasks gives learners more time to reflect and prepare. Forums and lessons will give learners
the opportunity to use their skills in a classroom-like environment. They'll do this while asking questions, being guided
by the teacher, and learning from their peers. Learners can go back to review online discussions, videos and
presentations.
When combining asynchronous and synchronous teaching, a good model is the flipped lesson. In a flipped
lesson, learners complete tasks before the synchronous lesson. For example, assign three different reading tasks to three
groups of learners. They read and prepare their answers. Then, in the synchronous lesson, mix the groups so they can
compare their different texts. Decide what will work asynchronously and what best fits a synchronous lesson by asking
yourself these five questions:
•

What type of activity fits my lesson outcomes best?

•

How challenging will this be for my students?

•

What scaffolding will I need to provide for all, and what optional additional support will I give?

•

How can I set the practice tasks to ensure they are motivating and challenging, but manageable within the
timeframe?

•

How will I balance time for input with time for practice?

Bibliografie:
https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/activ/III_doctorat/teze/chicu_smaranda_rezumat.pdf
http://ipp.md/wp-content/uploads/2020/05/Studiu__Invatamantul_Online_202-04-29.pdf
https://blog.scoala365.com/2018/11/22/beneficiile-educatiei-digitale-vs-metodele-educatiei-traditionale/ ;
http://www.roeduseis.ro/wp-content/uploads/2014/11/Studiu-e-learning.pdf
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Studiu privind evaluarea în sistemul de învăţare online
prof. Isabela Giorgi
Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’ din Târgu-Jiu
Anul 2020, un an greu încercat care a îngenuncheat omenirea, a determinat reorientări ale activităţilor din mai
toate domeniile, educaţia nefăcând notă discordantă ci dimpotrivă fiind poate unul dintre domeniile cu schimbări bruşte
de direcţie, mai ales în mediul preuniversitar.
În vederea prevenirii infectării cu SARS-CoV-2, procesul instructiv educativ s-a mutat în online. Dacă învăţarea
online era deja implementată de către companii în vederea instruirii şi perfecţionării angajaţilor lor, precum şi de către
universităţi pentru a asigura în bune condiţii învăţarea la distanţă, pentru mediul preuniversitar aceasta a devenit o piatră
de moară pentru cadrele didactice mai puţin familiarizate cu tehnologia şi care, vrând - nevrând, au trebuit să se adapteze
noilor condiţii de predare-învăţare-evaluare. Şi ca orice proces aflat la început se îmbunătăţeşte continuu ca urmare a
experienţelor acumulate pe parcurs dar şi a noilor aplicaţii care vin în sprijinul profesorilor dornici să contribuie la un
sistem educaţional de calitate.
Şi pentru că evaluarea este o parte esenţială a procesului de învăţământ, s-a pus problema eficienţei modalităţilor
de evaluare online şi cât de obiectivă este o astfel de evaluare. Dacă este făcută eficient, evaluarea arată profesorului
măsura în care au fost atinse obiectivele propuse, îl ajută să facă o diagnoză a progresului elevilor și să regleze activitățile
acestora în funcție de posibilitățile lor. Dar cum ştim că evaluarea este eficientă mai ales în mediul online? Recunoaştem
că metodele tradiţionale de evaluare şi adaptate desigur învăţării online (proba orală, testul de evaluare, proba practică)
nu mai sunt relevante şi prin urmare nici eficiente. În orele de Classroom Meet majoritatea elevilor participă fără
activarea camerei iar dacă se lanseză o întrebare, elevul fie caută informaţia şi o citeşte fără a fi şi dovada
acumulării/însuşirii de către elev unor cunoştinţe, fie se justifică (cel mai adesea) că nu-i funcţionează microfonul, nu
prea înţelege întrebarea pentru că nu prea este semnal la telefon sau are conexiune slabă la internet sau constatăm că nici
măcar nu participă activ la ore deşi bulina- elev este prezentă. Cât priveşte testele de evaluare, Google Forms oferă
facilităţi de elaborare a unor astfel de teste cu posibilitatea transmiterii în timp real a rezultatelor evaluării, rezultate care
de asemenea nu ştim cât sunt de obiective întrucât elevii sunt inventivi şi stăpânesc foarte bine tehnicile de
,,comunicare’’ intercolegială, pe diverse grupuri, care asigură transmiterea rapidă a ,,informaţiilor’’, dovada fiind că
majoritatea notelor obţinute sunt note mari şi foarte mari, inclusiv în rândul elevilor care înregistrau dificultăţi în învăţare
în mediul şcolar obişnuit. Iar în ceea ce priveşte probele practice, acestea nu pot constitui o metodă de evaluare deoarece
aceasta ar presupune obligativitatea activării camerei şi tocmai pentru a conferi elevilor încredere şi siguranţă mai ales în
cazul celor care provin din medii familiare cu probleme, condiţii precare, nu este o metodă de evaluare recomandabilă,
excepţie făcând cazul în care proba practică s-ar susţine în atelierul/laboratorul şcoală.
În aceste condiţii, ce este de făcut ca evaluarea să-şi îndeplinească rolul şi funcţiile sale aşa cum sunt ele
menţionate în cărţile de psihopedagogie?
În condiţiile învăţământului de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, o
strategie de proiectare/implementare a unui proces integrat de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat cu
adevărat pe elev. Astfel, activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale elevilor şi
concentrarea pe aspectele lor formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul pentru studiu, să-i îndrume în
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activitatea de învăţare şi să-i motiveze. Greu de realizat în mediul online? poate că nu. Şi dacă mediul de învăţare online
ridică o serie de probleme privind evaluarea, suntem nevoiţi să găsim soluţii.
Iată câteva sugestii de evaluare online eficientă, sugestii ce pot fi adaptate sau ignorate după caz, şi anume:
- observarea sistematică a răspunsurilor elevilor. Se poate realiza prin mai multe metode cum ar fi:
operaţionalizarea cunoştinţelor la fiecare sesiune/activitate de învăţare, feedbackul activităţii putând oferi indicii de
însuşire şi înţelegere a unor cunoştinţe, concepte, mecanisme, etc. De asemenea se poate lansa o temă de dezbatere, o
problemă, un studiu la care elevii să propună, să susţină şi să-şi argumenteze ideile. Reprezintă o sursă de identificare a
lacunelor în înţelegerea conceptelor dar şi de descoperire a unor calităţi precum imaginaţie, gândire critică, abilităţi de
comunicare, convingere, ş.a. De cele mai multe ori dacă evaluarea nu este impusă, elevii sunt mai liberi în exprimare,
mai deschişi şi mai receptivi în ceea ce priveşte învăţarea;
Frecvenţa, tipurile şi conţinuturile comunicărilor, măsura în care sunt discutate subiectele unei teme de
discuţii/dezbatere, profunzimea până la care sunt discutate aceste subiecte și caracteristicile de interactivitate ale
mesajelor în cadrul comunicărilor profesor-elev, elev - elev, pot sugera nivelul de cunoaştere şi înţelegere a diferitelor
noţiuni sau concepte.
- investigaţia, proiectul sunt metode de evaluare tot mai des folosite recomandabile în evaluarea online. Dacă
profesorul lansează teme de investigaţie, proiecte ce prezintă interes pentru elevi pentru că sunt conectate la viaţa reală
economică, socială, etc. stabilind cu claritate obiective, sarcini, rezultate aşteptate elevii vor dezvolta abilităţi de culegere
şi sintetizare, organizare a informaţiilor, formulare a unor ipoteze, aplicare a cunoştinţelor dobândite, explorarea unor noi
situaţii;
- realizarea unor produse finale cu menţiunea că nu se evaluează doar produsul ci şi procesul de realizare a
acestuia;
- autoevaluarea. Autoevaluarea ajută elevii să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere, să-şi valorizeze atât
cunoştinte, cât şi atitudini şi comportamente. Elevii au nevoie să se autocunoască. Aceasta le va da încredere în sine şi îi
va motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Elevul ajunge să îşi evalueze propriile capacităţi învăţând mai
întâi să-şi aprecieze rezultatele în activitatea de învăţare. Din acest motiv, abilitatea de autoevaluare este foarte
importantă pentru formarea la elevi a unor imagini realiste asupra posibilităţilor şi limitelor lor. Cadrul didactic va ajuta
elevii să-şi dezvolte capacităţile autoevaluative, să-şi compare nivelul la care au ajuns în raport cu obiectivele şi
standardele educaţionale şi să-şi impună un program propriu de învăţare.
Când vine vorba de evaluarea performanței elevilor trebuie să avem în vedere cele două noţiuni esenţiale –
evaluare şi performanţă. Dacă performanța elevilor înseamnă acțiunile lor atunci când ei îndeplinesc anumite sarcini,
roluri, obligații sau activităţi, când vine vorba de cuvântul „evaluare”, înseamnă examinarea, judecata, aprecierea și
atribuirea unei valori acelei performanțe. Prin urmare, profesorii trebuie să evalueze performanța oferind sarcini de lucru
şi să monitorizeze comportamentul și acțiunile elevilor. În mediul online de învăţare poate părea dificil la prima vedere,
din cauza motivelor deja menţionate anterior.
Practica a demonstrat că evaluarea este adesea un punct slab al oricărui program de eLearning. Este posibil să nu
fie precizate standarde după care să se evalueze. Este posibil ca rezultatele să nu fie clar definite. Mai mult, este posibil
ca programul să fi fost conceput fără obiective sau obiective declarate în raport cu care să poată fi măsurat, sau poate că
evaluarea a fost concepută după începerea programului. Capacitatea și resursele de a efectua o evaluare pot fi limitate sau
inexistente - și, mai rău, ratele ridicate de uzură pot face ca evaluarea să devină nesigură, invalidă și, în general, lipsită
de sens. Multe programe eLearning ocolesc aceste probleme. Iar unele dintre ele, dacă sunt finanțate de guvern sau de
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diferite agenții interesate, se preocupă doar de monitorizare și evaluare care se limitează doar la analiza intrărilor
(numărul de cursanți instruiți) versus rezultatele (numărul de cursanți care implementează o strategie ) sau impact (cum
s-a schimbat realizarea cursantului ca urmare a dezvoltării profesionale a acestuia).
Fiecare evaluare are şi un anumit nivel de eroare și fiecare instrument are propriul său set de puncte slabe
intrinseci. Prin urmare, toate evaluările ar trebui să utilizeze mai multe tipuri de instrumente - sondaje, focus grupuri,
interviuri, observații și chestionare - pentru a capta și analiza date din cât mai multe unghiuri posibile şi pentru a măsura
datele cât mai eficient cu putinţă. Această triangulare este esențială pentru a ajunge la inferențe sau interpretări cât mai
valabile și exacte.
Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită, scopul comun, de care
trebuie să se ţină cont fiind cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii
asupra rolului evaluării, acela de ameliorare şi corectare mai mult decât de cel sancţionare.
Prin combinarea judicioasă a diferitelor instrumente de evaluare cu metodele complementare de evaluare care se
pretează specificului fiecărei discipline în parte, se poate asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor şi
măsura în care au fost atinse rezultatele învăţării.

Bibliografie:
• Burns, M. (2011, November). Evaluating distance programs, pp. 252-269. In Distance Education for Teacher
Training: Modes, Models and Methods.
• http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2020/08/Invatarea-la-distanta_Raport-de-cercetare_august-2020.pdf
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Prezentarea funcțiilor și-a rolurilor manageriale
Cojocaru Lăcrămioara
Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Piatra Neamț

Funcţiile managerilor sunt aceleași cu ale procesului managerial şi anume: planificarea, organizarea, comanda,
coordonarea şi controlul.
Planificarea: Este funcţia cea mai importanta a managementului, deoarece reprezintă activitatea de luare a deciziilor. Se
stabilesc obiectivele şi cele mai adecvate căi (strategii) pentru atingerea lor. Celelalte funcţii derivă din aceasta şi conduc
la îndeplinirea obiectivelor. Rezultatele planificării sunt reflectate în planurile de activitate.  Se face la orice nivel al
organizaţiei, de către manageri. Prin planurile lor, aceştia schiţează ceea ce firma trebuie să întreprindă pentru a avea
succes. Chiar dacă planurile au obiective 3 diferite, toate sunt orientate către îndeplinirea obiectivului principal, pe care
să-l atingă într-un timp mai scurt sau mai lung.  Este aceea care decide - în avans - ce se va face, cum se va face, când
se va face şi cine o va face. Ea este puternic implicată în introducerea ,,noului" în organizaţie. Prin planurile elaborate,
managerii oferă primele ,,unelte" care ajută firma să fie pregatită pentru orice schimbare ce i s-ar impune de către mediul
în care îşi desfăşoară activitatea.
Organizarea: Odată stabilite obiectivele şi căile prin care acestea vor fi atinse, managerii trebuie să proiecteze sau să
reproiecteze structura care să fie capabilă să le indeplinească. Astfel, scopul organizării este să creeze o structură, care să
îndeplinească sarcinile propuse şi să cuprindă relaţiile ierarhice necesare. În cadrul organizării, managerii preiau sarcinile
identificate în timpul planificării şi le repartizează indivizilor, grupurilor de persoane şi sectoarelor din firma respectivă
care le pot îndeplini. De asemenea, ei stabilesc şi regulamentul funcţionării organizaţiei şi asigură aplicarea lui.
Sintetizând, se poate spune că, in cadrul acestei funcţii, managerii, pe diferite niveluri ierarhice, realizează:
• determinarea activităţilor ce reclamă îndeplinirea obiectivelor;
• gruparea acestor activităţi şi repartizarea lor pe departamente sau secţii;
• delegarea de autoritate, când este cazul, pentru a le realiza;
• pregătirea coordonării activităților, autorităţii şi informarea orizontală şi verticală în structura organizaţională.
Scopul structurii organizatorice este de a permite obţinerea de către personalul firmei a cât mai multor performanţe.
Structura trebuie să definească şi să acopere sarcinile pentru a fi îndeplinite, să proiecteze regulile relaţiilor umane.
Determinarea unei structuri organizatorice este o problemă, deloc uşoară, pentru management, deoarece ea trebuie să
definească tipurile de activităţi ce trebuie să se desfăşoare precum şi personalul care să le poată face cât mai bine.
Comanda După ce s-au fixat obiectivele, s-a proiectat structura organizatorică şi s-a definitivat personalul, organizaţia
trebuie să înceapă să lucreze. Această misiune revine funcţiei de comandă ce presupune transmiterea sarcinilor şi
convingerea membrilor organizaţiei de a fi cât mai performanţi în strategia aleasă pentru atingerea obiectivelor. Astfel,
toţi managerii trebuie să fie conştienţi că cele mai mari probleme le ridică personalul; dorinţele şi atitudinile sale,
comportamentul individual sau de grup, trebuie să fie luate în considerare pentru ca oamenii să 4 poată fi îndrumaţi şi
ajutaţi să execute cât mai bine sarcinile. Comanda managerială implică motivare, un anumit stil de conlucrare cu oamenii
şi de comunicare în organizaţie. Coordonarea Funcţia de coordonare permite ,,armonizarea" intereselor individuale sau
de grup cu scopurile organizaţiei. Indiferent de tipul organizaţiei (de producţie, comercială, financiară etc.), fiecare
individ interpretează în felul sau bunul mers al instituției. Astfel, această funcţie intervine în ,,aducerea la acelaşi
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numitor" a interpretărilor respective, plasându-le pe direcţia atingerii obiectivelor de bază ale organizaţiei. Controlul În
final, managerul trebuie să verifice dacă performanţa actuală a instituției este conformă cu cea planificată.
Acest fapt este realizat prin funcţia de control a managementului, ce reclama trei elemente:
• stabilirea standardului (limitei, pragului) performanţei;
• informaţia care indică diferenţele dintre nivelul de performanţă atins şi cel planificat;
• acţiunea pentru a corecta abaterile care apar. Scopul controlului este să menţina firma pe drumul pe care va atinge
obiectivul propus. Trebuie facută precizarea ca procesul de management nu înseamna patru-cinci funcţii separate ca
activitaţi izolate. În realitate ele nu se desfaşoară decât cel mult la înfiinţarea unei organizaţii. De regulă, există o
multitudine de combinaţii în desfaşurarea lor. Unii autori adăugau managementului functia de personal (staffing).
Astăzi, managerii școlari trebuie să devină lideri care optimizează procesul învățării elevilor, trebuie să cunoască
conținutul academic și tehnici pedagogice pe care cadrele didactice le utilizează în procesul predării, trebuie să lucreze
împreună cu profesorii pentru a-i abilita cu noi instrumente de lucru și pentru a-i stimula. A determina rolurile
managerului de școală nu este doar un exercițiu abstract. Realitatea sugerează faptul că pe lângă regruparea vechilor
responsabilități, noi atribuții au fost adăugate. Mai mult decât atât se consideră de către actualii manageri că această
poziție în cadrul organizației școlare va fi din ce în ce mai puțin dorită de către profesorii-manageri, din cauza
complexității sale. Kenneth Leithwood și Carloyn Riehl identifică trei practici esențiale pe care orice manager școlar
trebuie să le urmărească:
− să-și definească viziunea și direcția de acțiune în raport cu scopurile grupului, care să creeze premisele
performanțelor înalte;
− să fie preocupat de procesul dezvoltării profesionale a personalului, ceea ce implică stimulare intelectuală, sprijin
individual, model personal;
− să redefinească organizația, în sensul dezvoltării culturii școlare, al modificării structurilor organizaționale și al
promovării unui mediu stimulativ de colaborare.
Pe lângă aceste sarcini esențiale, noul context al reformei educaționale solicită și alte roluri specifice:
− crearea și menținerea unei școli competitive, prin promovarea imaginii școlii în comunitate;
− responsabilizarea celorlalți, în vederea luării unor decizii importante.
Acest lucru se impune în contextul actual al descentralizării învățământului nu numai la nivel macro, ci și la nivelul
fiecărei intituții școlare;
− dezvoltarea și punerea în aplicare a unor planuri strategice de dezvoltare organizațională; − promovarea calității, a
echității și a dreptății sociale în contextul unei societăți dinamice care oferă variate provocări educaționale.
Astfel, rolurile asociate poziției de manager școlar pot fi analizate de-a lungul a două axe propuse de L. Cohen și L.
Manion: administrativ-academică și instrumental-expresivă.
Clasificarea rolurilor:
• Roluri interpersonale: Reprezentarea constă în îndeplinirea sarcinilor ceremoniale, considerate cronofage. Leader :
managerul stabileşte o direcţie şi un mediu care îi încurajează pe angajaţi să lucreze la un nivel optim. Legătură :
managerul are contacte cu alţi manageri din aceeaşi organizaţie sau din alte organizaţii; Acest rol se referă la „lucrul în
reţea”.
• Roluri informaţionale: Monitor: managerul caută permanent informaţii şi le alege pe cele mai relevante şi mai utile,
ceea ce reprezintă un avantaj important în luarea deciziilor.
Diseminator: informaţiile alese de manager pot fi oferite, uneori, angajaţilor, care, în mod normal, nu au acces sau nu
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cunosc relevanţa acestora ADMINISTRATIV ACADEMIC. Organizare internă Clădiri, echipamente INSTRUMENTAL
Examinare, organizare Proceduri de intrare Relații staff-elevi Relații părinți-profesori Politica educațională Predare
EXPRESIV . Purtător de cuvânt : managerul, având autoritatea de a vorbi ca reprezentant al organizaţiei, va încerca să
informeze sau să influenţeze persoane din organizaţia pe care o conduce sau din afara acesteia.
• Roluri decizionale:  Antreprenor, considerat şi rol de agent de schimbare, acesta este cel mai important rol decizional
al managerului, care caută idei noi, le evaluează şi, dacă se consideră productive, le implementează în cadrul organizaţiei.
 Mediator: managerul trebuie să prevină şi să rezolve conflictele.
2.Descrierea competenței manageriale de gestionare a resurselor umane
Prin gestiunea resurselor umane se asigură necesarul de forţă de muncă într-o instituţie, pe categorii de personal în scopul
realizării activităţilor și obţinerii rezultatelor aşteptate. Descentralizarea instituţiilor bugetare face necesară însuşirea unor
principii ale managementului resurselor umane, astfel încât să fie create condiţiile unei implicări şi participări la
activitatea instituţiei, în condiţiile în care dorim să trăim într-o societate în care valorile fundamentale sunt creativitatea,
libertatea, pluralismul şi toleranţa. Instituţiile din învăţământul preuniversitar (grădiniţe, şcoli, licee) nu beneficiază de
manager de resurse umane. Conducerea resurselor umane, vizează asigurarea de personal, atât din punct de vedere
cantitativ, dar mai ales calitativ. Puncte slabe şi propuneri de îmbunătăţire identificate în sistemul învăţământului
preuniversitar ca rezultat al gestionării centralizate a resurselor umane sunt:
• deciziile adoptate în sistemul educaţional privind resursele umane au efecte asupra instituţiei de învăţământ şi a
indivizilor din instituţie;
• orice dezechilibru poate genera disfuncţii serioase la nivelul instituţiei de învăţământ ţinând cont de rolul cadrului
didactic pe care îl are în procesul instructiv – educativ;
• prin strategii ale resurselor umane, instituţia de învăţământ poate produce schimbări individuale care pot fi transferate
de către personal şi în mediul extins. Pensionarea, demiterea sau concedierea sunt activităţi ce ţin de unitatea şcolară
împreună cu Inspectoratele Şcolare Judeţene.
Resursele umane nu trebuie privite doar ca o componentă a costului, ci ca o investiţie rentabilă în cadrul unităţii de
învăţământ și principalul agent al promovării educaţiei şi performanţei. Asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea
resurselor umane constituie patru puncte cardinale determinante în algoritmul decizional al unei instituții. Într-o
accepțiune generală, managementul resurselor umane reprezintă ansamblul criteriilor și principiilor de planificare,
recrutare, selectare și perfecționare a personalului unei instituții cu scopul de a asigura funcționalitatea normală, precum
și optimizarea activității oricărei instituții. Dintr-o perspectivă mai simplificată, definirea managementului resurselor
umane vizează arta de a conduce și a administra personalul unei instituții. Teza potrivit căreia îmbunătățirea
performantelor individuale influențează în mod direct eficiența activității unei organizații, impune 10 atât conducătorilor,
cât și persoanelor cu responsabilități în conducerea executivă a departamentelor, să acorde importanța cuvenită
managementului resurselor umane. Preocuparea pentru adoptarea unor strategii și standarde profesionale menite să
îndeplinească cerințele interesului public, pentru realizarea unor servicii publice la nivelul celor mai înalte standarde de
performanta, reprezintă o problemă de mare actualitate. În acest context, managementul resurselor umane se
materializează în plan aplicativ prin acțiuni și procese care, în măsura în care operează în mod coerent și convergent, pot
garanta realizarea cu succes a obiectivelor individuale și colective ale personalului unei organizații. Aceste obiective și
procese vizează în principal: planificarea resurselor umane, recrutarea, selectarea, integrarea personalului, pregătirea și
perfecționarea profesională, evaluarea, interrelaționarea, siguranța si securitatea muncii.
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3.Comunicarea în cadrul organizației școlare este procesul prin care are loc schimbul de informaţii între indivizi prin
utilizarea unui sistem comun de simboluri, semne sau comportamente . Comunicarea reprezintă un proces complex care
are la bază reciprocitatea, existenţa unui scop, folosirea simbolurilor pentru transmiterea ideilor, ireversibilitate. Dacă
privim comunicarea din punct de vedere al mecanicii sale, o putem defini drept „transmisie de informaţie de la o sursă la
receptor”. Această definiţie pune accentul pe funcţia de transmitere ca fiind cea mai importantă, pe când un mesaj poate
fi transmis către un receptor cu intenţia precisă de a-i afecta comportamentul. În majoritatea cazurilor manageriale, se
aşteaptă ca managerul să modifice, să ghideze şi chiar să schimbe comportamentul celor cu care lucrează, în vederea
executării activităţilor pentru atingerea obiectivelor propuse, cu alte cuvinte – „a acţiona eficient”. Procesul de
comunicare este un instrument integrat managementului, dar şi un element important în construirea identităţii şcolii.
Funcţiile organizaţionale ale comunicării sunt următoarele: • Controlul - să clarifice îndatoririle, să stabilească autoritatea
şi responsabilităţile; • Informarea - să furnizeze baza deciziilor; • Coordonarea - să facă posibilă acţiunea comună
eficientă; • Motivarea - să stimuleze cooperarea şi implicarea în atingerea obiectivelor; • Emoţională - să permită
exprimarea trăirilor sentimentelor. În ultimii ani, în contextul dezvoltării conceptului de inteligență.
Abilităţile-cheie necesare unei comunicări inteligente pot fi grupate în cinci categorii principale: 1. abilităţi
intrapersonale (a fi conştient de sine, a-ţi înţelege propriile emoţii şi a-ţi estima corect propriile sentimente şi idei care-i
pot influenţa pe ceilalţi);
2. abilităţi interpersonale (a înţelege sentimentele celorlalţi, a fi preocupat de ceilalţi şi a stabili relaţii emoţionale
strânse);
3. adaptabilitatea (capacitatea de a-ţi verifica propriile sentimente şi a le compara cu ale celorlalţi, de a-ţi modula
sentimentele şi modul de gândire în raport cu ceilalţi, de a rezolva problemele ivite prin negocieri);
4. strategii de management al stresului (abilitatea de a putea, pe timpul comunicării cu ceilalţi, să facă faţă stresului, să
fie calm şi să-şi domine emoţiile puternice);
5. factorii motivaţionali şi generali ai stării de spirit (capacitatea de a fi optimist şi a transmite acest sentiment, de a te
simţi bine cu tine însuţi şi cu ceilalţi şi de a-i face şi pe ei să înţeleagă acest sentiment, de a fi mulţumit şi de a exprima
verbal şi nonverbal această stare de spirit).
4.Prezentarea conceptului de calitate a educației
Calitatea în educație devine o cerință stringentă pe fundalul schimbărilor apărute în economia de piață, în care
prestatorii de servicii educaționale se confruntă cu o concurență tot mai redutabilă, iar beneficiarii, direcți și indirecți ai
educației, sunt tot mai exigenți. De aceea managerii școlari trebuie să elaboreze o strategie pentru managementul calității
educaționale și de consiliere, în concordanță cu strategia națională și europeană în domeniu. Conceptul de calitate este
perceput diferit de către cei implicați și este influențat de numeroși factori(materiali, financiari, umani etc). De aceea ,
este necesară o etapizare a procesului educațional, în vederea măsurării cât mai exacte a calității fiecărui proces. Ceea ce
înseamnă că managementul calității trebuie centrat pe procese și nu pe oameni, calitatea urmând să devină o
responsabilitate atât a furnizorului, cât și a beneficiarului, dar și o atitudine mentală, un mod de viață al fiecărui
participant, cât și a întregii instituții școlare. În acest sens, trebuie stabilite: • standarde, norme și indicatori de calitate
pentru diferitele componente ale procesului educațional și de consiliere; • tehnici pentru controlul calității; • metode
pentru rezolvarea situațiilor dificile, care afectează calitatea educațională. Calitatea procesului educațional poate fi
regăsită în: • calitatea unității școlare(modul cum resursele umane și materiale corespund standardelor); • calitatea
serviciilor educaționale oferite, este în directă corelație cu modul în care structurile organizatorice ale școlii realizează

2538

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

obiectivele educaționale stabilite; • calitatea procesului educațional de instruire și educare a elevilor, ține de modul care
resursa umană înțelege și aplică curriculumul, diversitatea și modernitatea metodelor de predare, evaluare, consiliere
utilizate.
5. Descrierea strategiilor și stadiilor de carieră
Strategiile de carieră îşi propun anticiparea problemelor şi planificarea pe termen lung. Câteva din aceste strategii sunt:
A. Cunoaşte-te pe tine însuţi – şi care propune o analiză atentă a orientării carierei, a punctelor slabe/tari, a locului în
companie.
B. Cunoaşte-ţi mediul profesional – cunoscând mediul, problemele economice, companiile competitoare, se pot
anticipa atât evenimentele neplăcute cât şi ocaziile. Urmărind semnalele din domeniul de activitate şi culegând un
permanent feed-back nu poţi fi luat prin surprindere.
C. Îngrijeşte-ţi reputaţia profesională – înseamnă să îţi evidenţiezi abilităţile şi realizările, tot ceea ce te
individualizează, ce demonstrează calităţi speciale, posibilitatea de a investi şi capacitatea de a finaliza proiecte.
D. Rămâi mobil, vandabil, mereu în evoluţie – înseamnă să urmăreşti corespondenţa între competenţele personale şi
cele căutate pe piaţa forţei de muncă, a celor uşor transferabile.
E. Fii atât specialist, cât şi generalist – trebuie dezvoltat un domeniu de expertiză, de specialitate, dar trebuie păstrată o
anume flexibilitate şi nu trebuie să te plafonezi. Stăpânirea unui domeniu foarte restrâns te face inflexibil şi vulnerabil.
F. Documentează reuşitele proprii – înseamnă să poţi oferi dovada a ceea ce ai realizat, rezultatele şi realizările
identificabile sunt mai valoroase în piaţa forţei de muncă.
G. Pregăteşte întotdeauna un plan de rezervă şi fii gata să acţionezi – care se leagă foarte bine cu celelalte indicaţii de
a fi mereu activ.
H. Menţine-te în formă financiară şi psihică – înseamnă să ai mereu asigurată o bază, un confort şi un echilibru în plan
psihic şi material.
Aceste strategii privesc pe individ; de cealaltă parte se af1ă organizaţia care trebuie să se preocupe atât de nevoile sale
interne, cât şi de cariera angajaţilor.
Putem defini stadiile carierei ca tipare generale ale progreselor, obligaţiilor esenţiale şi schimbărilor din activităţile
rolului profesional.
Aceste stadii succesive sunt :
• explorarea,
• stabilizarea,
• avansarea,
• menţinerea,
• finalul carierei.
Explorarea reprezintă confruntări între viziunile nerealiste formate în adolescenţă şi lumea reală. Individul cunoaşte şi
alege din rolurile explorate. În acest timp îşi descoperă şi dezvoltă talente, abilităţi, interese, valori. Este un moment
important în formarea identităţii profesionale şi alegerii unui domeniu. Câteva din elementele importante în această
perioadă sunt: reţeaua socială, mentorul, discipolul. Reţeaua socială este grupul de colegi care oferă feed-back şi
informaţii generale despre organizaţie şi activităţi. Mentorul este o persoană mai în vârstă din organizaţie şi care joacă un
rol 25 important pentru cel af1at la începuturile carierei.
6.

Stabilirea conceptelor de proiect și de management al proiectului
Managementul proiectului este o ramură specializată a managementului, apărută la jumătatea secolului XX pentru
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coordoanarea și controlul activităților complexe din industria modernă, unde investitorii doreau ca proiectele lor să
înceapă cât mai repede și să fie conduse eficient, astfel încât, să-și recupereze repede investițiile. Deși a apărut în Statele
Unite ale Americii, managementul proicetului a fost preluat rapid și în Europa, primele încercări aparținând unui institut
din Marea Britanie – The Chartered Institude of Building, care alături de alte organizații, cum ar fi Institutul pentru
Managementul Proiectelor, a format un organism de certificare a managerilor de proiect și a programelor de formare în
domeniu. Tot la nivel european s-au elaborat proceduri privind calitatea în domeniul managementului proiectului,
proceduri concentrate în documentele Organizației Internaționale de Standardizare. Premisa de la care pornește
managementul proiectului are în vedere un aspect fundamental și anume că eficiența organizațională depinde de gradul
de asimilare a noului și de exploatare a potențialului de creativitate a membrilor unei organizații. Managementul de
proiect a fost conceput în vederea soluționării unor probleme complexe, dar definite precis, cu un puternic caracter
inovațional, care implică reunirea pe o perioadă determinată, într-o echipă distinctă condusă de un manager de proiect, a
diverși specialiști din cadrul organizației și din afara acesteia. De-a lungul timpului, în managementul proiectului au fost
incluse proceduri de gestionare eficientă a resurselor, aria documentelor și a sarcinilor administrative, logica decizională,
managementul financiar, precum și metode și tehnici de management clasice adaptate corespunzător condițiilor mediului
actual. Managementul proiectelor cuprinde practic elemente din toate sferele managementului. După 1989,
managementul proiectelor s-a dezvoltat mult, cuprinzând aspecte diverse ale socioculturalului, mai ales datorită noilor
politici orientate către Uniunea Europeană. Proiectul își propune realizarea unei schimbări, numai că producerea acesteia
trebuie să fie un proces ce beneficiază de existența unei viziuni, care să organizeze întreaga intervenție pentru atingerea
obiectivelor, de existența unor abilități ale membrilor organizației școlare în domeniul derulării proiectelor, de existența
resurselor necesare pentru producerea schimbării și, poate în primul rând, de existența unei planificări a întregii activități
pe toată perioada proiectului. Proiectul este caracterizat de un efort temporar pentru crearea unui produs sau serviciu cu
caracter de unicitate. Proiectul constă într-un set de activităţi bine selectate, care folosesc resurse 27 (timp, bani, oameni,
materiale, energie, spaţiu, aprovizionări, comunicaţii, calitate, risc, etc.) pentru atingerea obiectivelor predefinite.
Proiectul este caracterizat de un efort temporar pentru crearea unui produs sau serviciu cu caracter de unicitate. Proiectul
constă într-un set de activităţi bine selectate, care folosesc resurse (timp, bani, oameni, materiale, energie, spaţiu,
aprovizionări, comunicaţii, calitate, risc, etc.) pentru atingerea obiectivelor predefinite.
Triunghiul proiectului: Gradul de complexitate a unui proiect este dat de numărul sarcinilor presupuse a fi îndeplinite, de
numărul şi intensitatea constrângerilor care apar pe parcursul desfăşurării sale.
Orice proiect depinde de trei factori:
− Timp, necesarul de timp aşa cum este el reflectat de planificarea iniţială a proiectului.
− Bugetul proiectului, bazat pe costul resurselor necesare.
− Obiectivele, scopurile proiectului şi activităţile cerute de punerea lui în practică.
Aceşti termeni definesc „triunghiul” proiectului. Modificarea oricăruia dintre ei determină schimbarea celorlalţi doi.
Managementul proiectelor este ansamblul de activităţi referitoare la atingerea cu succes a unui grup de obiective. Acesta
include planificarea, programarea şi susţinerea desfăşurării activităţilor cuprinse în proiect. Managementul proiectelor:
procesul de conducere a unui proiect care necesită aplicarea planificării, construirea echipei (team-building),
comunicarea, controlul, luarea deciziilor şi competenţe de finalizare a proiectului, principii, instrumente şi tehnici.

Bibliografie:
Curs de Management Educațional-Asociația ,,Eco-Mundi”, Călărași

2540

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

Resurse educaționale destinate elevilor
Fișe de lucru pentru predare-învățare la clasa a XII-a
CLIMA ROMÂNIEI
Prof. Arhire Simona Gianina
Colegiul Economic ”Anghel Rugină” Vaslui
➢

Factorii genetici ai climei

1. Poziția geografică. România este situată la intersecția paralelei de 450 latitudine Nordică cu meridianul de 250
longitudine estică, ceea ce determină situarea României într-un climat temperat continental de tranziție cu o temperatură
medie de 100 C cu precipitații neregulate și 4 anotimpuri.
2. Radiația solară. Este relativ ridicată la nivelul țării noastre, variind în funcție de latitudine: în sud 125 kcal/cm2 /an iar
în Nord avem 115 kcal/cm2 /an, altitudine; altitudine: pe litoral 135 kcal/cm2 /an iar pe vârful munților 100 kcal/cm2 /an.
3. Factorii dinamici
Circulația generală a maselor de aer la nivelul țării noastre este de la Vest la Est, ceea ce determină scăderea cantității de
precipitații și accentuarea continentului termic.
4. Factorii fizico-geografici
- dispunerea României pe aproximativ 50 de latitudine determină scăderea temperaturii medii anuale de la S la N cu
aproximativ 2,5 grade. Astfel, dacă în Sudul țării avem temperatură de 11 0 C, în N va scădea cu 2,50 C până la 8,5 0 C în
aceeași unitate de relief.
- relieful influențează clima prin altitudine (etajare climatică) desfășurarea arcului carpatic (baraj orografic) și prin
existența unor culoare de vale și a depresiunilor (se produc inversiunile termice) – pe fundul văilor și în depresiuni sunt
temperaturi foarte scăzute, sub -250 C, geruri puternice, cețuri persistente iar pe versanți sunt temperaturi mai ridicate.
- Marea Neagră influențează local pe o fâșie de 15-25 km lățime determinând temperaturi moderate și brize marine.
➢

Elementele climatice ale României

1. temperatura
•

Desfășurarea teritoriului României pe aproximativ 5 0 latitudine, induce o distribuție neuniformă a valorilor
medii anuale de temperatură, între sudul și nordul țării;

•

Altitudinal, temperaturi medii anuale variază cu 6,4 0 C la fiecare 1000 m;

•

În depresiunile intramontane, se manifestă fenomenul de inversiune termică, mai ales în perioada rece a anului.

2. precipitațiile
•

Variază în timp și spațiu, iar cantitățile cele mai mari sunt specifice în lunile mai și iunie;

•

În spațiu, precipitațiile cresc odată cu înălțimea și scad de la Vest la Est;

•

Cea mai mică cantitate de precipitații, se întâlnește în Delta Dunării și pe litoralul M. Negre iar cea mai mare
cantitate, de peste 1400 mm se întâlnește în munții cu altitudine de peste 2000 m și în munții Apuseni.

3. vânturile
•

Foehnul: se întâlnește în munți

•

Crivăț: în estul țării

•

Austrul: vestul Câmpiei Române

•

Brizele marine: litoralul M. Negre

4. influențe climatice
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•

•

•

Influențe oceanice:
-

Precipitații bogate

-

Temperaturi moderate

Influențe submediteraneene
-

Temperaturi mai ridicate

-

Ierni blânde

-

Precipitații mai bogate iarna

Influențe de tranziție
-

•

•

•

Fac trecerea între influențele submediteraneene și cele de ariditate

Influențe de ariditate
-

Temperaturi ridicate vara și scăzute iarna

-

Precipitații scăzute

Influențe scandinavo-baltice
-

Temperaturi foarte scăzute iarna

-

Precipitații bogate, frecvente ninsori iarna

Influențe pontice
-

Amplitudini termice scăzute

-

Precipitații reduse

Precizați două deosebiri între clima Podișului Dobrogei și clima Dealurilor Silvaniei.
Precizați două deosebiri între clima Sectorului dintre Olt și Argeș și clima Deltei Dunării.
Precizați două deosebiri între clima Podișului Dobrogei de Sud și clima Munților Apuseni.
Precizați două deosebiri între clima Grupei Munților Poiana Ruscă și Câmpia Bărăganului.
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INVĂȚAREA PRIN COOPERARE SAU INTERDEPENDENȚA
POZITIVĂ ÎN GRUPUL DE ELEVI – CLASIC VS. ONLINE
GHEORGHE CORNELIA MIRELA
Colegiul Naţional Pedagogic „ŞTEFAN VELOVAN”
Craiova, Județul Dolj
,,Ce pot face copiii împreună astăzi, mâine pot realiza singuri” (S.Vygotsky, 1962)
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 membri ai grupului. (Johnson R., Johnson D., Holubec E., 1994)
Învăţarea prin cooperare răspunde diferitelor obiective. Ea poate servi aprofundării conceptelor deja cunoscute,
introducerii unor noi concepte, perfecţionării abilităţilor, trezirii unor interese etc.
Prin intermediul metodei de învăţare prin cooperare elevii dobândesc pe parcursul orelor de studiu cunoştinţe,
deprinderi, strategii, proceduri prin cooperare, în cadrul unui grup. Ei vor adapta apoi aceste cunoştiinţe, strategii,
procese şi competenţe nou dobândite la propria persoană. Astfel elevii învaţă împreună, dar dovedesc ceea ce au învăţat
individual.
Etapele procesului de învăţare prin cooperare sunt:
▪

Identificarea grupei/grupelor de lucru

▪

Proiectarea în echipă a activităţilor

▪

Discutarea şi stabilirea obiectivelor sociale

▪

Stabilirea sarcinilor de lucru/lucrărilor pe grupe

▪

Prezentarea rezultatelor

▪

Evaluarea procesului de învăţare/analiza reflexivă asupra celor întâmplate

Prima cerintă pentru a structura în mod eficient o lecţie de învăţare prin cooperare este ca elevii să se simtă cu
adevărat împreună.
În situaţii de învăţare prin cooperare, elevii au două responsabilităţi: să studieze materialelw atribuite și să se asigure
că toţi membrii grupului studiază materialele atribuite.
Termenul tehnic pentru această dublă responsabilitate este o interdependenţă pozitivă; acesta este primul şi cel mai
important element în învăţarea prin cooperare. Atunci când există dependenţă pozitivă, elevii percep că sunt la fel cu
ceilalţi membrii ai grupului la care sunt conectaţi şi că eforturile lor trebuiesc coordonate cu cele ale grupului pentru ca
activitatea desfăşurată să poată fi finalizată şi să aibă succes.Astfel, elevii se folosesc de calitatea de participanţi într-un
grup şi îşi ajută colegii; de asemeni, elevii sunt organizaţi în grupuri mici de lucru pentru a învăţa cât mai mult unul de la
celălalt, maximizând astfel resursele şi bazându-se pe sprijinul reciproc şi pe încurajarea reciprocă; în final ei sărbătoresc
în comun succesul obţinut de către grupă.
Înţelegerea corectă a termenului de dependenţă pozitivă presupune înţelegerea de către copii a faptului că eforturile
depuse de fiecare membru al grupului sunt necesare şi vitale pentru procesul de grup (neexistând sentimentul tip ,,slugă”)
şi fiecare participant trebuie să contribuie în felul său la succesul comun, cu propiile resurse şi/sau cu propriile
responsabilităţi. Fără dependenţă pozitivă, învăţarea prin cooperare nu este posibilă. Pentru a fi înţeleasă de către elevi, ea
trebuie să fie privită ca fiind cea mai importantă şi interesantă fază a actului de învăţarea prin cooperare.
Cel de-al doilea element de bază pentru a avea o învăţare prin cooperare este existenţa responsabilităţii individuale
şi de grup, ambele tipuri de responsabilitate fiind integrate în procesul de învăţare prin cooperare: grupul trebuie să fie
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responsabil în a-şi îndeplinii obiectivele propuse, iar fiecare membru al grupului trebuie să se simtă responsabil pentru
partea sa de lucru. Responsabilitatea individuală se manifestă atunci când performanţa fiecărui membru reprezintă o
măsură a performanţei grupului. Este important ca grupul să ştie care dintre membrii săi are mai multă nevoie de ajutor,
sprijin şi încurajare în îndeplinirea sarcinilor asumate.
Pentru a se asigura că fiecare elev, individual, este responsabil pentru propriile sale sarcinile în cadrul grupului,
profesorul trebuie să evalueze gradul de efort depus de fiecare membru al grupului în activitatea depusă. În acest caz,
feedback-ul are rolul de a asigura responsabilitatea fiecărui membru în obţinerea rezultatului final la nivelul grupei.
Modurile de dezvoltare a responsabilităţii individuale sunt:
▪

alcătuirea de grupuri mici de lucru (cu cât grupul este mai mic, responsabilitatea individuală este mai mare);

▪

testarea individuală a tuturor elevilor;

▪

testarea orală, la întâmplare, a câte unui elev, acesta fiind solicitat să-şi prezinte activitatea personală în cadrul
grupului din care face parte;

▪

observarea grupului şi notarea frecvenţei cu care fiecare membru contribuie la îndeplinirea sarcinilor de lucru;

▪

transferarea rolului de examinator de la profesor la un elev, membru al grupului; acesta va cere celorlalţi
membri ai grupului de lucru să-şi justifice răspunsurile pe care le dau la întrebările adresate de către el, în
calitate de examinator.

▪

,,explicaţiile simultane” = clarificarea temei/activităţii de lucru în carul grupului, prin discuţii între membrii
acestuia.

Cel de-l treilea element de bază al procesului de învăţare prin cooperare îl reprezintă evaluarea în cadrul grupului.
Evaluarea are loc atunci când membrii grupului discută cât de bine sau nu şi-au atins obiectivele propuse şi, în ce măsură
au reuşit să-şi creeze adevărate relaţii de muncă. În urma acestor discuţii, grupurile trebuie să-şi stabilească ce relaţii le
sunt utile şi care trebuie schimbate, pentru a-şi optimiza activitatea. Prin analiza atentă a modului de lucru şi a căilor de
consolidare a eficienţei activităţii în cadrul grupului, se poate realiza o îmbunătăţire continuă a procesului de învăţare.
Pentru înţelegerea situaţiei existente în grupul de lucru la un anumit moment, reflecţia de grup poate oferi o imagine
exactă a acesteia.
Din punct de vedere al procesului de învăţare, scopul reflecţiei în cadrul grupului este acela de creştere a eficienţei
individuale a membrilor în ceea ce priveşte propriile lor contribuţii la realizarea obiectivelor întregului grup. Pe parcursul
desfăşurării procesului de reflecţie, profesorul observă atent şi sistematic modul în care elevii înţeleg sau nu atunci când
îşi explică reciproc, precum şi modul de îndeplinire a unei sarcini. Există două tipuri de reflecţie: în grup şi la nivelul
întregii clase. Pentru a fi siguri că procesul de reflecţie în grupe mici este eficient, trebuie ca la sfârşitul procesului de
învăţare fiecare grup să-şi analizeze propria activitate desfăşurată (cum şi cât de bine au lucrat membrii acestuia
împreună). Grupurile trebuie să descrie ce acţiuni desfăşurate de membrii acestora au fost sau nu utile şi să decidă ce
comportamente să fie menţinute şi care îndepărtate.
Existenţa grupului de reflecţie, a ,,procesului de grup” permite grupelor de lucru să se concentreze asupra
menţinerii unor relaţii bune de lucru în cadrul grupului, facilitează dobândirea de competenţe sociale, garantează că
membrii grupului au primit feddback-ul cu privirea la participarea lor la activităţile grupului, asigură dezvoltarea gândirii
elevilor şi contribuie la consolidarea realţiilor dintre membrii unui grup de lucru. Este necesar ca procesul de reflecţie în
grupe mici să fie corelat cu proceul de reflecţie la nivelul grupului mare (al clasei).
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Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada
suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la
distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește
următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru
elevii cu nevoi speciale de învățare.
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și
limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu
se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu
dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online,
fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă
identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de
sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală.
Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul
este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, platformele de
streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în
acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui
feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al
plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi),
neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid.
Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul
online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală
le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor
sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau de trafic încărcat.

Bibliografie:
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TRADITIONAL VERSUS MODERN
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Prof. Simona Venera Mărgineanu
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, Craiova

Students being able to communicate in English is any teacher's aim because being productive in English does
not mean being able to apply the grammar rules in various grammar exercises, but being able to understand, write,
produce and even feel English.
Good teachers should keep an open mind on new ideas about teaching and learning and should also try
interesting new ways without getting hooked on one method. One of the best teaching methods proved to be drama.
Among native speakers, drama has long been used for the purpose of developing clear pronunciation and good speech
habits. Nowadays drama is equally used in teaching English because it can enliven the class, support communicative
language practices, and spur the development of imaginative interplay among learners. It can also act as a platform for
pronunciation practice.
Drama activities have ceased to be a tabu subject for teachers. Most of the teachers are more or less familiar
with this concept, which has almost become one with the concept of modern teaching methods.
But the only true victory these methods have obtained lies in the fact that it has overcome the prejudices and of
having been accepted, at least in theory, as efficient teaching methods. The advantages of these methods cannot be
contested: they offer a significant framework for communication, they allow unpredictable, spontaneous linguistic
situations, they allow the creative implication of the person in its integrality, they stimulate self confidence and
motivation, they offer physical activism and relaxation, they build a significant connection between the class and the real
world, they allow working in classes with a large number of students who possess different capacities. It creates a
democratic environment in which the educational process focuses on the students and on their needs, learning becoming
more realistic and more significant, encouraging students to express their imagination and sensibility, in which there is a
constant feedback from the students, in which the conversation is authentic, and which finally prepares students for real
life and unpredictable situations.
Thus drama helps teaching a foreign language being applicable to different types of texts such as poetry, stories
and different types of plays according to the level of the students and to the aims of the teacher. Of course these can be
taught without the use of drama and dramatization with various teaching methods and activities but each of them
becomes more comprehensible, more interesting and easier for the student when drama activities are applied.
Dramatic activities are crucial to early literacy development because children can be involved in reading and
writing as a holistic and meaningful communication process. In addition, the mental requirements for understanding
drama are similar to those for reading. For instance, the meaning of reading is generally grasped in a transaction between
the reader and the text. Drama means a teaching method that involves children in imaginary, unscripted, and spontaneous
scenes, in which the meaning is made from the engagement and transactions between the teacher and students.
Reading can also stand for a process of interpreting the world, which endorses drama as a powerful learning
medium because it provides a context for children to relate to their lived experience. In writing development, children
who experience drama also appear to be more capable of making appropriate linguistic choices as well as expressing
opinions or suggesting solutions.
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Creating Drama with poetry is an exciting language learning experience. The technique employs a multi-sensory
approach to language acquisition by involving language learners physically, emotionally, and cognitively in the language
learning process. The use of poetry as drama in the English classroom enables the students to explore the linguistic and
conceptual aspects of the written text without concentrating on the mechanics of language. Students are able to develop a
sense of awareness of self in the mainstream culture through the dramatic interpretations of the poems. Language
acquisition becomes internalized as a direct result of placing the learners in situations that seem real. The students use the
target language for the specific purpose of communication. They experiment with non-verbal communicative aspects of
language (body language, gestures, and facial expressions), as well as verbal aspects (intonation, rhythm, stress, slang,
and idiomatic expressions), while interpreting the poems. The students begin to feel the language and gain the confidence
to interact outside the classroom using the target language.
Storytelling shares a number of features with drama thus making the dramatization of stories quite appropriate to
be used in teaching English. In storytelling and drama, the usual norms of time, place and identity are temporarily
suspended as, for example, in a story which spans a hundred years yet takes three minutes to tell, or a drama activity
which transforms the classroom in a ”jungle” and all the children in it to ”hungry lions”. Storytelling and drama are
classroom events which engage children’s interest, attention and imagination and develop language skills in a holistic
way. They also appeal to children with different intelligences and learning styles and provide a framework for fostering
social skills and attitudes such as active listening, collaborating, turn taking and respect for others, in a positive way.
Plays are the students' best friends as they can always identify themselves with the characters. Plays can be used
for a number of reasons such as pronunciation, developing reading, writing or speaking skills. Plays give the opportunity
to talk about general rules for stress and intonation in English speech and for students to practice negotiating such stress
and intonation as they read dialogue. Play production offers long-range practice. Students who have roles in short plays
will need to rehearse their roles and practice their lines many times as they move toward the performance. Plays provide
situations for reading and writing, they help in analyzing the plot, character and style. Play dramatization also involves
students more positively and actively in the text. Drama is a unique tool, vital for language development as it simulates
reality and develops self-expression. Drama techniques are equally successful in making students experience language in
operation and provide motivation to use language embedded in a context and a situation.
By using drama techniques to teach English, the monotony of a conventional English class can be broken and
the syllabus can be transformed into one which prepares students to face their immediate world better as competent users
of the English language because they get an opportunity to use the language in operation.
Drama is considered by many students to be important for the development of social and communication skills
and tolerance when working with others. They feel that they get to know people better, especially as they often work with
peers with whom they would not normally associate. Being able and confident to perform in front of the class gives them
a higher status with the rest of the group. It is acceptable to ‘show off’ and be good at something. This positive reaction
contrasted strongly with much more negative comments about some other subjects in the curriculum where students
spoke of keeping their ability to themselves for fear of being ridiculed. Students can use the conventions of drama as a
means of exploring and discovering what lies beneath the surface of the texts they engage within the English classroom.
Drama education also contributes to students´ human and social development. Drama is a social process,
embodying active learning based on human interaction: it reflects a part of students´ daily lives as they connect with
others, experience tension, resolve conflict, and create meaning in their world. As young children, students engage in
spontaneous dramatic play, characterizations, and celebrations that arise from the imagination and personal experiences.
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As they grow into adulthood, the form of their drama changes. They adopt different styles of behaviour with different
people, embellish stories as they recount them, and enter the world of the imagination through print and audio-visual
media.
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
PROFESORUL MANAGER
ȘERBAN SICA FLORIANA,
ȘCOALA GIMNAZIALA SAT DAEȘTI,
LOCALITAEA POPEȘTI, JUDETUL VÂLCEA

ARGUMENT
Activitatea unui cadru didactic, ,,calităţile sale şi erorile pedagogice pe care le comite nu pot fi analizate şi
apreciate decât ca elemente ale unui ansamblu în care intervin factori foarte diferiţi: clasa cu care lucrează, condiţiile
sociale şi materiale şi, mai ales, interacţiunile psihosociale, cu colectivul clasei ori cu cel de părinţi, precum şi relaţiile
cu colegii săi, cu direcţiunea şi administraţia’’ ( H. Halpert, ,,Padagogische Didaktik’’, Andreas Verlag, Munchen,
1993 ).
În sistemul social de educaţie şi învăţământ, profesorul trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească
relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. El nu educă numai la catedră sau în clasă,
ci, prin fiecare contact cu copiii şi părinţii, desfăşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare.
Activitatea lui se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. De aici derivă necesitatea unei maxime
responsabilităţi în ce priveşte comportamentele şi intervenţiile sale. Aceasta este deci perspectiva care îi conferă
învăţătorului o poziţie oarecum specială, unică.
Profesorul îşi manifestă comportamentul pedagogic în atitudini complexe şi variate, în funcţie de acţiunea
educativă în care este angajat. În procesul instructiv-educativ,profesorul constituie figura centrală pentru elevi, poziţia
primordială în clasă dobândind-o acesta, chiar dacă pe măsura organizării activităţii şcolare elevii primesc noi statute.
Influenţa educativă exercitată de cadrul didactic, stabilită în funcţie de normele pedagogice şi reglementările şcolare,
implică un raport educator - clasă şi un tip specific de comportament al acestuia. Statutul profesorului ca reprezentant al
ştiinţei, ca mediator în constituirea relaţiei elev - ştiinţă, ca agent al acţiunilor educative cu caracter formativ şi informativ
nu mai este suficient pentru a asigura eficienţa acţiunilor pedagogice.
Pe cale de consecinţă, se desprind următoarele comportamente fundamentale ale cadrului didactic / profesorul
manager în activitatea instructiv-educativă cu clasa de elevi:
Planifică activităţile cu caracter instructiv şi educativ, determină sarcinile şi obiectivele pe variate niveluri, îşi
structurează conţinuturile esenţiale şi alcătuieşte orarul clasei etc. Câteva elemente esenţiale ale planificării sunt legate de
stabilirea operaţională a obiectivelor, analiza detaliată a resurselor educaţionale şi manageriale, precizarea
activităţilor ce se vor organiza pentru realizarea obiectivelor - stabilirea şi eşalonarea în timp a responsabilităţilor
pentru cadrul didactic, dar şi pentru elevi ;
Organizează activităţile clasei, fixează programul muncii instructiv-educative, structurile şi formele de
organizare, determină climatul şi mediul pedagogic; organizarea presupune atât cunoaşterea mijloacelor operative, cât şi
a locului şi a rolului precis al fiecărui membru al clasei de elevi în cadrul instituţionalizat dat, a capacităţilor sale de
îndeplinire a sarcinilor instructiv-educative. O soluţie foarte practică pentru o bună organizare a activităţilor în clasa de
elevi este Regulamentul de Ordine Interioară, care prevede obligaţiile instituţionale şi personale ale membrilor acestei
interacţiuni manageriale, disciplina, recompensele şi sancţiunile precum şi detalierea, până la cele mai mici amănunte, a
responsabilităţilor, a formelor de activitate, a timpului - pentru echilibrarea optimă a procesului de conducere, în structura
actului de organizare, un rol important joacă formularea clară a obiectivelor şi motivarea elevilor;
Comunică informaţiile ştiinţifice, seturile axiologice sub forma mesajelor, stabileşte canalele de comunicare şi
repertoriile comune. Activitatea educativă implică, de altfel, şi un dialog continuu cu elevii, ilustrat prin arta formulării

2549

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

întrebărilor, dar şi prin libertatea acordată elevilor în structura răspunsurilor. Dialogul elev-învăţător necesită un climat
educaţional stabil, deschis şi constructiv;
Conduce activitatea desfăşurată în clasă, direcţionând procesul asimilării, dar şi al formării elevilor prin apelul la
normativitatea educaţională; prin conduita sa psihopedagogică,profesorul,,dirijează’’, facilitează elaborarea
sentimentelor şi ideilor comune;
Coordonează în întregul lor activităţile instructiv-educative ale clasei, urmărind în permanenţă realizarea unei
sincronizări între obiectivele individuale şi cele comune, evitând suprapunerile ori risipa şi contribuind la întărirea
solidarităţii grupului. Coordonarea se realizează în procesul didactic nemijlocit. La nivelul managementului clasei de
elevi,profesorultrebuie să manifeste interes faţă de organizare, întrucît aceasta favorizează şi focalizarea pe obiectivele
prioritare în limitele unei unităţi de cerinţe, de acţiune grupală şi instituţională, cu specificarea clară şi precisă a
termenelor şi a responsabilităţilor pe intervale de timp controlabile;
Motivează activitatea elevilor prin formele de întăriri pozitive şi negative, utilizează aprecierile verbale şi
reacţiile nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive; orientează valoric, prin serii de intervenţii cu
caracter umanist, tendinţele negative identificate în conduitele elevilor; încurajează şi manifestă solidaritate cu unele
momente emoţionale ale clasei;
Îndrumă elevii prin intervenţii punctuale adaptate situaţiilor apărute, prin sfaturi şi recomandări care urmăresc
susţinerea comportamentelor şi reacţiilor elevilor şi-i controlează în scopul cunoaşterii stadiului de realizare şi de
performanţă a obiectivelor. Controlul are doar un rol reglator şi de ajustare a activităţii şi atitudinii elevilor;
Evaluează măsura în care scopurile şi obiectivele propuse într-o etapă managerială au fost atinse prin
utilizarea instrumentelor de evaluare sumativă, prin prelucrarea statistică a datelor obţinute şi prin elaborarea unei sinteze
privitoare la aprecierile finale. Judecăţile valorice emise vor constitui o bază solidă a procesului de caracterizare a
elevilor. Evaluarea de această natură este atât de tip cantitativ, cât şi calitativ şi reprezintă un fundament psihologic şi
managerial foarte eficient pentru optimizarea proceselor interacţionale din clasa de elevi;
Consiliază elevii atât în activităţile şcolare, cât şi în cele extraşcolare şi extracurriculare, prin sfaturi ori prin
orientarea culturală a acestora. O contribuţie deosebită o are intervenţia profesorul în orientarea şcolară şi profesională,
chiar dacă la această vârstă este incipientă, dar şi în cazurile de patologie şcolară. Consilierea este o relaţie specială,
dezvoltată între cadrul didactic şi persoana (elevul) în nevoie, cu scopul declarat de a-l ajuta, căci el este, în primul rând,
învăţător şi, în al doilea rând, manager. Consilierea este doar un instrument de lucru în mâna, mintea şi inima acestuia pe
lângă instrumentele fundamentale care trebuie identificate în demersurile educaţionale.
Managementul şi controlul clasei vizează nu numai problemele minore care pot apărea într- o clasă, ci şi
probleme serioase de comportament şi disciplină. Pentru rezolvarea acestora un bun manager urmăreşte: intervenţia
directă, admonestarea elevilor care creează probleme de disciplină şi folosirea tehnicilor interviului.
Un management eficient al situaţiilor şcolare presupune prezenţa unor reguli. În acest sens, Kenneth Moore
scria: ”Elevii au nevoie şi vor reguli. Ei vor să ştie ce se aşteaptă de la ei şi de ce. Profesorii care încearcă să evite
fixarea unor reguli şi a unei structuri vor descoperi adesea că rezultatul este haosul, mai ales când se ocupă de copiii
mici.”
Managementul clasei poate fi înţeles ca un ansamblu de strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei profesorelev în condiţiile date. De asemenea, ar trebui amintit că această gestionare trebuie să posede întotdeauna valenţe
educative şi că tot ceea ce se întâmplă în această zonă trebuie subordonat educativului.
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Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, climatul şi instrucţia
tuturor copiilor, indiferent de naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice pe principii
democratice, să introducă noi strategii instrucţionale care să încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în
forţele proprii şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor, să realizeze şi să utilizeze în procesul didactic proiecte
ale clasei.
În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei managementul şcolii şi al clasei au ca scop încurajarea
controlului comportamental la elevi prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor şcolare pozitive.De aceea,
rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi comportamentul elevilor şi al profesorilor interacţionează direct
cu managementul clasei şi al şcolii. Managementul educaţional se caracterizează mai ales prin asigurarea cooperării
elevilor în timpul activităţilor de învăţare.
Managementul eficient al problemelor disciplinare se referă la controlul profesorului asupra consecinţelor
demersului didactic.Componentele unui plan de manager al problemelor disciplinare sunt: recompensarea
comportamentului responsabil, corectarea comportamentului iresponsabil şi inadecvat, ignorarea, controlul consecvent,
mustrări verbale uşoare, aşezarea preferenţială în bănci etc.
Managementul relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clasei ca microsistem social. Rolurile şi
expectaţiile cadrului didactic şi elevilor construiesc un mediu de învăţare.Cu alte cuvinte, cultura şcolară a unei instituţii
educaţionale este unică.Cu toate acestea , ea este influenţată de cultura comunităţii în cadrul căreia funcţionează, ale cărei
obiective educaţionale trebuie respectate. Trebuie să existe o legătură strânsă între şcoală şi comunitate, care să fie
revizuită şi modificată constant în conformitate cu dinamica socială.
ÎN LOC DE CONCLUZII
•

Fii un model pentru elevii tăi în gestionarea situaţiilor de criză, dezamăgiri şi frustrări !

•

Fii tu însuţi, egal şi original !

•

Fii consecvent şi realist !

•

Fii destul de matur ca să admiţi că ai greşit şi că poţi să ceri, uneori, chiar şi scuze !

•

Fii drept, fără discriminări şi favoritisme !

•

Fii atent la capcana cuvintelor aspre şi critice !

•

Fii un bun şi activ ascultător al problemelor elevilor tăi !

•

Fii mereu organizat în fapte şi cuvinte !

•

Fii un partener pentru părinţii elevilor tăi !
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RESURSE EDUCAŢIONALE FOLOSITE ÎN CADRUL PREDĂRII ONLINE DIN
GRĂDINIŢĂ
PROF. ÎNV. PREŞC. BĂDESCU ALINA
PROF. ÎNV. PREŞC. NEDELCU ADINA
GRĂDINIŢA NR. 138, BUCUREŞTI
Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ de perioada
carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au putut migra în timp real (cu mai
mult sau mai puțin succes) către modele de educație online, nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții
și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o
adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Astfel, deși o serie de
grădinițe (majoritatea private) apelează la platforme digitale, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. În contextul în care o
mare parte dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp ce stau cu copiii acasă, ce funcționează pentru preșcolari?
Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă, presupune atât dotarea
cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora de către profesori la oră, mai ales în această
perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a fost înlocuit cu cel online. Acest lucru presupune o pregătire
adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră
între a deschide calculatorul ,a transmite, şi a manevra elementele unei lecţii. Prin urmare pregătirea cadrelor didactice
este un element de bază. Fără perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune
multă muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate. Vor trebui de asemenea reprofilate programele şcolare şi manualele,
pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă la o programare a unei lecţii pe calculator.
Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul educațional dar situația
actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-educativ de către fiecare dintre noi, cadrele
didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.
Este evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot înlocui pe cele tradiţionale în mod radical. Există
domenii sau etape ale procesului de învăţământ în care educaţia tradiţională este de neînlocuit- faza preşcolară și primii
ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative-, când influenţa personală a educatorului rămâne determinantă și de
neînlocuit!
În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins o serie de
concluzii interesante cu privire la eficienţa utilizării resurselor educaționale online, dintre care amintim:
-

oferă informaţii organizate;

-

chestionează pe cel ce învaţă;

-

stimulează creativitatea;

-

constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele;

-

ne determină să găsim soluţii interactive şi moderne de abordare a lecţiilor;

-

diminuează factorul de stres;

-

este prezent caracterul ludic;

-

reduce timpul de studiu;

-

se modifică pozitiv atitudinea faţă de computer.
Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online, preșcolarii noștri, cu ajutorul
părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am
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descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm materiale interactive,
atractive, educative, stimulative și originale.
Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platformă foarte ușor de utilizat de către cadrele didactice pentru a
crea materiale pentru copii.
Dând un click pe acestă adresă, cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-puzzle pentru copii după tema
dorită sau poate crea propriul cont în vederea personalizării activității. Contul se crează prin completarea câtorva
informații (alegerea unui nume de utilizator, parolă, adresă de email pentru confirmarea și finalizarea înscrierii/creării
contului).
Perioada izolării este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă schimbările de rutină
care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice și cele de la muncă în același timp cu
nevoile de conectare și joacă alAstfel, grădinița poate juca un rol important de sprijin pentru părinte în organizarea
unor rutine, momente reper, acces la activități potrivite pentru copii. De asemenea, în aceste momente rolul și energia
educatorului trebuie să fie orientate pe lângă acest sprijin pentru părinte, către conectarea cu copilul preșcolar, menținerea
stabilității și a continuității relației lor și mai puțin pe obiectivele învățării și a planurilor curriculare. În vremea covid19 asigurarea suportului emoțional și conectarea cu preșcolarii atât din perspectiva părinților, cât și a educatorilor
contează mai mult decât cantitatea de activități sau scopul lor. e preșcolarului.
Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența copiilor și a
cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient potrivit/
instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult.
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Modalitați de comunicare și învatare on-line în învațământul preșcolar

Prof.înv.Preșcolar: Ilie Doina Mihaela
Grădinița:Greci-Petrești
Activitatea didactica desfășurată online este o provocare în contextul actual. Pentru a porni acest demers educativ,
trebuie mai întâi să concepem o planificare conform curriculumului pentru desfășurarea coerentă și eficientă în procesul
de învățământ. În munca cu preşcolarii, am îmbinat cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilităţile preșcolarilor din
grupă. Pentru a facilita activitățile de învățare ale preșcolarilor am folosit materiale interactive, atractive, educative,
stimulative și originale.
La începutul activităților online trebuie mai întâi să construim comunității /grupuri whatsapp messenger/ facebook
etc astfel încât părinții și preșcolarii să fie conectați .Acest lucru face ca lucrurile să meargă mai ușor și competențe
digitale trebuie să se exerseze. Prezentăm acest lucru ca un joc frumos din care, părinții alături de preșcolari să fie
câstigători. Avem nevoie ca părinții să fie partenerii noștri în acest grup ,deși și pentru unii dintre ei acest lucru este nou
din această perspectivă.
Lecțiile în acest sistem online sunt predate diferite. Trebuie să știm ce putem face și cum putem face la grădiniță
astfel încât preșcolarii să poată înțelege și învăța la fel ca și când ar fi fost la grădiniță. Lecțiile trebuie să fie interactive,
ținând cont de nevoile de bază ale copiilor, pentru fiecare vârstă. De asemenea și resursele disponibile din mediul online
trebuie să fie interesante și atractive ceea ce înseamnă că punem pe primul loc copilul și dezvoltarea lui. Șcenariile
didactice pe care le creez sunt mai scurte deoarece lucrul cu telefonul, calculatorul este mai dificil și nu trebuie în nici un
fel să afecteze sănătatea copiilor. Activitățile instructive-educative respectă proiectele tematice și subtemele propuse .La
fiecare disciplină trebuie avut in vedere materialele fosite și sursele de unde le putem prezenta.
La disciplina educarea limbajului se pot folosi diverse filmulețe și tutoriale de pe trebuie Youtube,videoclipuri
cu povești, poezii ilustrate și jocuri didactice. Plecând de la ideea că jocul este activitatea fundamentală a copilului ,acesta
nu trebuie să lipsească din activitățile didactice.
Predarea online la grădință trebuie să respecte: activități de mișcare ,activități muzicale. Mișcarea este foarte
importanta pentru copii deoarece aceștia sunt energici și ar fi bine daca am folosi și obiecte ajutătoare cum ar fi mingii
sau jucării pentru realizarea mișcărilor. Acest tip de activitate o putem face la începutul activităților pe parcursul lor dar
și la finalul activităților ,este deci binevenită în orice situație. Activitățile muzicale constituie și ele, momente atractive
deoarece muzica ajuta mintea și corpul să lucreze împreună și pe de alta parte copiii învață să coopereze ,să împartă ,să
creeze și să se concentreze. Sursa de utilizare este tot youtube de unde se pot asculta diverse cântecele. De asemenea
pentru jocurile de masă am folosit aplicatiaWordwall, jocuri interactive,precum si aplicatia,(jigsawplanet) care permite
decuparea unei fotografii in 2/3 părti .Aplicatia este gratuită si nu necesită cont de utilizator Pentru dezvoltarea
inteligenței jocurile de puzzle sunt cele mai potrivite modalități de stimulare a creierului și de testare a inventivității.
copiilor . Aceste sunt foarte ușor de realizat de către copii și foarte atractive.și le trimit prin wathapp imediat ce le
realizează. La activitățile de desen ,pictură , modelaj copii au realizat lucrări în fucție de temele proiectete din diverse
materiale în special cele din natură.Tot pentru o bună înțelegere a etapelor de lucru la activitațile practice de multe ori am
făcut fotografii cu fiecare etapă în parte pe care apoi le-am prezentat copiilor,
Activitățile instructiv-educative susținute online au relevat faptul că și resursele digitale sunt utile în
desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: copil, părinte, educatoare. Părinții au beneficiat de
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faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut observa felul în care micuțul lor se raportează la
actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back în timp
real atât de la copil, cât și de la cadrul didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă forma de educație dirijată
pentru preșcolar.
Totuși un dezavantaj al învatarii on-line este faptul ca prescolarii interactionează mai putin, distanțarea socială
afectând relatiile lor sociale cât și aptitudinile de socializare, copii comunica mai greu și devin mai dependenți de
tehnologie.
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Digitalizarea procesului de învățământ - școala on line
Studiu de specialitate
Prof. Lăța Viorica Angela
Școala Gimnazială Scaești/Școala Gimnazială Braloștița
Analizând procesul instructiv-educativ în contextul derulării activităților didactice online în perioada
suspendării cursurilor față-în-față, remarcăm preponderent înclinația spre identificarea dezavantajelor, firească totodată,
în contextul schimbării radicale a modului de abodare sistemică a procesului de învățământ ca relație între predareînvățare-evaluare, toate acestea în modul virtual. Suspendarea activităților didactice cu prezență fizică în bancă poate să
afecteze în mod negativ procesul de învățare în general. Profesorii, însăși, consideră că dedică mai mult timp decât în
maniera tradițională și reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor. Tot ei sunt cei care
descoperă primii limitele instrumentelor de lucru și ale platformelor online prin experiență directă, concluziile la care
ajung fiind, de fapt, deja cunoscute din literatura de specialitate din ultimii ani .
Platformele specializate de e-learning se dovedesc a fi în realitate o opțiune mai puțin atractivă pentru cadrele
didactice, motivele fiind variate: abilități tehnice mai puțin definite la nivelul utilizatorilor, infrastructură informatică cu
probleme, costuri de utilizare, lipsa suportului tehnic sau pedagogic. La acestea se adaugă un element foarte important,
care determină, în ultimă instanță, calitatea situației de învățare: exercițiul utilizării mediului tehnologic pentru
proiectarea și desfășurarea unor activități didactice complexe, relevante, semnificative, integrate în parcursul de învățare
de lungă durată. În acest context, notă disparată face platforma eTwinning, promovată constant de Comisia Europeană în
ultimii 12 ani, în care cadrele didactice din mediul rural și urban au găsit un instrument pentru a deschide curriculumul
către nonformal, către transdisciplinar și interdisciplinar, către activități colaborative la distanță cu elevi și profesori din
alte țări, în condițiile în care au mai puține oportunități „convenționale” de acest fel față de colegii lor din orașele mari.
Potrivit studiilor de specialitate, pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai
multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent: aplicații simple, cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de
grup, precum Whatsapp, Facebook messenger, apeluri telefonice, SMS; utilizarea resurselor educaționale deschise și
conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare
virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps; platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom,
Edmodo, Easyclass; aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video, videoconferințe precum Webex,
Zoom, Meet, Teams, Skype.
Cu toată această varietate de aplicații și platforme, „nematurizarea” unor competențe de utilizare în contexte
didactice autentice a noilor tehnologii face dificilă alegerea și utilizarea unor platforme dedicate pentru activități
didactice în mediul online. Mai mult, instrumentele software utilizate în mod curent pentru comunicarea sincronă cu
elevii nu au fost proiectate în scopul realizării activităților didactice. În spațiul informatic, o aplicație software are, de
obicei, o funcționalitate precisă, un public și o activitate – țintă căreia în servește drept suport și pentru care a și fost
proiectată și optimizată. Activitatea didactică este o activitate complexă, cu forme de comunicare multimodale, cu
feedback necesar și autoreglare în timp real. Chiar și cele mai complexe platforme aflate azi pe piața educațională sunt,
din acest punct de vedere, încă la început.
Un alt factor determinant privește gradul de penetrare a noilor tehnologii. Sunt încă diferențe semnificative între
mediul rural și urban în ce privește disponibilitatea instrumentelor tehnologice. Dacă, în mediul rural, cadrele didactice
găsesc mai potrivită, mai rapidă și mai convenabilă utilizarea apelului telefonic și a aplicațiilor pentru comunicare
asincronă cum ar fi Whatsapp și Facebook Messenger, mediul urban are condițiile necesare pentru a face, într-o mai mare
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măsură, apel la platforme de elearning și la aplicații pentru comunicare sincronă precum Webex, Meet, Teams, Skype,
Zoom. Cadrele didactice au dificultăți reale în derularea activităților didactice în mediul online din cauza absenței unor
instrumente tehnice corespondente variatelor activități pe care le desfășoară în mod curent la clasă (integrate în
platformele pe care le utilizează), destinate managementului de ansamblu al clasei, obținerii feedback-ului și realizării
activităților de evaluare. Faptul că, în marea lor majoritate, nu folosesc platforme dedicate activităților didactice online
(așa numitele Virtual Learning Environment), ci mai degrabă platforme destinate întâlnirilor de lucru în spațiul virtual
sub forma videoconferințelor (de genul Skype, Meets, Zoom, Messenger), conduce la anumite dezechilibre în gestionarea
în ansamblu a parcursurilor de învățare. Teoria acceptării tehnologiilor, a lui Fred D. Davis (1989), spune că criteriul
pentru alegerea unei soluții tehnologice îl constituie ușurința în utilizare, așa cum este percepută de cei care intenționează
să o folosească, mai degrabă decât utilitatea sa . Spre deosebire de alte platforme, Google Classroom a avut o mai mare
vizibilitate, iar în această perioadă, cadrele didactice și instituțiile de învățământ au fost ajutate să creeze conturi de
echipa de experți e-learning din proiectul CRED. Remarcăm totuși impactul activităților derulate prin webinare și
evenimente realizate în cadrul proiectului anterior menționat, derulate prin intermediul eTwinning și Teachers᾽ Academy,
precum și cursurile online gratuite derulate pe platforma iTeach.ro. Toate aceste activități de formare reprezintă exemple
de bune practici în dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, iar nevoia de a le generaliza devine imperioasă.
Orientarea predilectă pentru platforme mai degrabă simple, gratuite, ușor de utilizat imediat este de înțeles în
contextul analizelor de mai sus și în contextul faptului că nu s-a învestit suficient în platforme online adecvate nevoilor
specifice ale instituțiilor de învățământ. Este necesar ca în perioada următoare să existe o preocupare constantă, susținută
prin politici educaționale, de a achiziționa și de a dota școlile cu astfel de instrumente, depășindu-se și înglobându-se
acțiunile derulate prin intermediul unor proiecte, unele de real succes precum eTwinning sau Rețeaua EDU. Trebuie
menționat că proiectele eTwinning vizează în principal ceea ce literatura de specialitate numește „stadiul al II-lea” –
utilizarea instrumentelor și resurselor digitale pentru activități didactice – într-o manieră aplicată, experiențială, centrată
pe transfer de practici între profesorii din toate țările europene. Activitățile colaborative sunt proiectate de cadrele
didactice și desfășurate de către elevi, oferind oportunități de abordare transdisciplinară și interdisciplinară a
curriculumului, apropiate de manierele de lucru cu mai puține constrângeri din educația nonformală. Folosirea unor
platforme diferite, în funcție de opțiunea fiecărui profesor solicită elevilor pe de o parte, mai mult timp de acomodare cu
facilitățile acestora, iar pe de altă parte dispozitive IT mai bune (sau măcar ecrane mai mari decât cele ale unui telefon
smart), care să ruleze diferite aplicații alese de profesor sau de instituția școlară. Dificultățile de natură tehnică – de
exemplu, probleme în stabilirea conexiunii online, probleme în activarea camerei, microfonului sau sunetului, dificultăți
de încărcare a prezentărilor de către profesor sau a temelor de către elevi – duc la deturnarea atenției elevilor și
profesorului de la activităților didactice și reprezintă una dintre provocările acestei perioade.
Percepțiile cadrelor didactice privind dificultățile elevilor sunt relativ omogene la o diferențiere pe mediul în
care este situată instituția școlară. Întrucâtva firesc, impedimentele sunt sensibil mai mari pentru elevii din mediul rural
comparativ cu cei din orașele mari, în special în ceea ce privește accesul la echipamente, la Internet, precum și în privința
competențelor digitale. Discrepanța dintre elevii buni și cei cu rezultate medii și chiar slabe crește în acest caz, prin
urmare elevii cu rezultate bune și foarte bune reușesc să parcurgă curriculumul de trunchi comun conform planificărilor
preexistente, în timp ce elevii cu rezultate slabe reușesc mai greu să țină pasul. Elevii cu rezultate școlare bune și foarte
bune au o obișnuință de a învăța care se păstrează și în acest caz (mediul on line). Ei sunt în mai mare măsură pregătiți să
lucreze și să se dezvolte în spațiul virtual decât elevii cu rezultate medii și slabe la învățătură. Aici este un aspect
interesant care confirmă situarea lipsei obișnuinței elevilor de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii pe poziția secundă
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între dificultățile semnalate de cadrelor didactice pentru că, deși elevii cu rezultate mai puțin bune la învățătură au și ei
acces la tehnologie, aceștia sunt mai puțin pregătiți să o folosească în scopul învățării. Este pe undeva replicarea în zona
tehnologică a diferenței pe care Basil Bernstein o făcea între codul lingvistic restrâns și codul lingvistic elaborat. Dacă
pentru elevii cu rezultate bune și foarte bune aderența la modul de învățare cu ajutorul tehnologiei este una de lungă
durată (și astfel dispun de un cod tehnologic elaborat) pentru elevii cu rezultate școlare medii și slabe acest lucru este mai
dificil (ei dispunând de un anumit tip de cod tehnologic restrâns, bazat în special pe utilizarea tehnologiei pentru scopuri
de socializare și entertainment). Școala trebuie să se implice mai mult în diminuarea acestei discrepanțe (dându-le mai
des elevilor teme care implică utilizarea tehnologiei) astfel încât să diminueze ecartul dintre cele două tipuri de coduri
tehnologice.
Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte pentru elev o
resursă de educare, autoformare, siguranță, pregătire pentru viață și adaptare socială. Generația tânără „nativi digital” – o
generație care „se naște cu telefonul sau tableta în mână” este mult mai dispusă să se implice într-un proces de învățare
care utilizează cu preponderență modalitățile de lucru cu care este deja obișnuită. Adevărata provocare în acest context îi
revine cadrului didactic pentru a asigura formarea și dezvoltarea integrată a competențelor cheie în contextul unei
învățări predominant virtuale, astfel încât actorii educaționali de azi să nu fie pasibili de inadaptare socială în viitor.
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Școala on line provocarea contemporaneității
Studiu de specialitate
Prof. Drăgoi Hantea Sorin
C.N. „Ștefan Velovan”, Craiova
Școala Gimnazială Scaești
Prof. Hantea Florina
Scoala Gimnaziala Filiasi
Scoala Gimnaziala Bralostita, judetul Dolj

Anul 2020 a marcat istoria învățământului românesc și nu numai prin reorientarea către practici educaționale
noi, de comunicare și cooperare prin care s-a urmărit asigurarea continuității învățării și implicit funcționarea
organizațională, deoarece începând cu data de 11 martie a acestui an, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și
Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față datorită contextului epidemiologic, procesul de învățământ avea să se
deruleze în mediul on-line.
Măsurile instituite prin starea de urgență națională și mondială, relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi
și a acționa la nivel social. Adulți și copii deopotrivă au fost puși în situația de a descoperi noi moduri de conectare
socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens,
utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare inimaginabilă și inegalabilă anterior, în decursul a doar câteva luni. Toate
aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat
brusc a pus societatea și totodată educația(dacă nu subestimăm relația de interdependență dintre acestea) în fața unei
provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent.
Deși demersurile de realizare a activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale nu constituie o
noutate, pentru cei mai mulți profesori deoarece atât ministerul educației cât și instituțiile din subordine au promovat, în
ultimele decenii, câteva inițiative și programe cu componentă digitală, începând cu programul Sistem Educațional
Informatizat (SEI), acțiunea eTwinning, programe de formare a cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii și
terminând cu încercările de constituire a unei baze de resurse educaționale deschise sau demersurile din proiectele ROSE
și CRED, totuși elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în ansamblul
ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face educație. Trebuie să punctăm
încă de la început următoarele aspecte: sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu
posedă în acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator; curriculumul
permite într-o măsură parțială transpunerea în activități la distanță; companiile i-tech nu au fost stimulate pentru a
construi soluții interoperabile, mulate pe nevoile de sistem ale educației.
În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică și de
conținut în domeniul multor discipline școlare. Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere fie drept provocări, cărora
profesorii, elevii, părinții și decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în
proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. În același timp, trebuie menționat că nu au
existat (și, parțial, nu au fost posibile) măsuri care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile
adoptate la nivelul unităților de învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe antrenante și memorabile de
învățare prin sesiuni de învățare online și până la situații în care perioada de suspendare a cursurilor față în față a
însemnat pentru unii elevi un dezinteres total față de școală și, implicit, față de învățarea formală. Aceste situații au avut
la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa de echipamente, de nivelul scăzut al competențelor digitale,
condițiile mediului fizic și social. Tot acest tablou de elemente care interacționează la un nivel mai simplu sau mai
profund reprezintă contextul în care se cere o riguroasă cercetare pedagogică pe mai multe linii de acțiune: pe de o parte
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interesul epistemologic menit să fundamenteze noi dezvoltări în domeniul științelor educației, iar pe de altă parte
cunoașterea clară a tuturor tendințelor din sistem. Este evident că de amploarea și de fundamentarea științifică riguroasă
a unei astfel de perspective depinde nivelul la care putem răspunde adecvat provocărilor existente, într-un efort de a
îmbunătăți calitatea educației pe termen scurt, mediu și lung.
Axându-ne atât pe identificarea avantajelor și a oportunităților pe care instruirea la distanță le oferă, cât și pe
recunoașterea limitelor, disfuncțiilor și dificultăților întâmpinate de cadrele didactice în activitățile desfășurate online,
constatăm că în absența unei infrastructuri tehnologice bine puse la punct la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la
nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces constant la platforme
online dezvoltate în acest sens, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie
destinat activității online, profesorii au fost nevoiți să susțină activități didactice într-un regim cu totul special.
Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase nu doar pentru cei direct
implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru specialiștii din științele educației, pentru că decantarea acestor experiențe
poate fi valorificată epistemologic prin sugestiile de optimizare a politicilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a
formării inițiale și continue a cadrelor didactice.
Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada
suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online,
având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii au semnalat disfuncții în ceea ce privește
următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru
elevii cu nevoi speciale de învățare.
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente,
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care
în mod tradițional profesorii îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online,
date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul
didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar
dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza
eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată
cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare
elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în
timp real între profesor și elevii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind
oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face
comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi
înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi
determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată
a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se
realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea
comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de
banda limitata sau de trafic încărcat. Un alt element interesant de reliefat este acela că profesorii apreciază monitorizarea
învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea
urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai
multe ori, la altă resursă digitală online. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de
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învățare este semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ mai
mare pentru profesorii din învățământul primar. Sincopele în monitorizarea ritmului învățării la distanță pare să fie un
impediment mai mult în învățământul secundar.
Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: lipsa
instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie
instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente
și atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa
conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa
timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.
Paradoxal, toate elementele mai sus amintite sunt la fel de relevante și importante pentru cadrele didactice.
Putem sesiza probleme de natură profesională, mai exact carențe sau chiar lipsa competențelor de utilizare a platformelor
online, a competențelor de proiectare curriculară pentru mediul online, managementul ineficient al timpului dedicat
pregătirii și realizării activităților didactice în mediul online. Aceste inabilități identificate își au corespondentul în
formarea inițială și, mai ales, continuă a cadrelor didactice. O altă categorie de probleme sunt cele de natură tehnică,
reliefând astfel situația particulară a învățământului românesc. Lipsa dotărilor tehnice performante, complicațiile generate
de necesitatea instalării, mentenanței, setării și managementului platformei, lipsa unor instrumente tehnologice necesare
în managementul real al clasei, în obținerea feedbackului real sunt doar câteva dintre elementele deficitare.
Din păcate nici cele mai sofisticate și mai performante platforme educaționale online nu sunt ideale, astfel încât
să asigure condiții similare cu o clasă reală. Clasele virtuale nu vor putea niciodată înlocui clasa reală, pot cel mult
completa. Pot fi complementare, niciodată alternative.
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C. Cucoș, I.O. Pânișoară, ȘCOALA ONLINE ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI,
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MODA CA FORMĂ DE COMUNICARE
Drd. Lucanu Bianca-Maria
Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

Despre modă se poate vorbi în multe feluri şi din multe puncte de vedere, ea fiind un fenomen complex care
priveşte înnoirea societăţii umane. Moda vestimentară, la care ne referim în această lucrare, este un fenomen străvechi în
ciuda aparenţelor. Procesul socialmente vital, starea de spirit care penetrează şi chiar conduce principalele sectoare de
producţie, de afirmare şi de cultură ale activităţilor umane poartă numele de modă. Pentru a reuşi să îi descifrăm
intenţiile, moda nu a dat de furcă inteligenţei noastre şi nu se poate spune că ne-a deviat conduita, ne-a zguduit
principiilesau că a atentat subtil sau direct la morala moştenită din bătrâni. Moda este un fenomen instabil, insaţiabil şi
inepuizabil, iar acest fenomen derutează continuu cercetătorii care doresc să ia în serios dimensiunile reale sau doar
aparente. Moda nu se limitează doar la a urmări un aspect, ci încearcă să ofere o imagine mai amplă asupra limbajului
modei începând cu anii 60 ai secolului trecut şi până astăzi.
Subliniem prezenţa anglicismelor în limbajul modei, dar şi la limbajul modei, în actuala etapă de dezvoltare a
limbii române, ce repezintă o variantă stilistică hibridă, care asociază trăsături proprii limbajelor de specialitate şi
jargonului25. Principalele sale caracteristici, sub aspect lexical, sunt: eterogenitatea ce include termeni specializaţi alături
de cuvinte de uz general, mobilitatea ce este impusă de dinamica domeniului de referinţă-moda şi marea receptivitate
faţă de împrumuturi neologice cu circulaţie internaţională. Mulţimii neologismelor de origine franceză asimilate de
limbajul modei de-a lungul ultimelor două secole, i se adaugă, îndeosebi după 1990, numeroase împrumuturi din engleza
britanică sau americană, care şi-au păstrat integral sau parţial caracterul străin, justificând astfel calificarea limbajului
modei drept jargon26. Preocuparea pentru anglicismele27 din acest domeniu se justifică prin caracterul deschis al
inventarului lexical, care continuă să se îmbogăţească într-un ritm rapid în condiţiile procesului de globalizare lingvistică
susţinut de internaţionalizarea unor stiluri vestimentare. Anglicismele din limbajul modei sunt supuse unui proces de
rapidă vulgarizare odată cu difuzarea lor în uzul comun, prin intermediul mass-media şi al publicităţii şi comerţului. S-a
trecut rapid de la frizer la hair-stylist şi de la machiaj la make-up, peste tot fiind auziţi termeni precum: beauty, fake, catwalk, casual, glossy, hand-made, designer, look, sexy, glamour, shopping, cool, trend, style etc. În privinţa unor termeni
din modă aflaţi la modă, ne oprim asupra lui fashion, ce nu figurează în dicţionarele româneşti de neologisme, făcând
concurenţă românescului modă. Termenul apare frecvent în rubrici de specialitate („Fashion News”, „Open Fashion”- în
revista „Look”; „Celebrity Fashion”- în revista „Celebrity”) sau în titulatura unor evenimente din domeniul modei:
„Festivalul de modă pentru copii Kid’s Fashion Day”; „primul fashion show Adidas din România”; „A început o nouă
ediţie a festivalului de modă Bucharest Fashion Week”(„Antena 3”, 17.04.). „ tipele fashion victims, care poartă orice
trend şi cărora nimic nu li se pare exagerat” (GC); „persoanele care aveau simptome acute de fashion addicts [dependente
de modă] cu multe probleme în căutarea genţii, pantofilor sau a nu ştiu cărei rochii în stare să le aducă fericirea” (L);
„Artista, considerată de mult o fashion icon [simbol al modei] a creat o colecţie de haine intitulată Harajuku” (G). Din
dicţionarul Doinei Berchină reţinem şi sintagmele fashion cafe „cafenea unde se stă de vorbă despre modă”, fashion
25

Interferenţa celor două variante stilistice este evidenţiată în DSL: 282 („Într-o interpretare destul de curentă, jargon
este orice limbaj tehnic, cu o terminologie de specialitate”).
26
„Prin extindere, jargonul este interpretat ca o limbă deformată, cu multe elemente străine, utilizată de vorbitorii unui
grup social pentru a se diferenţia de alţii” (DSL: 282).
27
Desemnez prin termenul generic anglicism (cuvânt, expresie proprie limbii engleze; cuvânt pătruns într-o altă limbă şi
încă neintegrat în aceasta”- MDN: 62) atât împrumuturile total neadaptate (aşa numitele xenisme), cât şi pe cele în curs
de asimilare sub aspect morfologic, dar scrise şi pronunţate conform regulilor limbii-sursă.
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model „manechin”, fashion show „prezentare de modă, care uneori devine spectacol”, fashion terms „ cuvintelegate de
jargonul modei” (DB: 69). Întâlnim şi fashionista ca un derivat al termenului: „dacă vrei să fii o adevărată fashionistă,
poartă un mantou lung până la pământ” (supliment „Bolero Trend Zone”); „Degeaba fac fashionistele noastre
cumpărături la Milano sau Paris şi în van publică revistele de femei catalogate moo în culori făclii, că ale noastre
conbulevardiere tot după Acasă şi Etno TV se îmbracă”(„Tabu”); „Lumea a fost invadată de noua generaţie de
fashioniste, care promovează sluţenia ca frumuseţe, iar stridenţa este o primă regulă”(„Glamour”).
BIBLIOGRAFIE
Volume
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– TL – „Timpul liber” (Supliment al cotidianului „România liberă”); RL – „România liberă”; rom. – românesc
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Aplicații practice la clasă a unei unități de învățare la disciplina Geografie
Secțiunea: Studii de cercetare
Prof. înv. primar Toth Angela
Școala Primară Bădeni
În cadrul Unității de învățare ,,Orizontul local și cel apropiat” prin lecția Orientarea în orizontul apropiat am
intenționat să formez elevilor deprinderi de :
•

orientare în spațiul liber după poziția soarelui și repere naturale;

•

stabilire cu ajutorul unei busole a punctelelor cardinale spre care sunt așezate față de școală: biserica, dispensarul,
parcul;

•

identificare a reperelor după care se orientează în localitatea natală;

•

respectare a pașilor în vederea confecționării unei busole.

Toate acestea le-am obținut prin aplicații practice: organizarea unei drumeții- prin care elevii au avut ocazia să-și
reactualizeze cunoștințele despre linia orizontului, despre orizont, fiind foarte receptivi, activi , răspunzând la toate
provocările oferite. Confecționarea busolei i-a binedispus, descoperind faptul că acul magnetizat al busolei indică nordul,
iar în funcție de acesta s-au jucat cu cele patru puncte cardinale. Împreună cu un coleg, au urmat pe rând, instrucțiunile
următoare scrise pe niște jetoane.
Cartonașe cu provocări:
1. Începe din sud.
2. Mergi înapoi 2 pași.
3. Întoarce-te la dreapta.
4. Mergi înainte 5 pași.
5. Întoarce-te cu fața spre nord.
6. Mergi înapoi 1 pas.
7. Întoarce-te cu fața spre est..
Cu ajutorul jocurilor de orientare, elevii au învățat mult mai rapid, mai ușor punctele cardinale și intercardinale.
La lecția Harta , hărți ale orizontului local ; Caracteristici generale observabile la orizontul local, pe baza
elementelor cartografice reliefate foarte clar de hărţile în specialitate, am solicitat elevilor: să stabilească poziţia geografică a
satului Bădeni în raport cu celelalte sate învecinate luând ca reper clar şi semnificativ punctele cardinale; să identifice
instituţiile cele mai importante ale satului şi dispunerea acestora. Elevii au rezolvat exerciţiile pas cu pas, au exersat operaţiile
conştient pentru a putea să utilizeze mai departe cunoştinţele şi deprinderile însuşite în situaţii noi, deci, pentru a se evita o
învăţare mecanică.
Am organizat un traseu didactic , implicându-i direct pe elevi în actiuni de cunoaștere a formelor de relief din localitatea
natală și a satelor învecinate, a vegetației, flori și faunei, incercând să valorific multiplele valenţe interdisciplinare ale acestora.
Axată pe relaţia între om şi spaţiul geografic, istoric şi cultural, traseul a cuprins următorul itinerariu: Bădeni – Plăiești –
Moldovenești
.

Etapele de lucru:

A. Organizarea grupului şi distribuirea sarcinilor.Au fost constituite 4 grupe de câte 3 elevi, cărora li s-au stabilit
sarcinile, după un ghid de observare specific fiecărei echipe:1.grupa geografilor, 2. grupa naturaliştilor, 3. grupa
iubitorilor de literatură, 4. grupa istoricilor.
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B. Cercetarea în teren
1. Grupa geografilor a avut ca sarcini: cercetarea formelor de relief; alcătuirea colecţiei de frunze din Pădurea Bădeni;
orientarea în teren după hartă ( punctele cardinale, muşchi de copac, după soare, cu ajutorul busolei); aprecierea distanţei
fără instrumente; semnalizarea apelor curgătoare şi lacurilor; observarea faunei şi florei şi adunarea de plante pentru
ierbar; observarea plantelor de cultură din regiune; observarea tipului localităţilor străbătute; analizarea profilului
economic al localităţilor şi ocupaţii ale populaţiei.
2. Grupei naturaliştilor i-au revenit sarcinile de a urmări şi semnala deşeuri toxice, menajere şi de altă natură,
depozitate corespunzător; a observa şi nota zonele de teren despădurite abuziv; a semnala zone atmosferice încărcate cu
fum şi noxe de la fabrici şi uzine, a identifica animalele din zonă.
3. Grupa istoricilor a avut rolul de a observa şi descrie statuile existente în sat, lăcașurile de cult care au avut
un rol important şi în istoria naţională.
4. Grupa iubitorilor de literatură a avut ca sarcini specifice observarea manuscriselor, fotografiilor care
amintesc de viaţa şi activitatea unor mari personalităţi ale comunității, a obiectelor care îi reprezintă pe fiecare
C. Sintetizarea observaţiilor de teren şi elaborarea materialelor didactice.După desfăşurarea activităţii de
cercetare în teren, elevii grupelor au elaborat rapoarte după planul stabilit.Totodata s-a întocmit un portofoliu prezentat în
clasă.
Portofoliul a fost ca o carte despre Orizontul local ce a cuprins o colecţie de informaţii pe care elevii le-au
obţinut prin investigaţii individuale sau în grup, prin cercetarea unor materiale (altele decât manualul şcolar) prin
drumeții.
•

Planul clasei,planul școlii

•

Fișe de observare

•

Colecție de hărți

•

Imagini din satul natal;

•

Caracterizarea fizico-geografică a satului ;

•

Desene, colaje, poze.
ŞTIU

VREAU SĂ ŞTIU

AM ÎNVĂŢAT

a. Locuiesc in satul

Satul Bădeni/ Comuna

Bădeni, comuna

Moldovenești :

județului Cluj și se învecinează în N – Mihai

Moldovenești, judetul1.

vecini

Viteazu, V- Râmetea, E- Călărași, S- Lunca

Cluj.

2.

relief

Arieșului.

b. Comuna

3.

hidrografie

1.

2.

Satul Bădeni este situat în partea e S, S-Ea

Relieful este format din dealuri, Podișul

Moldovenești cuprinde
4.

vegetație

Măhăceni.

6 sate;

5.

faună

c.este a doua ca

6.

așezări omenești

mărime din județul

7.

activitățile oamenilor

4.

Vegetație: păduri de foiase

Cluj

8.

obiective turistice

5.

Faună: iepuri, vulpi, lupi, mistreţi, căprioare

3.

Ape curgătoare:Valea Bădeniului; ape
stătătoare: Tăul Bădeni.

şi diferite păsări cântătoare
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6.

Grupează în teritoriul său 6 sate:
Moldoveneşti, Plaieşti, Bădeni, Stejeriş,
Pietroasa, Podeni

7.

Activități: cultivarea pământului, creșterea
animalelor,viticultura

8.

Obiective turistice:

•

Biserica Ortodoxă de lemn "Sf. Nicolae 1765

•

Biserica Unitariană din 1808

Prin activităţile practice propuse la fiecare temă, desfăşurate «la faţa locului» elevul va trece treptat de la intuiţia
empirică a lumii înconjurătoare, pe care o vede de la naştere, la cea ştiinţifică, pe care o observă că are o anumită
dezvoltare şi ordine în natură. Consider că este necesar să se acorde o pondere însemnată activităţilor practice din clasă sau
din orizontul apropiat, temelor de activitate independentă sugerate elevilor şi, în general, a tuturor sarcinilor didactice, care
stimulează motivaţia în învăţare. Astfel, activităţile practice în clasă (citirea, interpretarea hârtiilor, completarea sau construirea
unor hărţi, a unor diagrame), completate cu cele de pe teren (studierea reliefului, a vegetatiei, a circuitului apei, a
gradului de poluare a mediului), pot conduce în final la întocmirea unor lucrări independente pe grupe sau de fiecare elev.
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EDUCAȚIA ONLINE
Prof. Bănică Veronica
Liceul cu Program Sportiv - Brăila
Tehnologia schimbă școala. Și nu vorbim doar despre materiile din timpul orelor, ci despre felul în care sunt
predate, cine sunt adevărații profesori și cum sunt remotivați elevii și studenții. Trăim într-o nouă eră în care oamenii
sunt din ce în ce mai ocupați și toate gadgeturile, internetul de mare viteză, dar și implicarea rețelelor sociale în viața
noastră au redefinit felul în care ne comportăm, vorbim, ne informăm și învățăm zi de zi.
Oamenii folosesc internetul pentru tot, de la găsirea de informații, relații de prietenie, găsirea unui loc de muncă,
până la plata facturilor etc. Astfel, dacă dorești într-un mod convenabil să îți dezvolți capacitățile sociale și educaționale,
atât ale tale, dar și ale copilului tău, ar trebui să dai atenție educației online și învățământului online, care tind să devină
din ce în ce mai populare.
Educația online oferă oamenilor șansa de a primi instruire suplimentară, fără a renunța la locurile de muncă,
dar și șansa de a se ocupa de educația și pregătirea copiilor lor, acest lucru necesitând mai puțin timp. Consider
acest nivel de flexibilitate ca fiind o oportunitate pentru persoanele care au nevoie de abilități, cunoștiințe pentru a urca
pe o treaptă mai înaltă a societății, dar și pentru persoanele foarte ocupate care își doresc pentru copiii lor o educație de
calitate.
Aceasta este o modalitate de a te asigura că ești la curent cu schimbările lumii într-un mod ușor și ieftin.

EDUCAȚIA ONLINE ÎN CONTEXTUL ACTUAL
Cele mai multe țări dintre cele incluse în ultima evaluare PISA nu sunt pregătite pentru lumea învățării în medii digitale, cu
toate oportunitățile acesteia, într-o vreme în care, sub presiunea crizei Covid-19, școala online s-a transformat dintr-o opțiune de
preferat într-un proces vital pentru educație. Așa crede, pe baza unei analize a datelor PISA, expertul internațional în învățământ
Andreas Schleicher, directorul pentru Educație al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), într-un nou
editorial publicat pe Oecdedutoday.com. Cât de bine stă România, prin prisma evaluărilor PISA? Nu prea strălucit, după cum
reiese dintr-un nou raport cadru al OECD pentru “un răspuns educațional la Pandemia Covid-19 din 2020”.
“Ce e clar este că elevii și studenții vor deveni mai pretențioși atunci când se vor întoarce la școală. Le vor spune
profesorilor cum învață mai bine, din ce își doresc să învețe și cum le place să învețe, iar profesorii nu vor mai putea
să predea așa cum au făcut-o mereu în trecut. În această situație, am putea să învățăm cum să răspundem unor
nevoie mult mai diverse ale elevilor și să reducem inechitatea care există în sistemele clasice de predare”, afirmă
Andreas Schleicher în interviul citat.
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De ce nu se mai poate întoarce educația de unde a plecat? Pentru că acel punct de plecare a prins foarte multe țări
nepregătite pentru transformările prin care educația trece în această perioadă. Pentru că, după cum reiese din interviul
acordat HundrED.org de către Andreas Schleicher, crește gradul de utilizare a tehnologiei și dependența de aceasta, în
timp ce se simt tot mai profund și diferențele mari între elevii din mediile favorizate și cele din mediile defavorizate.
•

Aceste inechități, care riscă să se aprofundeze, își au rădăcina în sistemele folosite până acum. Iar reprezentantul OECD
afirmă că, în fața acestor probleme, “acum este cel mai bun moment pentru soluții inovatoare, poate chiar
transfrontaliere”, fapt pentru care, afirmă el, OECD încurajează împărtășirea de resurse și rezultate între statele lumii.
Detaliate sunt, însă, rezultatele unor evaluări efectuate cu ocazia testelor PISA 2018 în țările participante –
inclusiv România, care arată cât de pregătite sunt aceste țări pentru trecerea la online. Aceleași evaluări sunt tratate de
Andreas Schleicher și în editorialul său. El arată că cele mai multe sisteme de învățământ sunt departe de a fi pregătite
pentru oportunitățile oferite de școala digitală, o problemă esențială fiind inechitatea pe care, în acest moment, o
cauzează aceasta.
1. În medie, în țările membre OECD, 9% dintre elevii de 15 ani nu au acces nici măcar la un loc liniștit unde să
poată studia, acasă. În țări ca Indonezia sau Thailanda, numărul lor depășește 30%. Cei mai afectați sunt elevii din
medii dezavantajate. Chiar și într-o țară cu rezultate foarte bune în testele PISA, Coreea de Sud, unul din cinci elevi din
mediile dezavantajate nu au un loc pentru învățare, acasă.

•

România stă bine la acest capitol, mult peste media OECD, toți elevii din medii dezavantajate și peste 90% din cei din
medii dezavantajate afirmând că au la dispoziție un astfel de loc.
2. Locul de învățare e doar punctul de pornire, dar nu e suficient pentru școala online. E nevoie și de calculatoare,
pe care elevii să le folosească acasă. În multe țări europene, peste 95% dintre elevi spun că au un calculator acasă, la
care pot lucra. Dar în Indonezia, doar 34% au calculator. În SUA, toți elevii din medii avantajate economic și social au
calculator acasă, dar în școlile din medii dezavantajate doar trei din patru elevi au calculator.

•

La acest capitol, România se află sub media OECD – dacă aproape toți elevii din școli situate în medii avantajate au
acces la calculator pentru a învăța acasă, în mediile dezavantajate procentul scade la circa 75%.
3. În al treilea rând, e nevoie de conexiune la Internet. Și aici sunt țări unde așa ceva există practic în fiecare casă,
iar altele unde doar jumătate dintre elevii de 15 ani pot apela la Internet acasă. În unele țări diferențele sunt enorme: în
Mexic, 94% dintre elevii din medii avantajate au conexiune la Internet acasă, dar procentul coboară la 29% în cazul
mediilor dezavantajate.

•

În această privință, situația României este similară mediei OECD – circa 90% dintre elevi din medii dezavantajate au
acces la Internet.
4. Apoi, cât de pregătite sunt școlile și profesorii pentru implicarea în educația digitală, potrivit rezultatelor
analizate de Schleicher? Acesta arată că mai ales pentru elevii din zone dezavantajate este esențial să rămână în legătură
cu profesorii lor. În evaluările PISA, puțin peste două treimi dintre elevii de 15 ani participanți erau înscriși în școli unde
directorul aprecia că aparatura din dotare are o putere de calcul suficient de mare. În Japonia, mai puțin de jumătate
credeau acest lucru, iar în Kosovo – doar unul din cinci.
La acest capitol, România este mult sub media OECD. În mediile avantajate, circa 65% dintre elevi erau înscriși în
școli care susțineau că au aparatură suficient de puternică, pe când în mediile dezavantajate procentul scădea la 45% (cu
precizarea că, în cazul României, raportul nu recunoaște acuratețea statistică a acestor rezultate).
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CIRCUMSTANŢIALUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ
-STUDIU DE SPECIALITATEProf. Gherghinoiu Elena Mihaela
Școala Gimnazială nr.13-Rm. Vâlcea
Cercetând dicţionarul explicativ al limbii române vom găsi următoarea explicaţie pentru complement
circumstanţial = complement care arată în ce împrejurări se petrece o acţiune sau cum se prezintă o însuşire sau o acţiune.
Cuvântul circumstanţial provine din francezul circumstanciel. 28
După conţinut (funcţie şi înţeles), Mioara Avram afirmă faptul ca avem complemente de următoarele specii: direct,
indirect, de agent, de loc, de cauză, de scop, de mod, consecutiv, instrumental, sociativ, de relaţie, condiţional, concesiv,
apoziţional, cumulativ şi de excepţie.29
Între complementele circumstanţiale şi cele necircumstanţiale există deosebiri referitoare în primul rând la caracterul
abstract sau concret al conţinutului lor, iar în al doilea rând la faptul dacă sunt cerute sau nu cu necesitate de termenul
determinat. În general, complementele necircumstanţiale au un conţinut mult mai abstract. Complementele circumstanţiale
au de obicei un conţinut concret şi de aceea mai uşor de definit, în special atunci când arată circumstanţe propriu-zise
(locul, timpul, cauza, scopul, modul, instrumentul, condiţia, concesia ), şi nu constituie compliniri cerute neapărat de un
termen determinat.
Dumitru Irimia vine însă şi afirmă că se impune identificarea a două funcţii distincte: complementul şi circumstanţialul.
30

Într-adevăr la un prim nivel, al categoriilor gramaticale de gradul I (verb, adjectiv, substantiv) şi complementul şi
circumstanţialul se grupează cu acelaşi tip de regent (verb, interjecţie, adjectiv), dar la cel de-al doilea nivel (cel al
sensurilor lexico-gramaticale de gradul II: tranzitivitate) şi la nivelul al treilea (al sensurilor gramaticale: diateză,
intensitate) aceste funcţii reacţionează şi sunt generate în mod diferit.
Dumitru Irimia afirmă că funcţia de complement este impusă (cerută) de un regent, ca o complinire absolut
necesară. Verbele tranzitive cer complement direct: Am găsit-o pe Alina, sau complement indirect: Hainele aparţin. /
Hainele îmi aparţin. Verbele la diateza pasivă cer complement de agent: Ştefania a fost alungată. / Ştefania a fost alungată
de Mihai. , iar verbele la diateza dinamică cer complementul indirect: Eliza s-a îngrijit. / Eliza s-a îngrijit de căţeluşi.
În ceea ce priveşte funcţia de circumstanţial aflăm de la gramaticianul Dumitru Irimia că este cel mai adesea o
complinire facultativă a verbului (mai rar a interjecţiei, adjectivului sau adverbului) atât pentru întregirea lanului semantic
al câmpului sintactic pe care îl deschide regentul, cât şi pentru asigurarea autonomiei structurale a enunţului. 31
Sunt întru totul de acord cu afirmaţia gramaticianului care arată că prin dezvoltarea circumstanţialelor se petrece
o dezvoltare a câmpului semantico-sintactic al regentului; cunoscut fiind faptul că circumstanţialele introduc informaţii
semantice secundare care adâncesc, îmbogăţesc şi nuanţează cunoaşterea realităţii extralingvistice dintr-o multitudine de
unghiuri, în legătură cu variate raporturi interne şi externe, prin care se defineşte această realitate.

28

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, 1998 Bucureşti, p.179
Mioara Avram – Gramatica pentru toţi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p.291
30
Dumitru Irimia – Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p.410
31
Idem 5 (p.427)
29
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Circumstanţialul este o clasă care vizează şaptesprezece funcţii sintactice: (convenţional, circumstanţial ) de loc,
de timp, de mod, de măsură, comparativ, conclusiv,de scop, de cauză, consecutiv, de mijloc, sociativ, de relaţie, concesiv,
condiţional, opoziţional, cumulativ, de excepţie.
GALR, II, 2005, relatează că circumstanţialele adaugă precizări la diferite tipuri ale acestui cadru.
Clasa circumstanţialelor cuprinde funcţii delimitate cu precădere semantic şi denumite tradiţional în raport cu precizarea
„circumstanţa în sens larg a cuvântului adusă în cadrul situaţiei comunicate.32
Astfel GALR, II,2005 susţine că circumstanţialele sunt de cincisprezece feluri: de timp, de loc, de mod, cantitativ, de
relaţie, sociativ, instrumental, concesiv, consecutiv, de cauză (cauzal ), de scop (final), condiţional, cumulativ, de excepţie,
opoziţional.
Luând în considerare criteriul privitor la tipul de informaţie transmis (criteriul semantico-pragmatic), GALR, II,
2005 clasifică circumstanţialele în patru mari grupe.
Astfel prima grupă este cea a circumstanţialelor situative. Sunt incluse aici circumstanţialul de loc şi circumstanţialul de
timp, ele asigurând ancorajul spaţio-temporal al proceselor comunicate.
A doua grupă o constituie circumstanţialele procesuale. Sunt incluse în această clasă circumstanţialul de mod,
circumstanţialul cantitativ şi cel instrumental. Această grupă de circumstanţiale procesuale aduce precizări privitoare la
procesul comunicat.
O a treia grupă este cea a altor circumstanţiale ( de scop, de cauză, condiţional, concesiv, consecutiv ), circumstanţiale ce
redau „ raporturi logico-semantice stabilite de locutor” .33
În ultima grupă (după criteriul semantico-pragmatic), Gramatica Academiei include opoziţionalul, cumulativul,
circumstanţialul de excepţie, sociativul şi circumstanţialul de relaţie. Acestea centrează precizarea pe anumite secvenţe ale
enunţului din care fac parte.
Din punct de vedere strict sintactic, circumstanţialele prototipice sunt termeni subordonaţi ai grupului verbal,
situându-se pe un alt nivel de organizare decât complementele.34
În GALR, II, 2005, circumstanţialele sunt, de regulă, componente determinări periferice ale grupului.
Regentul unui circumstanţial, spun M. Andrei şi I.Ghiţă, poate fi:

un verb, (După ploaie vine şi

soare. ); o locuţiune verbală, (Zadarnic, totdeauna la intrare / Cu politeaţă, i se taie pasul. ”- G. Topârceanu); o
interjecţie, ( Pupăza zbârr în sus, zbârr în jos. ); un adjectiv, (Tare ca piatra şi amar ca fierea. ); un adverb, (Mai bine în
satul tău decât în oraşul altuia. ).35
GALR, II, 2005, afirmă că regentul unui circumstanţial poate fi:
-verbul la mod personal sau nepersonal: ( Ieri ploua. / Ningând la mare, a venit mai devreme acasă.)/ « ; -verbul
împreună cu un altul/ sau mai multe dintre complementele sale (un anumit segment al grupului) sau întreg grupul verbal. (
Fiindcă un singur elev nu fusese cuminte, era pedepsită acum toată clasa. ).36
De asemenea, circumstanţialele pot avea regenţi adjectivali, adverbiali sau interjecţionali: -Ion, negru la faţă a privit fata
fără să spună un cuvânt. / E bine cu banii , mai rău stă cu prietenii. / Pe tata, iată-l la poartă.

32

Valeria Guţu Romalo(coordonator)-Gramatica limbii române,vol.II –Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005,
p.462
33
Idem ,p.463
34
Ibidem 8
35
Mihai Andrei şi Iulian Ghiţă – Limba română,Editura Corint ,Bucureşti, 1996, p. 340
36
Valeria Guţu Romalo (coordonator)- Gramatica limbii române,vol.II, Bucureşti, Editura Academiei Române , 2005
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Aproximativ toate circumstanţialele iau parte la relaţii binare: Merge încet. / A ajuns acolo. Unele specii de
circumstanţiale sunt însă integrate în structuri ternare. Astfel enunţurile: Pe lângă dulciuri a primit şi daruri. / Marian
vine la chef împreună cu Ioana. , provin din contragerea a două structuri propoziţionale.
În asemenea cazuri omisiunea unor componente din structurile de bază, conduce la reorganizarea sintactică a
enunţului, fiind însoţită de modificări flexionare.
Circumstanţialele pot fi substituite prin adverb şi grupuri adverbiale, prepoziţionale, grupuri verbale constituite
în jurul unui gerunziu şi rar grupuri nominale.
Este cunoscut faptul că tipică circumstanţialelor este considerată realizarea adverbială. “În principiu, substituirea prin
adverb reprezintă modalitatea de identificare a poziţiei sintactice de circumstanţial”.37
În propoziţiile : Alina este la mare. / Încă munceşte la ora cinci . / Se luptă cu determinare. funcţia de circumstanţial
este exprimată prin substituţia cu adverbele interrogative: Unde este Alina? / Când munceşte? / Cum se luptă ?
GALR, II, 2005, ne face cunoscut faptul că circumstanţialele, cumulative, sociativ, de excepţie, opoziţional,
consecutive şi unele circumstanţiale de relaţie nu permitsubstituirea prin adverb.
O altă trăsătură tipică şi comună tuturor circumstanţialelor este posibilitatea realizării prin propoziţii intoduse
prin conectori specializaţi, aceşti conectori inducând tipul de precizare, de circumstanţă: unde (circumstanţial de loc), când
(circumstanţial de timp), cum (circumstanţial de mod), cât (circumstanţial cantitativ), fiindcă (circumstanţial de cauză),
încât (circumstanţial consecutiv), deşi (circumstanţial concesiv), în caz că (circumstanţial condiţional), cu ce
(circumstanţial instrumental), cu cine (circumstanţial sociativ), în loc să
( circumstanţional opoziţional), pe lângă că (circumstanţial cumulativ).38
Atunci când sunt introduse prin: că, să, de, (conectori nespecializaţi) aceştia se încarcă cu semnificaţie circumstanţială
devenind sinonimi cu cei specializaţi.
Studiind capitolul Circumstanţiale din GALR, II, 2005, vom observa că anumite trăsături sintactico-semantice
deosebesc circumstanţialele de complemente şi anume:
- cu excepţia circumstanţialului de scop şi a celui instrumental, circumstanţialele nu sunt supuse unor constrângeri care
privesc trăsăturile semantice ale verbului.
- circumstanţialele se pot multiplica şi se pot cumula depăşind cadrul strict al coordonării: Te-am aşteptat ieri, în ziua
aniversării a doi ani de la căsătoria noastră.
- circumstanţialele din clase diferite pot fi coordonate: Mănâncă pe unde poate şi când îi este foame.
- într-un enunţ pot fi coocurente circumstanţiale din clase diferite, având regent comun: Scrie în clasă. - circumstanţial
de loc ; frumos- circumstanţial de mod ; de dimineaţa până seara- circumstanţial de timp.
-

semnificaţia circumstanţială poate fi recuperată prin contextul lingvistic prin conturul intenţional, astfel încât uneori,

în realizarea propoziţională, relaţia de subordonare poate fi exprimată prin juxtapunere.
Sub aspect comunicativ-programatic circumstanţialele sunt componente necesare ale enunţului.
Concluzionând, GALR, II, 2005, afirmă că sunt câteva trăsături (semantice, sintactice şi pragmatice) care pot fi
considerate prototipice pentru clasa circumstanţialelor şi anume:
a) neintegrarea în structura tematică a verbului;
b) realizarea proporţională cu joncţiunea manifestată prin conectori

37
38

specializaţi;

Idem 11, p. 464
Valeria Guţu Romalo (coord. )-Gramatica limbii române,vol. II , Bucureşti, Editura Academiei ,2005, p.465
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c) posibilitatea de a funcţiona discursiv şi metodiscursiv. 39

Bibliografie:
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A Canary

for One by Ernest Hemingway
Cristina Baciu
Col. Naț. „Dr. Ioan Meșotă”, Brașov

1. Read the following quotations and comment upon them.
a. “I pay very little regard to what any young person says on the subject of marriage. If they
profess a disinclination for it, I only sat it down that they have not yet seen the right
person.” (Jane Austen , English novelist)
b. “A happy man marries the girl he loves; a happier man loves the girl he marries”
(anonymous quote)
c. “All marriages are happy. It’s the living together afterward that causes all the trouble.”
(Raymond Hull, Canadian playwright)
d. “A divorce is like an amputation: you survive it, but there is less of you” (Margaret
Artwood, Canadian writer)
e. “Marriage is an alliance entered into by a man who can’t sleep with the window shut, and
a woman who can’t sleep with the window open.” (G.B. Shaw, Irish playwright)

2. Answer the following questions:
a. Does marriage appeal to you?
b. Have you noticed any changes in people’s attitude towards marriage?
c. What would you do if your parents did not approve of the person you wanted to marry?
3. Consider the following line taken from the short story we are about to read: “American men make the best
husbands”. Can you imagine the character who says this?

4. Read/ listen to the story!
https://bookaudio.online/74-ernest-hemingway-a-canary-for-one.html

5. Understanding Plot
a. Where do the events in the story take place?
b. Who are the characters in this short story?
c. Who is the American lady taking the canary to?
d. Did she approve of her daughter’s relationship?
e. Is her daughter happy?
f. Is the American couple a happily married one?
g. From whose point of view is the story told?
h. Were you surprised by the end of the short story?
6. Understanding Character
a. Focus on the character of the American lady. How would you describe her?
b. What does she strongly believe in? What does this say about her?
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c. What does her interference in her daughter’s life say about her?
d. Focus on the character of the husband. What does he do during the journey? What does this say about him and his
frame of mind?
e. Why did the American wife want to speak about Vevey?
f. Focus on the dialogue in the last part of the short story. Is the American lady interested in what the wife is saying?
How do you know?
g. What is the role of repetition in the dialogue?

7. Understanding Setting
a. Underline words that describe the setting.
b. Are the descriptions of setting based on visual images?
c. The story is full of opposites (e.g. light vs. dark). What is their significance?
d. Through whose eyes is the setting seen? Does the setting reveal the character’s frame of mind and feelings?
e. Does the setting contribute to creating mood and atmosphere /influence characters/ reinforce the main theme of the
literary work?
8. Understanding Symbols
a. Have you noticed any symbols in this short story? What might their significance be?

9. Understanding Theme
a. Give a statement of the theme in light of what has been discussed so far.

10. Follow-up:
a. Imagine what could have caused the couple’s separation.
b. Re-write a passage from the short story from the wife’s perspective.
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Le Cube
MITRACHE ELENA CRISTINA
COLEGIUL ECONOMIC ARAD

La méthode renvoie à un ensemble d’opérations pour parvenir à un objectif bien déterminé ; pour certains
spécialistes en didactique de FLE, méthode serait la mise en œuvre de procédés ou techniques d’apprentissage qui
favorisent l’acquisition d’une langue étrangère à certains niveaux de maîtrise. Elle peut également se définir en fonction
des principes qui se trouvent à la base de sa constitution, des théories des langues disponibles ainsi qu’en fonction du
processus d’apprentissage qu’elle déclenche chez l’apprenant.
Le Cube est une méthode active-participative qui implique l'exploration d'un sujet, l’analyse d’un concept à
partir de 6 approches distinctes correspondant chacune à une facette du cube: «décrire», «comparer», «analyser»,
«associer», «mettre en pratique», «argumenter»,
Elle développe la pensée critique et peut être adaptée et utilisée pour le développement des compétences
cognitives, la communication, la connaissance de soi, la collaboration et la prise en charge de tâches de groupe ou de
réflexion prospective.
Les activités réalisées par la méthode Cube passent par les étapes suivantes:
1. L'enseignant prépare un cube en carton (comme un dé) et il écrit six tâches: décrire, comparer, associer, analyser,
mettre en pratique, argumenter sur les facettes du cube.
L'activité peut être réalisée :
- frontal: l'enseignant présente le cube à un élève, il lit la tâche et en débat avec toute la classe ;
- individuel: l'enseignant tourne une facette du cube et propose aux élèves la tâche en tant qu'activité indépendante (après
avoir attribué à chaque élève un numéro de 1 à 6)
- en équipes: les élèves sont regroupés en 6 équipes de 4 à 5 personnes, selon la taille de l'équipe, chaque équipe
recevant pour résoudre l'une des six tâches.
Les six tâches à accomplir par les étudiants sont:
1. décrire - les élèves accomplissent cette tâche en recherchant à quoi il ressemble, quelles sont les caractéristiques de
l'objet à étudier(couleur, forme, taille);
2. comparer - les élèves doivent remarquer des similitudes et des différences (avec quoi / qui est similaire et de qui /
qu'est-ce qui est différent?);
3. associer - les élèves relèvent ce défi en recherchant des analogies, des corrélations avec d'autres expériences ou
phénomènes; la question de soutien pourrait être: À quoi pense-t-on quand on parle de…? À quoi l’objet en question fait
penser ?
4. analyser - les élèves identifieront et mentionneront les composants: En quoi est-il fait?, Que contient-il?;
5. Mettre en pratique - les élèves chercheront des réponses à des questions telles que: Comment peut-il être utilisé?, Que
peut-on faire avec…? , A quoi sert-il?
6. argumenter et motiver (pour ou contre) - les questions auxquelles les élèves répondront peuvent être: Est-il bon
d'utiliser…?, Est-il utile ou pas? Est-il dangereux ou pas?, Pourquoi?
La méthode du cube utilisée pour l`acquisition et la fixation des Moyens de communication.
Les élèves seront divisés en six équipes.
Chaque équipe recevra l'une des tâches suivantes:
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ÉQUIPE 1 : DOIT DÉCRIRE LES RÈGLES DE RÉDIGER UN E-MAIL ;
ÉQUIPE 2 :DOIT COMPARER LE PROSPECTUS AVEC LE CATALOGUE ;
ÉQUIPE 3 : DOIT ASSOCIER LES MOYENS DE COMMUNICATION AUX SITUATIONS DANS LESQUELLES
ILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AU SEIN D'UNE ENTREPRISE ;
ÉQUIPE 4 :DOIT ANALYSER LES FONCTIONS MASS MEDIA EN CAS DE PUBLICATION (OPTIONNEL) ;
ÉQUIPE 5 : DOIT PRÉPARER LE CONTENU D'UN NUMÉRO DU MAGAZINE SCOLAIRE ;
ÉQUIPE 6 :DOIT ARGUMENTER L'IMPORTANCE D'INTERNET COMME MOYEN DE COMMUNICATION ;
Version en ligne
L'activité peut se faire en ligne comme suit:
• Synchrone - On explique la méthode aux élèves ,ils sont divisés en équipes et on les distribue les tâches de travail ;
• Asynchrone - les élèves exécutent les tâches de travail en utilisant les moyens de communication en ligne qu'ils
trouvent les plus appropriés;
Pour conclure , je considère que toutes les techniques interactives stimulent la créativité, l`imagination et la
curiosité de mes élèves . Parmi les avantages de cette méthode on peut énumérer: la facilité de la communication, la
possibilité d’entraîner tous les élèves de la classe et la stimulation des interactions des participants, en encourageant ceux
qui n’ont pas de très bonnes connaissances. Il existe aussi un désavantage parce qu’on peut avoir des problèmes dans la
gestion de la classe.

Bibliographie:
Nica,T., Ilie,C., Tradition et modernité dans la didactique du français, langue étrangère, Celina, Craiova, 1995;
Georgescu,C-A., La didactique du français langue étrangère: Tradition et innovation, Tiparg, Geamăna,2011.

2576

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

APLICAREA METODELOR ACTIVE
ÎN ORA DE LECTURĂ – SECȚIUNEA LIMBA ROMÂNĂ
Prof. Roman Andreea
Școala Gimnazială Mihai Drăgan Bacău

Jocul de rol se numără printre modalităţile foarte antrenante, pune în evidenţă calităţile şi capacităţile elevului
de a susţine un punct de vedere, de a-şi asuma o responsabilitate, de a pleda pentru o idee.
Este o metodă folosită încă din clasele mici, care permite elevului să înveţe - interpretând - despre sine şi despre
ceilalţi, dezvoltând gândirea critică şi capacitatea de exprimare.
În cazul orei de lectură, jocul de rol se poate folosi, de exemplu, pentru analiza şi compararea diverselor tipuri
de limbaj actual în vederea producerii de texte, evidenţiind, astfel, variatele tendinţe în limbajul actual: limbajul
cosmopolit, religios, argotic, didactic, al elevilor şi identificând particularităţile „limbajului de lemn”.
Prin urmare, puteţi parcurge, împreună cu elevii, următorii paşi:
✓

stabilirea obiectivelor / competenţelor;

✓

împărţirea rolurilor, pe grupe-se pot forma cinci grupe, fiecare reprezentând un anumit tip de limbaj;

✓

analiza situaţiei primite de către fiecare grupă-stabilirea unei „strategii” a grupei;

✓

inventarierea particularităţilor „limbajului de lemn”;

✓

pregătirea rolului / rolurilor şi reprezentării lor în faţa clasei;

✓

interpretarea jocului de rol;

✓

reflecţia asupra activităţii desfăşurate.

Prin utilizarea acestei metode, veţi reuşi să influenţaţi pozitiv modul de exprimare al elevilor, atrăgându-le
atenţia asupra pericolelor utilizării (fără discernământ) a unor termeni, rolul profesorului nefiind de a interzice folosirea
lor, ci de a evidenţia justeţea descoperirii lor de către elevi, conducându-i, din umbră (profesorul animator, activizat şi
catalizator), spre dezvoltarea unei exprimări corecte, conştiente şi coerente, fără stereotipuri deranjante.
Jocul de rol poate fi considerat fundamental în dezvoltarea abilităţilor oratorice ale elevilor, o bună gestionare a
lor contribuind la formarea şi dezvoltarea exprimării orale alese a elevilor.
Studiul de caz
Etapele parcurse împreună cu elevii pot fi:
❖ alegerea cazurilor - fiecare grupă de 3 - 4 elevi poate alege prezentarea unui mit în literatură şi în film;
❖ cercetarea materialului - suport de către elevi: lectura cărţilor, vizionarea filmului / filmelor - notarea
primelor impresii; aici au un rol foarte important moderatorul şi secretarul grupului, moderatorul
coordonează discuţia, iar secretarul va nota impresiile membrilor grupului;
❖ stabilirea datelor problemei, identificarea conceptelor, ierarhizarea şi sistematizarea lor – discutarea şi
dezvoltarea ideilor notate anterior de către secretar;
❖ găsirea unei ’„soluţii” - în cazul de faţă, identificarea mijloacelor specifice de exprimare în cele două
arte, precum şi compararea transpunerii mitului în literatură şi în film;
❖ prezentarea „rezultatelor obţinute” în faţa clasei.
Prezentarea rezultatelor grupei se realizează doar după vizionarea filmului / filmelor de către întreaga clasă,
cărţile fiind citite, respectând un calendar de lectură stabilit la începutul anului şcolar. Astfel, obişnuim elevii cu o
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disciplină a muncii, care le este utilă în toate activităţile pe care le vor desfăşura; calendarul de lectură este absolut
necesar pentru ca studiul de caz să poată fi înţeles şi apreciat de întreaga clasă, nu doar de membrii grupei care l-au
realizat.
Vizita şi / sau excursia literară
În sprijinul orei de lectură poate veni vizita şi / sau excursia literara care ar putea ajuta elevii să pătrundă în
lumea scriitorilor români, a locurilor pline de amintiri, pe care le pot cunoaşte fie doar prin intermediul cuvântului scris,
fie prin alternarea descrierilor şi amintirilor cu vizita şi / sau excursia literară.
Activităţile didactice planificate pentru realizarea vizitei şi / sau excursiei literare ies din tiparele obişnuite, şi
sunt realizate în funcţie de obiectivele propuse şi de modalităţile de realizare.
Chiar dacă la prima vedere pare o sarcină uşoară, vizita şi / sau excursia literară (organizarea şi desfăşurarea ei)
presupun o pregătire prealabilă a elevilor şi a cadrului didactic.
Astfel, în clasă şi în biblioteca şcolii s-ar putea realiza partea de documentare - adunarea materialului informativ
despre scriitorii ale căror case memoriale vor fi vizitate sau despre care se pot obţine informaţii în muzeele de literatură.
Pentru obţinerea acestor informaţii, îţi recomandăm folosirea metodei investigaţiei, elaborând un set de întrebări care să
îi conducă pas cu pas pe elevi în identificarea elementelor cheie care ar putea fi discutate şi aprofundate cu ocazia vizitei /
excursiei.
Vizita sau excursia literară îţi oferă prilejul de a sensibiliza elevii, de a le trezi interesul pentru cuvântul scris,
arătându-le manuscrisele scriitorilor, obiectele personale, etc. Poţi realiza cu succes învăţarea, pentru că ascultând,
văzând şi făcând, elevii reţin mai uşor, iar analogiile, corelaţiile pe care le vor putea stabili ulterior vor constitui un real
sprijin în dezvoltarea lor culturală.
Prin excursia literară se promovează principiile învăţării prin cooperare, elevii se vor obişnui nu numai cu
împărtăşirea cunoştinţelor, ci şi a impresiilor, iar „rezultatele” excursiei pot fi notate într-un jurnal comun - alt procedeu
de valorificare a deprinderilor şi capacităţilor de scriere creativă a elevilor.
Vizita şi / sau excursia literară pot fi propuse la începutul sau la sfârşitul ciclului de şcolaritate, având, după caz,
valenţe diferite.
Tehnica florii de nufăr
O altă activitate de învăţare, folosită pentru atingerea obiectivelor la ora de lectură, s-ar putea desfăşura folosind
tehnica florii de nufăr.
Tehnica florii de nufăr presupune stabilirea unor legături între concepte, idei, pornind de la o temă centrală.
Tema centrală generează opt idei secundare care se construiesc în jurul celei principale, asemenea petalelor unei flori de
nufăr. La rândul lor, ideile secundare pot deveni teme principale pentru alte opt flori de nufăr.
În cazul nostru, tema centrală a unor ore de lectură ar putea fi cunoaşterea scriitorilor români, pe care o intitulăm
- Pe urmele scriitorilor noştri. Cele opt idei secundare indicând fiecare câte un scriitor ale cărui „urme” vor fi căutate de
elevi. „Urmele” găsite – amintiri ale scriitorului sau despre scriitor, fotografii, descrieri ale locului vizitat (realizate fie de
scriitori, fie de elevii înşişi) – vor deveni cele opt idei secundare ale temelor nou constituite.
Etapele pe care trebuie să le parcurgi în realizarea acestei tehnici de învăţare sunt:
a) temei centrale.
b) Lăsaţi-le elevilor câteva minute timp de gândire, după care veţi completa oral - pe baza discuţiei frontale
profesor - elevi - cele opt idei secundare ale temei centrale, apoi veţi trece în diagramă cele opt idei
secundare.
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c) Împărţiţi elevii în opt grupe / perechi, în funcţie de numărul elevilor din clasă.
d) Ideile secundare devin teme centrale pentru cele opt grupe / perechi constituite. Fiecare grupă / pereche
dezvoltă câte una dintre temele centrale nou constituite. Se stabileşte timpul de lucru, care poate include un
studiu în clasă, altul în bibliotecă şi un al treilea în timpul vizitei sau al excursiei.
e) Fiecare grupă / pereche prezintă în faţa clasei rezultatele muncii. Se fac eventualele clasificări şi corectări,
apoi se completează diagrama pe baza ideilor prezentate de fiecare grupă / pereche.
Tehnica florii de nufăr poate fi utilizată în recapitulare, pentru fixarea sau sistematizarea ideilor parcurse într-o
unitate de învăţare, dezvăluindu-i cadrului didactic deprinderile şi capacităţile dobândite de elevi în orele consacrate
unităţii de învăţare date.
Explozia stelară
Este o metodă care stimulează creativitatea elevilor, generează noi idei, contribuie la dezvoltarea exprimării
orale a acestora. Starbursting - explozia stelară-se aseamănă cu brainstormingul.
Această metodă poate fi folosită în cadrul orelor de lectură care vizează formarea capacităţii de receptare şi de
producere a mesajului oral în contexte informale sau nonformale.
Istorie din prelungiri
Este o metodă care contribuie la dezvoltarea exprimării orale, la implicarea întregii clase de elevi în activitate, la
exersarea memoriei.
Desfăşurarea metodei:
o

Elevii pot fi împărţiţi în jucători şi observatori sau, dacă sunt puţini elevi, toţi sunt jucători, profesorul

preluând rolul observatorului.
o

Jucătorii sunt aşezaţi în cerc, observatorii stau în afara cercului.

o

Conducătorul jocului transmite textul de pornire primului jucător. La început recomandăm să fie rostit
un singur enunţ, iar după ce elevii dobândesc deprinderile necesare, textul propus de conducătorul
jocului poate avea o întindere mai mare, cuprinzând expoziţia şi intriga unei întâmplări.

o

Fiecare jucător reia textul şi adaugă câte o frază.

o

Jocul continuă până se închide cercul.

o

După povestirea ultimului jucător, elevii-observatori reiau povestirea, găsesc o încheiere, dacă nu a fost
terminată, sau pot comenta felul în care s-a „născut” povestirea prin colaborarea fiecărui jucător.

Jurnaliştii povestesc
Este o metodă care contribuie la dezvoltarea exprimării orale, la implicarea tuturor elevilor în activitate, la
exersarea memoriei.
Desfăşurarea metodei:
➢

Elevii sunt împărţiţi în jurnalişti şi observatori / spectatori.

➢

Conducătorul de joc povesteşte o întâmplare.

➢

Toţi jurnaliştii repovestesc întâmplarea, iar elevii care au rolul de observatori / spectatori notează

eventualele greşeli sau omisiuni.
După povestirea ultimului jurnalist, elevii - spectatori încearcă să reconstituie, împreună, istoria iniţială.
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IMPORTANȚA ÎNVĂȚĂRII ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
PROF. ÎNV. PREȘC. MOSCAL CORINA
GRĂDINIȚA P.P. PITICOT, ARAD

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ dacă ne raportăm
la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes)
către modele de educație online, nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea
mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare (pentru
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Astfel, deși o serie de grădinițe (majoritatea private)
apelează la platforme digitale, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. În contextul în care o mare parte dintre părinți sunt
nevoiți să lucreze în timp ce stau cu copiii acasă, ce funcționează pentru preșcolari?
Iata câteva trucuri despre ce este important în educația și activitatea preșcolarilor în vremea învățării online:
Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate, stabilitate și autonomie, dar
și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să navigheze printre sarcinile legate de muncă, copil, casă
Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în viața lor în ultima
vreme. Părinții pot comunica cu preșcolarii despre noul virus și despre cum s-au schimbat rutinele și poate chiar rolurile
în casa lor. Comunicarea trebuie să fie simplă, clară, prin repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: ce simțim
în această perioadă, ce simt copiii, ce simt părinții și cum se pot organiza ca să depășească această perioadă. Validarea și
acceptarea emoțiilor atât a copiilor, cât și a părinților, chiar și cele de frică și panică, incertitudine și instabilitate, ne poate
ajuta să recăpătăm controlul și să acționăm în direcțiile în care putem avea un impact.
Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin în organizarea
rutinei și a activităților preșcolarului. În condițiile în care mulți dintre părinți muncesc, înțelegerea nevoilor copilului,
organizarea unei rutine similare cu cea din timpul grădiniței și a unor activități zilnice poate fi un ajutor esențial și poate
menține copilul conectat la un program familiar lui. Deopotrivă, comunicarea constantă dintre părinte și educator, îl
poate ajuta pe cel din urmă să înțeleagă mai bine contextul familiei în această perioadă, jocurile și jucăriile care îl atrag
pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale.
Conectarea educatorului cu copilul. În perioada preșcolară, discuția învățării în perioada izolării se mută de la
activități conform unui curriculum sau al unui plan de învățare elaborat către conectare. Educatorii au fost o prezență
constantă în viața copiilor înainte de izolare, iar șansele ca ei să resimtă lipsa lor, a grădiniței și a copiilor, sunt mari. Unii
vor reuși să verbalizeze sau să semnaleze acest lucru, alții se vor exterioriza prin comportamente provocatoare aparent
fără un motiv anume. Conectarea zilnică cu educatorul este importantă pentru a reda stabilitatea și continuitatea copilului.
Metodele prin care cei doi se conectează pot fi diferite: prin video call 1:1, prin filmulețe cu activități, cântece, etc. pe
care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conference în grupuri mici. Fiecare copil e diferit și este
important ca metodele de conectare să fie experimentate până se ajunge la una atrăgătoare pentru copil și potrivită pentru
părinte. Însă, mai important decât metoda, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea cu
preșcolarul, nicidecum activități care mai de care mai sofisticate. Preșcolarii au nevoie de oamenii dragi lor aproape, de
stabilirea conexiunii și adaptarea la noile rutine. Planurile curriculare pot aștepta, emoționalul copiilor și al părinților sunt
prioritatea în această perioadă de izolare.
Încurajarea unui program echilibrat. Una dintre grijile părinților în această perioadă este să ofere cât mai
multe activități și jucării copiilor. Motivele sunt diverse: fie pentru că părinții sunt ocupați și vor să umple timpul

2581

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

copiilor, fie pentru că le este teamă ca aceștia “să nu rămână în urmă”. În ambele cazuri, soluția nu este suprastimularea
copiilor, ci încurajarea unui program echilibrat în care momentele de plictiseală nu doar că nu sunt combătute cu jucării,
activități sau diverse sugestii și direcționări, ci sunt încurajate. Plictiseala dezvoltă imaginația și creativitatea. Un copil
care nu are ce să facă (sau nu i se spune ce să facă) își va căuta singur de lucru. Va folosi obiectele și jucăriile pe care le
are la îndemână pentru a crea noi scenarii și jocuri de rol, își va dezvolta autonomia față de părinți și va găsi soluții
creative la diverse provocări. Deși inițial poate părea o provocare pentru părinți și copii să gestioneze plictiseala, pe
termen mediu și lung aceasta va fi benefică pentru ambele părți.
Jucăriile sunt ideale pentru perioada învățării online. Câteva exemple pot fi plastilina, creioanele, foarfece
pentru copii, hârtie colorată, lipici, seturile de construcții (forme, magneți, grimms, kapla, etc), materiale naturale
(ghinde, nuci, castane, conuri de brad, crenguțe, etc), costume pentru joc de rol, instrumente muzicale, cărți. Combinația
dintre astfel de materiale duce la bogăția jocurilor și la manifestarea creativității. Cu cât materialele pot avea mai multe
întrebuințări și pot fi combinate, cu atât îi vor ține mai mult timp ocupați și vor facilita învățarea. Cu cât jucăriile sunt
mai specifice și presupun etape clare, cu atât vor limita interacțiunea copiilor cu ele și vor implica adultul pentru a ghida
etapele.
Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării. Părinții sunt extrem de ocupați însă dacă ar fi să
alegem o activitate pe care trebuie să o pregătească sau să o încurajeze zilnic, aceasta este cu siguranță una de motricitate
grosieră. Fie că vorbim de momente de dans, jocuri psihomotrice (aici educatorii pot veni cu o serie de sugestii), jocuri
de imitare (ex: Simon says, scaunele muzicale, freeze dance, etc) sau de trasee prin casă, este necesar ca părinții să
stimuleze motric copiii în această perioadă. Astfel, ei își vor consuma energia chiar dacă nu ies afară și se vor odihni mai
bine, vor colabora mai bine.
Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți. Având în vedere că cei
mai mulți părinți nu mai beneficiază de ajutor din exterior pentru treburile casnice și unii dintre ei și muncesc de acasă,
navigarea printre toate sarcinile poate fi o provocare. Se știe, însă, că preșcolarilor le place să se implice în treburile
casnice, să îi imite pe părinți și în felul acesta să îi și ajute. Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul hainelor și al
vaselor pentru mașina de spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și foarte utile
pentru dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice. Ajutorul este și pentru părinți,
deoarece își pot rezolva treburile în casă într-o companie cel puțin plăcută.
Disponibilitatea unui adult. Cea mai mare provocare pentru părinții care lucrează de acasă în această perioadă
este să își îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă nevoilor copilului sau chiar al copiilor. Și
este frustrant pentru ambele părți când nevoile lor nu sunt satisfăcute și când reacția copilului la lipsa de atenție a
părinților degenerează în comportamente provocatoare. Din experiența noastră, organizarea unui program în care părinții
își împart timpul astfel încât unul dintre ei să fie prezent pentru copil majoritatea timpului este cazul ideal. Copilul va
accepta mai repede faptul că mama lucrează, de exemplu, dacă tatăl este disponibil și se joacă sau măcar îl
supraveghează. Atunci când lucrează acasă cu un preșcolar este necesar ca părinții să își calibreze așteptările și să se
pregătească pentru o serie de întreruperi din partea copilului care deseori chiar și când se joacă singur va veni să îi arate
ce a făcut și să primească validarea și aprecierea părintelui..
Conectați-vă înainte și apoi cereți: încurajați joaca liberă, însă de preferat după ce îi oferiți copilului atenție
și vă jucați cu el înainte; altminteri se poate frustra și poate manifesta comportamente menite să vă atragă atenția și să vă
testeze limite. Puteți organiza dimineața astfel încât să vă conectați cu copilul pentru 2-3 ore timp în care pregătiți masa,
mâncați împreună și vă jucați. În tot acest timp puteți discuta despre succesiunea activităților și despre nevoia de a lucra
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ulterior acestor activități. Șansele ca preșcolarii să colaboreze dacă înainte le-a fost acordată atenția de care aveau nevoie
sunt mai mari decât dacă părintele începe munca la scurt timp după trezire.
Perioada învățării online este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă schimbările de
rutină care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice și cele de la muncă în același timp
cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului.
Astfel, grădinița poate juca un rol important de sprijin pentru părinte în organizarea unor rutine, momente reper,
acces la activități potrivite pentru copii. De asemenea, în aceste momente rolul și energia educatorului trebuie să fie
orientate pe lângă acest sprijin pentru părinte, către conectarea cu copilul preșcolar, menținerea stabilității și a
continuității relației lor și mai puțin pe obiectivele învățării și a planurilor curriculare. Asigurarea suportului emoțional și
conectarea cu preșcolarii atât din perspectiva părinților, cât și a educatorilor contează mai mult decât cantitatea de
activități sau scopul lor.
https://www.edupedu.ro/ce-este-important-in-educatia-prescolarilor-in-vremea-izolarii/
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OBLIGAȚII FISCALE LA NIVELUL AGENTULUI ECONOMIC
Prof Botezatu Marioara
Colegiul Economic ,, Mihail Kogălniceanu ,, Focșani
Cuvântul finanțe își are originea în limba latină.În secolul al XII-lea-al XIV-lea se foloseau expresiile
“finatio,financias și financia precuniaria” , în sensul de “plată în bani” . Se propunea ca aceste expresii derivă de la
cuvântul finis , utilizat adesea în sensul de “termen de plată” în Franța , în secolul al XV-lea , se foloseau esxpresiile
homes de finances și financies pentru denumirea arendașilor de impozite și a persoanelor care încasau impozitele
regelui :finance înseamnă o sumă de bani și mai ales un venit al statului ,iar finances întregul patrimoniu al statului .În
limba germană , în secolele al XV-lea – al XVII-lea,se întalneau expresiile Finanz,care înseamna plata în bani și
Finanzer ,care desemna pe cămătar.
Cu vremea ,cuvântul finanțe a căpătat un sens foarte larg,incluzând bugetul statului ,creditul ,operațiile bancare
și de bursă ,relațiile cambiale s.a., adică resursele , relațiile și operațiile bănești. În zilele noastre , persoanele neavizate
identifică frecvent noțiunea de finanțe cu aceea de bani, venituri în bani , resurse bănești ,creanțe și obligații de plată în
bani , indiferent de subiectul acestora.
Principalele obligații fiscale care formează sarcina fiscală pentru contribuabil sunt impozitele și taxele.
Veniturile bugetare reprezintă resursele financiare publice mobilizate prin intermediul bugetelor la dispoziția
administrațiilor publice. Pe seama acestor venituri,se creează lichiditățile bănești în trezoreriile statului din care se pot
efectua plățile ăn contul cheltuielilor publice aprobate prin legea bugetară.
Impozitele -rerezinta o forma de prelevare a unei parti dinveniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice
la dispozitia statului in vederea acoperirii chltuielilor publice.Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu cu titlu
nerambursabil si fara contraprestatia directa din partea statului.
Clasificarea impozitelor:
Dupa trasatura de fond si de forma sunt:
Impozite directe- au characteristic faptul ca se stabilesc nominal in sarcina unor personae fizice sau juridice ,in
functie de veniturile sau averea acestora, pe baza cotelor de impost prevazute in lege .Ele se incaseaza direct de la
subiectul impozitului la anumite termene dinainte stabilite. Impozitele reale –se stabilesc in legatura cu anumite obiecte
material (pamant,cladirile , fabricile, magazinele etc.),facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului
impozitului .Ele mai sunt cunoscute si sub denumirea de impozit obiectiv sau pe produs,deoarece se aseaza asupra
produsului brut al obiectului impozabil ,fara a face nici o legatura cu situatia subiectului impozitului. Impozitele
personale – se aseaza asupra veniturilor sau averii, in stransa legatura cu situatia personala a subiectului impozitului,
motiv pentru care sunt cunoscute si sub denumirea de impozite subiective.

–
–
–
–
–
–
–

Impozite indirecte –se percep cu prilejul vanzarii unor bunuri si al prestarii unor servicii(transport
,spectacole,activitati hoteliereetc.),al importului ,ori exportului etc.ceea ce inseamna ca ele vizeaza cheltuieli ,respective
cheltuirea unor venituri .In cazul impozitelor indirecte ,chiar prin lege se atribuie calitatea de subiect al impozitului altei
personae fizice sau juridice decat suportatorului acestora.
Dupa forma pe care o imbraca impoziteleindirecte pot fi:
Taxe de consumatie
Venituri de la monopolurile fiscale taxe vamale
Taxe de timbre si de inregistrare
Taxe vamale
Dupa obiect:
Impozite pe venit
Impozite pe avere
Impozite pe cheltuieli
Dupa scopul urmarit:
Impozitele financiare- sunt instituite in scopul realizarii de venituri necesare acoperirii cheltuielilor statului .Astfel de
impozite sunt ,in primul rand ,impozitele pe venit ,taxele de consumatie s.a.
Impozitele de ordine-sunt introduce mai ales pentru limitarea unei anumite actiuni sau in vederea atingerii unui tel ce
nu are character fiscal.
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Dupa frecventa cu care se realizeaza:
Impozitele permanente(ordinare)-se incaseazaperiodic(de regula ,annual ),iar impozitele incidentale(extraordinare)
se introduce si se incaseaza o singura data (de exemplu,impozitul pe avere sau pe profiturile ecxeptionale de razboi)
Dupa institutiile care le administreaza:
In state de tip federal :
Impozitele federale
Impozite ale statelor, provinciilor sau
regiunilor membre ale unei federatii
Impozite locale
In state de tip unitary :
Impozite ale administratiei central de stat
Impozitele locale
Taxele-ca forma a impozitelor indirecte ,taxele reprezinta platile pe care le fac diferite personae fizice si/sau
juridice pentru serviciile effectuate in favoarea lor de anumite institutii publice.Daca impozitele nu presupun o
contraprestatie din partea statului , in schimb taxele dau dreptul platitorului sa beneficieze de un anumit serviciu.
Dupa natura lor:
Taxele judecatoresti – se incaseaza de catre instantele jurisdictionale in legatura cu actiunile introduce spre judecare de
catre diferite personae fizice sau juridice.
Taxele de notariat- se platesc pentru eliberarea ,legalizarea sau autentificarea de diferite acte, copii etc.,fiind incasate de
catre notariat.
Taxele consulare –se incaseaza de catre consulate pentru eliberarea de certificate de origine ,acordarea de vise etc.
Taxele de administratie-se incaseaza de catre diferite organe ale administratiei de stat in legatura cu eliberari de
autorizatii ,premise ,legitimatii etc. la cererea anumitor personae.
Dupa obiectul operatiunii care se efectueaza si urmeaza a fi taxata:
Taxele de inregistrare –se percep la vanzari de immobile ,la construirea ,fuzionarea sau dizolvarea societatilor de
capital;de asemenea ele se percep asupra fiecarei operatii de vanzare si , respective cumparare la bursa etc.
Taxele de timbru- se percep la efctuarea de catre institutiile publice a unor operatii ,cu sunt:autentificarea de
acte;eliberarea unor documente (de exemplu,carti de identitate , pasapoarte ,premise de conducere auto etc);legalizari de
acte etc. Taxele de timbre poarta aceasta denumire pentru ca incasarea lor se face prin aplicarea de timbre fiscal
Contributiile-reprezinta sumele icasate de anumite institutii de drept public ,de la personae fizice sau juridice ,pentru
avantaje reale sau presupuse de care acestea beneficiaza.Plata contributiei este obligatorie ,iar prin intermediul acesteia se
stabileste de la inceputparticiparea partial apersoanei fizice sau juridice la acoperirea cheltuielilor effectuate de stat
pentru oferirea avantajului respective.
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LESSON PLAN - Canterbury Tales – The prologue
Gheorghian Anca Maria
Colegiul National "Ienachita Vacarescu", Targoviste, Dambovita
Grade: 10th
Level: upper-intermediate (B2)
Number of students: __________
Topic: The Prologue – The Canterbury Tales
Type of lesson: Teaching culture
Skills involved: speaking, reading, listening
Classroom Management: conversation, pair work, group work, explanation, debate
Aids: whiteboard, worksheets, video projector, laptop
Assumption: - students have already looked up information about The English Middle Ages and about Chaucer’s
“Canterbury Tales”
-

One class before the lesson, the students watched on YouTube the Prologue
(https://www.youtube.com/watch?v=Dv2E0Lar58M)

Aims: - to inform the learners on the target language customs and habits; - to encourage the learners to reflect over
cultural differences; - to inform the students on values and attitudes
STAGE 1- WARM- UP
AIM: - to introduce students into the atmosphere of the class and set the mood for the topic; - to review a few terms
needed for understanding the Prologue
CLASS MANAGEMENT: teacher – student interaction, student – student interaction
AIDS: Whiteboard
TIME: 5’
PROCEDURE: After greeting and checking attendance, the teacher announces the competences that students will
possess at the end of the lesson and writes down the title and the date on the white board. Then, the teacher writes on the
white board the following terms and asks students to try to define or explain them in their own words: (a) characteristics
of Middle English language; (b) pilgrimage; (c) frame story; (d) stereotype.
There is a short discussion and the answers are written on the whiteboard. The teacher gives some extra
information for each term. Then, students write the explanations in their notebooks.
STAGE 2- LEAD- IN
AIM: - to prompt students to remember information on the time and setting of the “Canterbury Tales”
CLASS MANAGEMENT: teacher-student interaction, student-student interaction, group work
AIDS: Whiteboard, worksheets, laptop, video-projector
TIME: 10’
PROCEDURE: The teacher tells students that much of what we know about everyday medieval life comes from
Chaucer’s Canterbury’s tales. The work is an important view into history as well as a work of literature. The teacher
hands out worksheets. Based on the activity from a class before, the teacher asks students to determine each of the
following:(a) The time of year; (b) The number of pilgrims; (c) The meeting place; (d) The destination
The students work in groups and have access to the video in order to review the necessary information. The answers
are checked open-class and the answer are written on the white board.
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STAGE 3- PRACTICE
AIM: - to familiarize students with Chaucer’s characters as they are presented in The Prologue; - to make students aware
of the typologies of people and their similarities to today’s society
CLASS MANGEMENT: teacher-student, individual work
AIDS: Whiteboard, mobile phones, the internet
TIME: 15’
PROCEDURE: The teacher asks students to work individually and find, with the help of their mobile phones and the
internet the following information for 5 pilgrims: (a) Name or title; (b) Physical description; (c) Clothing; (d)
Occupation; (e) A representative line from prologue of that character; (f) Their opinion of this character; (g) A modern
counterpart
Students write the information in their notebooks. Some students read their answers, motivating what led them
to choosing these characters. There follows a short debate on whether the others would attribute the same counterpart to
the characters or others. The names/titles of the characters are written on the whiteboard and a list of counterparts for
each one.
STAGE 4- PRODUCTION
AIM: -to check if students can personalize what they have learned about some of the pilgrims
CLASS MANAGEMENT: teacher – student interaction, student- student interaction, group work
AIDS: worksheets, whiteboard
TIME: 15’
PROCEDURE: The Canterbury Pilgrim Cards:
Students are put in groups of 4 and are given 5 minutes to write about one character.
With the information that they have found, they have to create a card from a deck of Canterbury Pilgrim cards.
The teacher tells the students that they will need a set of 3x5 cards in total, but are going to work just on one during the
class, the rest will be as homework for the following class. They have to use one card for each pilgrim to put information
asked for the above activity, using a combination of quotations and their own words. The teacher tells them that they
may not be able to find all the requested information about each pilgrim, but they should try to be as thorough as
possible. They have to use the back of their card for a quick illustration or simple icon, so that they will be able to know
at a glance whose “card” this is.
An example of the Knight is done on the whiteboard by the teacher:
The Knight Physical description: “A most distinguished man” (line 43)
Clothing: “He wore a fustian tunic stained and dark With smudges where his armor had left mark” (77-78)
Occupation: A knight, duh! Representative line: “He was a true, a perfect gentle-knight” (74)
My opinion: He seems to be a brave, skilled, experienced Crusader for Christianity.
Modern counterpart: A Navy SEAL
While students write their description, the teacher moves around to monitor and help students. After 5 minutes,
one student from each group comes forward and reads his/ her group’s description. Students vote for the most interesting
one.
STAGE 5- WRAP - UP
AIM: to give students feedback and to assign homework.
CLASS MANAGEMENT: teacher- student interaction
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AIDS: notebooks
TIME: 5’
PROCEDURE: The teacher tells the students that they have to finish their work on the pilgrim cards. At the beginning
of the following class, they will have to bring their group’s deck of cards and together with the whole class, they will
have to sort these cards into categories:1. Feudal; 2. Church, clergy; 3. Town, trade
Within each of the above categories, they will also sort these pilgrims, first by their wealth, from richest to
poorest, then by their morality, from the most virtuous to the most corrupt. They will be able to justify their rankings to
the class.
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PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI DE GIMNAZIU
DIN PERSPECTIVA MATEMATICII
Stamatin C. Andreea Scolii Profesionale
“H.P.Bengescu”, Ivesti, Galati
Când auzim expresia “profilul de formare al absolventului” ne vine în minte întrebarea firească “ce este
acesta?” “Profilul de formare al absolventului descrie așteptările exprimate față de elevi la sfârșitul învățământului
primar, gimnazial și învățământului obligatoriu, prin raportare la cerințele exprimate în Legea Educației Naționale, la
finalitățile educației și la alte documente de politică educațională.”

[1]

Profilul de formare se referă la rezultatele finale ale educației ciclului gimnazial, la ceea ce se dorește ca școala
să formeze pe parcursul anilor de studiu la elevi, în legătură cu abilitățile, cunoștintele și atitudinile acestora. La baza
profilului de formare se afla opt competențe cheie formulate la nivelul U.E și care trebuie formate la viitorii absolvenți
de clasa a VIII-a.[2]
Dar ce înseamană competență? Competența reprezintă totalitatea cunoștințelor abilităților și atitudinilor unei
persoane. În cazul nostru se pune întrebarea “ce competențe trebuie să formeze școala viitorilor absolvenți?”. Cum
spuneam există 8 competențe cheie avute în vedere, formulate la nivelul U.E. Acestea sunt: comunicare în limba
maternă, comunicare în limbi străine, competențe matematice și competenate de baza în științe și tehnologii, competențe
digitale, a învață să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare
culturală.
Datorită competențelor generale și specifice aferente disciplinei, matematica dezvoltă la viitorii absolvenți
abilități precum: capacitatea de generalizare și de particularizare, de comparare și de clasificare, de abstractizare, de
rezolvare de situații problemă. Matematică formează gândirea critică, originală și creatoare. Matematică dezvoltă calități
precum: spiritul de echipă, curajul, spiritul de inițiativa, respectul și toleranța față de ceilalți.
Ca profesor de matematică sunt obișnuită să răspund la întrebarea “De ce ar trebui să învățăm matematica?”.
Pentru că matematica înseamnă evoluție, înseamnă istorie. Matematică dezvoltă gândirea, iar gândirea este procesul care
a stat la baza progresului omenirii.
Matematica este știința cu aplicații în domenii variate: economie, medicină, astronomie, aviație, industrie,
construcții, tehnologie, muzică, arhitectură, etc. Să ne gândim la aparatura modernă utilizată în medicină (CT-ul de
exemplu) sau să luăm un obiect care este la îndemâna oricui: telefonul mobil. Sau de ce nu, Internetul însuși. Tehnologia
din ziua de azi are în spate algoritmi matematici. Aplicațiile matematicii se văd în viață de zi cu zi: când spunem cât este
ora, când facem cumpărături, când dorim să luăm un credit bancar, când construim o casă etc..
În urmă competențelor matematice formate la elevi pe parcursul ciclului gimnazial, elevii devin capabili să
rezolve situații problematice diverse, utilizând atât corelații intradisciplinare, cât și interdisciplinare.
Școala, prin profilul de formare al absolventului urmărește pregătirea elevului pentru viață personală și
profesională, iar matematica, prin contribuția sa, ajută la îndeplinirea acestui obiectiv.
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MACHETA SCENARIULUI DIDACTIC UTILIZÂND APLICAȚIA Smartnotebook
Profesor Înv. Primar, Deteșan Maria-Mihaela
Școala Gimnazială ,,Teodor Murășanu” Turda
Titlul lecţiei: Substantivul
Disciplina/activitatea: Limba si literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Clasa: a IV-a C
Propunător:prof. înv.primar : Deteșan Maria Mihaela
Nivelul de vârstă: Primar – 10-11 ani
Scopul lecţiei: consolidarea subtantivului utilizând aplicația SmartNotebook.
Legătura cu curriculumul disciplinei:
Contribuții la formarea următoarei competențe generale din programa școlară pentru
disciplina Limba si literatura română:
1.1 Extragerea unor informatii de detaliu dintr-un text informativ sau literar
a.

Descrierea unui obiect/ a unei fiinte din universul apropiat pe baza unui plan simplu

o

Extragerea uneor informații de detaliu din texte informative sau literare

Obiective operaţionale:
•

să definească substantivul utilizând cuvintele cheie date;

•

să recunoască substantivele proprii si comune apelând la informațiile pe care elevii le au despre personajele din
poveștile citite;

•

să recunoască substantivele dintr-un text dat;

•

să stabilească felul și numărul acestora conform modelului învățat în clasă.

Resurse metodologice, materiale:
metoda conversației, conversația euristică, exercițiul, metodele bazate pe utilizarea TIC, tabla interactivă (mijlocul
didactic principal utilizat, materialul fiind fișierele SmartNotebook realizate: ”Substantivul”)
Forme de organizare a activităţii : frontală, individuală, in perechi și pe echipe.
Descrierea activităţilor și a aplicațiilor Smart
Evocarea
Am lansat o provocare eleviilor. Să descopere singuri titlul lecției. Utilizând radiera ,elevii șterg cerneala scrisă de
creionul aplicației SmartNotebook. Astfel ei descoperă titlul lecției ”Substantivul”
S-a inserat o imagine cu o bufinița, utilizând Copy și Paste. Fundalul paginii a fost schimbat în culoarea mov. S-a
scris titlul lecției utilizând din rubrica de intrumente ”cutia de text”. S-a acoperit toată pagina cu un strat de cerneală albă
utilizând stiloul și linia cea mai groasă. Cu un alt stil de linie s-a scris cerința :„Șterge și descoperă titlul lecției„.
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•

Exercitiul ,,Sortarea imaginilor,,

Am realizat două coloane în care elevii apeland la cunoștiințele lor anterioare privind personajele din povesti trebuie
să sorteze imaginile pe două criterii: „Substantive proprii” și ”Substantive comune”.
Din Lesson Activity Toolkit 2.0 - Activities- se alege aplicaţia Activities Category sort care permite introducerea unor
termeni care vor fi grupaţi pe două coloane .Se introduce titlul fiecărei coloane şi se va selecta cărei coloane să aparţină
fiecare termen.

Realizarea sensului
Cu ajutorul aplicaţiei Keyword match am realizat exerciţiul “Citește și potrivește ”. Aici elevii încearcă să
definească substantivul utilizând cuvintele cheie date.

În cadrul acestei etape a lecției am utilizat din Lesson Activity Toolkit 2.0 - Activities – Image match, în care elevii
trebuie să asocieze fiecărei imagini care reprezintă lucruri cu genul corespunzator substantivului.

Din Lesson Activity Toolkit 2.0 - ActivitiesVortex sort- image, se editează, introducand denumirea dorită
pentru fiecare vortex (singular si plural), in care elevii trebuie sa introduca imaginile care reprezinta denumirrea unor
substantive.
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Reflecţia
În LAT 2.0 am ales aplicația “Multiple Choice”, unde există un singur răspuns corect. Elevii impărțiri în echipe
trebuie să stabilească impreună răspunsul corect la fiecare dintre cele 5 întrebări. Profesorul denumește elevii din clasă
care să indice răspunsul corect la tablă.

Concluzii
Tabla Interactivă reprezintă o resursă educatională utilă cadrelor didactice din învățământul primar fiindcă:
•

Contribuie la curiozitatea elevilor, oferindu-le ocazia de a învăța într-o manieră interactivă, prin manipulare
directă a conținutului ce urmează a fi predat.

•

Utilizând aplicațiile din Lesson Activity receptarea informațiilor din materiile teoretice este mult mai rapidă ,
deoarece SmartBook utilizează deja tehnologiile cu care sunt obișnuiți elevii

•

Aplicatiile din Lesson Activity Toolkit sunt potrivite pentru construirea de numeroase activitati la disciplina
limba si literatura romana ajutand la intelegerea intr-un timp scurt a conceptelor legate de partile de vorbire .

•

În cadrul aplicațiilor din Lesson Activity Toolkit metodele moderne de lucru pe grupe sunt valorificate, iar
elevii sunt implicați direct în rezolvarea cerințelor.
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Lehet-e élmény a tanulás?
Tanítónő: Ballai Tünde Melinda
Szilágyballai Általános Iskola

Ma az egyik legnagyobb kihívást az jelenti a pedagógusok számára, hogy hogyan szervezzék meg az oktatást a
tudásban heterogén tanulói csoportokban, hogyan igazítsák azt hozzá a gyermekek egyre változó igényeihez.
Vitathatatlan tény, hogy akkor a leghatékonyabb az oktatásszervezés, ha tanítás és a tanulás középpontjában a tanulók
állnak. Vannak, akiknek a hagyományos, frontális oktatás a megfelelő, mások a csoportmunkában jeleskednek, és
vannak, akik az egyéni fejlesztés, a differenciálás segítségével teljesítenek a legjobban. Olyan technikák alkalmazására
kell törekednünk, melyek motiválják a gyermekeket az ismeretek elsajátítására, bevonják őket a képességeiknek
leginkább megfelelő tevékenységekbe, növeli a tanulási kedvet, az egyéni érdeklődések kielégítésére törekszenek.
„Mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd, hogy csináljam, és megértem.” Úgy vélem,
minden pedagógustársam találkozott már, és mélyen egyet ért ezzel a Konfucius által megfogalmazott bölcs igazsággal.
Felmérések bizonyítják, hogy az olvasott szöveg 10, a hallotténak 20, a látottnak 30, a látottnak és hallottnak 50, míg
mondott és eljátszottnak 90 százalékára emlékszünk két hét elteltével. sokszor elhangzik a mondat:”Bezzeg a butaságot
gyorsan megjegyzed!” – és valóba, az a tartalom, amelyik színnel, képpel, formákkal, humorral társul, sokkal jobban
rögzül az agyunkban. Ez utóbbiak mind a jobb agyféltekére jellemzőek, míg az olvasás, beszéd, az írás, a memorizálás, a
logikus gondolkodás, az elemző és kritikus gondolkodás a balra. A két agyféltekét össze lehet hangolni, és máris
hatékonyabban tudunk teljesíteni. A képlet egyszerű: az élményközpontú tanítás a kulcs.
Mi is az élmény? Maga az élmény fogalma erősen szubjektív. Ami nekem élmény, lehet, hogy másnak
egyáltalán nem az: stresszt okoz, vagy épp ellenkezőleg, mélységesen untatja. Lehet élmény egy beszélgetés, egy séta,
egy izgalmas előadás, egy sikeresen elvégzett feladat, de élmény a kudarc, a szégyen is.
Mi a tanulás? Köznapi értelemben az elsajátítás valamennyi formája, amelynek eredményeképpen az egyén
olyan ismeretre, tudásra, képességre tesz szert, amellyel azelőtt nem rendelkezett. Pedagógiai értelemben az oktatás során
elsajátított ismeretek, készségek és jártasságok, képességek összességét jelenti. Pszichológiai szempontból olyan
viselkedésbeli, tudásbeli tartós változást jelent, amely külső hatásra, gyakorlás által jön létre.
Mi lehet élményforrás a tanulási folyamatban? Minden, ami erősen, újszerűen, izgatóan hat érzékszerveinkre,
vagy agyunkra- szellemi vagy fizikai kihívást, meglepetést jelent, kimozdít a komfortzónánkból. A társakkal való közös
munka, közös erőfeszítés, a megoldások közös próbálgatása, keresése. Hatékonyabb a tanulás, ha a tananyag
feldolgozása során minél több saját élményt, asszociációt, emléket igyekszünk magunkból előcsalogatni. Ha játékba
hozzuk fantáziánkat, gondolatainkat, kreativitásunkat. Élményforrás maga a feladatmegoldásba való bevonódás, az aktív
szerepvállalás.
Ha elképzelünk valakit, aki keményen tanul, egy olyan diák képe ugrik szemünk elé, aki komoly arccal görnyed
egy nagy, nehéz könyv fölött. Talán ijesztő iskolai tapasztalataik miatt, vagy csupán annak az ösztönös érzésnek, hogy
amit érdemes megtanulni, az kemény munkát igényel, a legtöbben a tanulást az összehúzott szemöldökkel és a
fáradtsággal azonosítják. Pedig – a tudomány eredményei szerint is – ha meg akarunk tanulni valamit, és el szeretnénk
sajátítani egy új képességet, akkor sokkal jobban járunk, ha az összehúzott szemöldököket inkább egy mosolyra
cseréljük. Mindegy, hogy gyerek vagy felnőtt, fiatal vagy öreg, az tanul gyorsan, aki boldogan tanul. A legtöbb szülő
hajlamos azt gondolni, hogy a tanulás minél komolyabb, annál hatékonyabb. Azonban a kutatások azt igazolták, hogy
éppen ellenkező a helyzet. A tanul gyorsabban és hatékonyabban, aki játszik és nevet. Miért olyan hatékony módszer a
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nevetés, amikor a tanulás – azaz a megértés és az emlékezés – kerül szóba? Az idegrendszer működésével foglalkozó
tanulmányok felfedték, hogy játék és nevetés közben dopamin szabadul fel, ez pedig az agyban boldogságérzetet vált ki,
fokozza a motivációt és az emlékezet működésére is pozitív hatással van.
Ma, a számítógép, az internet, a modern technikai eszközök világában nem könnyű élménnyé tenni a tanulást.
Egy alsó tagozatos tanítónak annyival is nehezebb a dolga, hiszen nem csak egy szakterülete van, hanem lépést kell
tartania a a különböző tudományágak fejlődésével az anyanyelvtől, matematikától kezdve a fizikán, kémián át a
földrajzig, történelemig, de a zenét, rajzot és kézimunkát sem hanyagolhatja el. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a
kötelező tanulás is lehet élmény, sőt, kötelességünk a kötelező tanulást élménnyé tenni.
Tanítói szívem mindig a mesék, főleg a népmesék világa fele húz, ezért, ha hasonlatot kellene keresnem a
tanulás és élmény kapcsolatára, a „Mint sót az ételben” című mesét hívnám segítségül. A só ízt ad az ételnek, hiánya
ízetlenné teszi az ételt, de a túl sok sótól az étel ehetetlenné válik. Így van ez az élménnyel is: ami a só az ételben-az az
élmény a tanulás folyamatában. A kötelező tanulásnak negatív a kicsengése: száraz tananyagot jelent, amit meg kell
tanulni, el kell sajátítani, bár legtöbbször egy kisdiák még nem érti meg, hogy miért kell megtanulni a szorzótáblát, a
törtek fogalma homályos, de a kötelező olvasás se vonzó. Még nem alakult ki a belső motiváció. Az élmény az, ami ízt
ad a tanulásnak: felkelti az érdeklődésüket, izgalmat kelt, olyan energiákat szabadít fel, amelyek fenntartják a tanulás
folyamatát, sikerélményt biztosít. Viszont, ha túl sok az élmény, akkor mindennapivá, megszokottá válik, már nem köti
le őket, még érdekesebbre várnak. Ezért bölcsen, mértékkel kell alkalmazni.
Minden, ami újszerűen hat egy tanórán, ami kihívást jelent, a meglepetések, a közös munka egy cél elérése
érdekében, de egy-egy humoros megjegyzés is élményforrás lehet. Az élményt adó vagy élményekre alapozó tanítási
módszerek tárháza igen gazdag: a kooperatív módszerek, interaktív módszerek, társasjátékok, didaktikai játékok mind azt
a célt szolgálják, hogy élménnyé tegyék a tanulást. A pedagógus, ismeretek közvetítése helyett, élményadóvá válik,
ezekből az élményekből pedig a gyerekek tanulnak. Bár nem kétségtelen, hogy több felkészülést, időt, energiát, tervezést,
didaktikai anyagot igényel egy olyan tanóra, amely élményt nyújt a gyerekeknek, de megéri, hiszen a diákok szívesebben
vesznek részt, aktívak, együttműködnek, jól érzik magukat és mindeközben tanulnak. Az így szerzett tudás pedig hosszú
távon megmarad.
Könyvészet:
Balatoni József: Tanulj szabadon, taníts szabadon! Jaffa Kiadó, Budapest, 2018
http://tanmester.tanarkepzo.hu/tanulas
http://www.tanuljmaskepp.hu/elmenypedagogia/
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Provocări tehnologice în pandemie
Prof.înv.primar Rusnac Titiana
Școala Gimnazială nr.4 Poienile de sub Munte
Maramureș

Învăţământul din România trebuie să facă faţă unei mari provocări, determinate de pandemia de COVID-19,
şcoala fiind obligată să facă față noii realităţi. În timp ce pandemia a perturbat semnificativ predarea ,cadrele didactice au
fost puse în situaţia de a experimenta o altă formulă de predare şi evaluare, iar elevii au trecut din bănci în
online.Mutarea activităților educaționale în mediul online a constituit o provocare pentru toți cei implicați,elevi, cadre
didactice , părinți, noi modalităţi de predare şi învăţare, noi moduri de comunicare. Nimeni nu a venit cu un plan
concret.Am fost nevoită să particip la multe cursuri online din propria inițiativă și să mă adaptez din mers. Sunt multe
resurse, pe care le descopăr și acum și le testez .Însă acesta presupune multă pregătire acasă și implicare.
În calitate de învățător am apelat la o multitudine de opțiuni digitale și tehnologice (aplicații grafice,aplicații
video) pentru a-mi ajuta elevii să fie mai implicați și mai activi la clasă. Dar aceasta presupune să vedem tehnologia nu
numai ca un mijloc de transfer de cunoștințe, ci să o utilizăm ca pe un instrument care oferă elevilor control și
responsabilitate asupra propriei lor învățări.
Planificarea pentru învățarea online sau blended este mult diferită de cea față-în-față. Desigur, în online se
preiau numeroase aspecte din predarea tradițională, cu atenție însă la una dintre posibilele capcane – tentația de a limita
lecția la livrare de conținut și evaluare.
Prin aceste cursuri online am încercat să-mi parurg toată materia așa cum am planificat. Pentru a-mi
atinge obiectivele, a funcționat faptul că activitățile au fost bine structurate axându-se pe esețial iar prezentările în timpul
activităților și implicarea elevilor au avut un impact pozitiv pentru ei.Procesul didactic se desfășoară într-o sală de
clasă virtuală și încerc să folosesc aproape toate instrumentele pe care le foloseam la orele de curs la clasă, însă cei
mai dezavantajați sunt cei care aveau nevoie de susținere și în clasă pentru a putea depăși dificultările de învățare .
Părinții în general nu se implică suficient de mult în desfășurarea și sprijinirea orelor, lăsându-i pe copii
nesupravegheați în timpul orelor online. Pierderile din procesul de învăţare din cauza închiderii şcolilor din punctul
meu de vedere sunt evidente.
Pentru mine o provocare a fost să-mi pot pregăti elevii pentru a intra la ore pe platforma gestionată de școală.
Primul pas a fost crearea contului pe platforma școlii.. Activitățile sincron se desfășoară pe Google Meet.
Exemplu de activitate -Comunicare în limba română
In cadrul unității de învatare: „Familia, leagănul copilăriei”am discutat despre -Textul liric. (Text suport:
„Bunica” – după Ștefan Octavian Iosif).
În acestă lecție mi-am propus aprofundarea cunoștințelor elevilor legate de textul liric. Activitatea s-a axat pe
consolidarea cunoștințelor despre poezie, poet, strofă, vers, rimă. Identificarea semnificației unui mesaj oral și
exprimarea expresivă a ideilor în context familiar.
Instrumentele si resursele IT folosite pentru activitate
Pentru acestă activitate am creat cu ajutorul aplicației Quik un material ajutător. Quik este un bun start pentru
profesori și elevi în universul editării video, ne ajută să creăm rapid videoclipuri din materialele foto și video pe care le
avem, pentru care avem opțiunea de a adăuga tranziții și efecte sincronizate pe ritm muzical.
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Activitatea a debutat cu captarea atenției elevilor prin aplicația grafică WordArt reliefând însușirile bunicii.
Aplicația WordArt a fost o noutate pentru elevi. Impactul a fost pozitiv deoarece elevii erau extrem de încântați și
implicați. Activitatea a continuat analizând textul în detaliu pe baza materialului pregătit cu ajutorul aplicației Quik https://drive.google.com/file/d/1FWVegxJAhrFKFrjqGSnzXU-brysi4nxa/view.
Am analizat textul, așezarea în pagină, rima și portretul bunicii scoțând în evidență însușirile fizice și sufletești
ale bunicii. Astfel am realizat portretul literar prin descriere. Pe baza conversației cu elevii , concluzia fiind următoarea:
Textul Bunica este un portret în versuri în care trăsăturile fizice descrise sunt sensibilizate de amintirile poetului, de
stările lui sufletești. Portretul fizic este luminat de trăsăturile sufletești și este completat prin gesturi: gestul de muncă
necontenită ,gestul de dragoste pentru nepoți. Poetul reusește să aducă chipul bunicii din trecut în prezent.
Elevii au fost foarte încântați și și-au exprimat punctul de vedere în legătură cu mesajul textului. La finalul
activității le-am prezentat un cântec despre bunica pe youtube , în timp ce ei au conturat portretul bunicii. Pentru fixarea
cunoștințelor am folosit Wordwal.net. https://wordwall.net/ro-ro/community/bunica-de-stefan-octavian-iosif.
Pentru activitatea asincron folosesc Google Classroom unde, copiii au fișe de muncă independentă sau
materiale ajutătoare, inclusiv în format video. De asemenea, incarc pe platformă chestionare, teste de evaluare
unde elevii primesc feedback.
Odată cu revenirea copiilor la școală îmi doresc să pot să-i inițiez să folosească unele aplicații pentru a face
activitatea și mai atractivă sub formă de joc. La școală am posibilitatea asta deoarece am acces zilnic la o tablă
interactivă.
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Directorul școlii, între lider și manager
Secțiunea ”Resurse educaționale destinate cadrelor didactice”,
Lucrare de management educațional
Amărculesei Diana – Mihaela
Școala Gimnazială Nr 10 Suceava
Delimitarea conceptuală a termenului ”management” este din engleză, „to manage” –a ţine în mână, a stăpâni, a
administra, a conduce cu mână forte. Astfel, Waren Bermis spunea: „conducătorii sunt oameni ce fac ceea ce trebuie, iar
managerii fac ceea ce fac aşa cum trebuie”. Termenul de management a pătruns în limbajul pedagogic la fel de insistent
ca cel de curriculum. În mod analogic, are o dublă semnificaţie, de concept şi de paradigmă pe cale de afirmare în teoria
şi practica educaţiei.
Conceptul de management, dezvoltat la nivel de leadership, defineşte un tip de conducere superioară care
corespunde modelului cultural al societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere. În opoziţie cu tipul de conducere
birocratică, administrativă, care corespunde modelului cultural al societăţii industrializate. Managementul reprezintă
astfel o activitate de conducere globală / sistemică, optimă, strategică / inovatoare, necesară în condiţii de schimbare
socială rapidă, permanentă, proprii societăţii informaţionale. În contrast, activitatea de conducere birocratică este
parcelară, standardizată, punctuală, reproductivă, fiind posibilă în condiţii sociale stabile. La modul simbolic poate fi
evocată opoziţia dintre durabilitatea sinergică a informaţiei şi perisabilitatea inevitabilă a maşinii, oricât de performantă
ar fi aceasta.
Managementul educaţiei defineşte activitatea de conducere globală, optimă, strategică, inovatoare a sistemului
de învăţământ dezvoltat în societatea postmodernă, informaţională în plan tehnologic, şi democratică în plan politic. În
raport de dimensiunea obiectului de cercetare, reflectat la nivelul sferei de cuprindere a conceptului de management al
educaţiei, sunt dezvoltate noi ştiinţe ale educaţiei, bazate pe o metodologie de cercetare intradisciplinară interdisciplinară
şi pluridisciplinară: managementul organizaţiei şcolare, managementul clasei, managementul activităţii didactice
(lecţiei).

Pentru a raspunde cerintelor specifice conducerii organizatiei scoala s-a instituit functia de director de unitate
scolara sau mai simplu director de scoala. Legatura dintre managementul educational si managementul organizatiei
scolare este reflectata in activitatea directorului. Directorul școlii este persoana care are rol de manager și de lider în
același timp întrucât acesta are multiple îndatoriri raportându-ne la școală ca organizație din punctul de vedere al
psihosociologiei organizaționale și manageriale.
Rolurile directorului de şcoală pot fi structurate în trei categorii, astfel :
1. Roluri informaţionale: monitor, difuzor, purtător de cuvânt
2. Roluri decizionale: iniţiator, moderator, se ocupă de alocarea resurselor, negociator
3. Roluri interpersonale: reprezentant al grupului, lider, păstrează legătura cu comunitatea
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Atribuţiile directorului de şcoală sunt legate de :
a. proiectarea și planificarea activităţii
b. organizarea întregii activităţi
c. conducerea organizaţională
d. control / evaluare
e. motivarea tuturor
f. implicare / participare
g. formare / dezvoltare profesională şi personală
h. negocierea / rezolvarea conflictelor
Directorul școlii poate aborda învățământul bazându-se pe principiul cerințelor sociale, dar și pentru aceasta se
impun acțiuni de manager, iar alteori de lider. Managerul unei scoli trebuie sã fie cadru didactic care sã fi urmat cursuri
de management educational si care sã aibã o vechime care sa-i asigure cunoasterea suficienta a institutia pe care urmeazã
sã o conducã. În acest fel el poate cunoaste din interior punctele tari si slabe ale scolii pe care o conduce si poate trasa
împreuna cu consiliul de administratie noi directii de dezvoltare.
Managementul scolar eficient se realizeazã prin folosirea optimã a resurselor, prin capacitatea de a motiva
personalul de a-l dirija spre obiective si de a-l organiza conform aptitudinilor, buna comunicare pe orizontalã si pe
verticalã, evaluãri curente, obiective si stimulative pentru întreg personalul, colaborare rationalã cu partenerii, delegare
corectã a atributiilor subordonatilor, utilizarea unor tehnici moderne de conducere.
Managementul scolar ineficient se realizeazã printr-o gestionare gresitã a resurselor, printr-un climat
organizational tensionat, blocaje în comunicare, incompatibilitate între colaboratori, între personal si responsabilitãti,
situatii imprevizibile, care împiedicã activitatea, supraaglomerarea managerului, lipsa de colaborare cu partenerii, stil
managerial exagerat, asumarea gresitã a responsabilitãtilor dar si implicarea subordonatilor în alte activitãti decât cele
specifice locului de muncã.

Ce face un manager vs ce face un lider ?
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Directorul școlii, ca lider de succes trebuie să aibă anumite competențe specifice precum : autocunoaştere
emoţională, autoevaluare corectă, încredere în sine, autocontrol, transparenţă, adaptabilitate, ambiţie, iniţiativă, optimism,
empatie, conştiinţă organizaţională, solicitudine, inspiraţie, influenţă, formarea altora, facilitare de situații, gestionarea
conflictelor schimbărilor, colaborarea şi spiritul de echipă și altele.
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Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a
Analiză SWOT
2020-2021
Profesor Iconaru Florina
Școala Gimnazială Nr. 1 Șendreni, jud. Galați
PUNCTE TARI
•

PUNCTE SLABE
•

Noul model de proiectare curriculară urmărește
formarea de competențe – Ce știe elevul să facă, cum

provocări pentru profesori, elevi, părinți, manageri școlari

aplică ceea ce a învățat? → Accent pe latura

etc;
•

pragmatică, formativă a procesului educativ;
•

Învățarea, sub presiunea pandemiei, a presupus multe

În multe cazuri, lipsă acces la educație, la mijloace

Cele 8 competențe-cheie sunt prevăzute și în

tehnologice; comunicare deficitară; rezistență la schimbare;

documentele promovate la nivel european, cum ar fi

perturbarea emoționalului;

Recomandarea

Parlamentului

European

și

•

a

Absența unui model coerent de predare/ învățare/

Consiliului Uniunii Europene privind competențele-

evaluare online, care să susțină continuitatea procesului

cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii

formării

vieți;

programele școlare;

și

dezvoltării

competențelor

prevăzute

în

•

Se formează în timp, promovând Învățarea Durabilă;

•

Centrate pe elev;

unui model de test Evaluarea Națională pentru noile

•

Modificări roluri profesor →mediator, îndrumător,

programe care vizează formarea acestor competențe →

partener al învățării;

generație de sacrificiu, bulversare elevi, părinți și profesori;

•
•
•
•

•

•

Se insistă pe principala valoare educațională, pe

Întârzierea apariției / modificarea în timpul anului școlar a

Solicitarea psihică a cadrelor didactice care au fost nevoite

formarea competenței-cheie a învăța să înveți;

să-și adapteze din mers predarea în funcție de cele trei

Îi formează elevului competențe pe care să le aplice în

scenarii (roșu/ sistem online, galben/ sistem hibrid, verde/

mediul cotidian, familial și profesional;

prezență fizică în școli); instruirea lor întârziată;
•

Învățarea e sprijinită de tehnologii digitale (învățare

Multitudinea de culegeri, ghiduri, caiete ale elevului,

online în medii sincrone sau asincrone);

auxiliare, manuale pe care profesorii le accesează și care nu

Tânăr pregătit pentru adaptare la piața muncii și inserție

și-au adaptat în totalitate conținuturile la noua programă sau

socială.

care nu valorifică cele 8 competențe-cheie;
•

Limitarea/ insuficiența modelelor de evaluare (inițială,
formativă și finală) clare, cât mai puțin interpretabile, care
să urmărescă procesul, nu doar produsul, lipsa unui
feedback prompt – Cum verific atingerea competenței,
astfel încât să-mi pot regla pe parcurs activitatea?; Cum știu
că le dezvolt corect?;

•

Tendința de uniformizare – Ce competențe formez copiilor
capabili de performanță? Dar celor cu CES?;

•

Lipsa profesorilor mentori care să-i ajute pe colegii lor
care se confruntă cu situații noi sau aparte (de ex. Cum
redactez o planificare adaptată?, Cum creez contexte
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favorabile învățării? Cum abordez tratarea diferențiată la
clasă? etc.);
•

Reticență la schimbare atât la profesori, cât și la părinți în
ceea ce privește aplicare unor contexte ale învățării care să
permită dezvoltarea competențelor cheie la elevi (de ex. un
profesor poate avea o lecție în care a lucrat pe grupe sau i-a
lăsat pe elevi să-și caute singuri informația pe telefon →
părintele: S-au jucat, N-au făcut nimic azi la școală.);

•

Lipsește o competență foarte importantă –cea emoțională;
toate competențele au la bază nevoia emoțională a copilului
de a-și găsi locul. Fără să știe să înțeleagă și să-și exprime
emoțiile, nu va reuși niciodată să stabilească relații
interpersonale armonioase și să-și dezvolte celelalte
competențe.

OPORTUNITĂȚI
•

AMENINȚĂRI
•

Programe de fomare pentru profesori, inclusiv cele

schimbări de Guvern, pandemie etc.);

online;
•
•
•

Fluctuație continuă pe piața muncii (crize economice,

Contextul

pandemiei

COVID-19

conduce

•

la

Tot mai mulți copii diagnosticați cu CES, Autism,

regândirea conceptului de învățare;

Sindromul Down, Asperger etc. pentru care ar trebui

Ofertă de bune practici prin parteneriate educaționale +

conceput un alt profil al absolventului, unul care să le

oferte de proiecte europene;

permită adaptarea și șanse egale la inserție școlară și

Strânsă colaborare cu firmele angajatoare.

profesională;
•

Dorința de a crea tineri prea competitivi, împinși să facă
activități care nu le plac și nu se pliază pe nevoile lor
emoționale → eșec;

•

Bază materială precară sau inexistentă, în special în zona
rurală;

•

Lipsa unui pogram național coerent, coordonat de MEC,
care să vizeze formarea continuă a cadrelor didactice,
privind aplicarea noului curriculum, în contextul unei crize
la nivel social.

Webografie
•
•

www.edu.ro
www.eur-lex.europa.eu
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METODE DE MANAGEMENT AL CLASELOR
ÎN CARE SUNT ELEVI CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Prof. NICOLETA NASTASĂ
Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Roman
Jud. Neamț, ROMÂNIA
Dificultățile de învățare constituie o formulă terminologică care încearcă estomparea unor noțiuni care pot
traumatiza și stigmatiza ( deficiența, incapacitatea). Pe la mijlocul anilor ’80 exista chiar o tendință pronunțată în
literatura de specialitate anglo-saxonă de a se extinde semnificația acestei sintagme la toată gama de handicapuri in plan
psihopedagogic.
Sensul inițial și cel mai răspândit la ora actuală în lume are în vedere „tulburările specifice de învățare” care se
referă la tulburare cu dominanță psihomotorie sau psiho-afectivă fără deviații semnificative ale comportamentului), la
copiii cu ritm lent de învățare, la cei cu intelect liminar ori cu deficiențe ușoare, îndeosebi de ordin perceptiv si cognitiv (
tulburările instrumentale).
Profesorii se plâng în repetate rânduri că elevii cu dificultăți de învățare sunt nemotivați. Când elevii încearcă
imposibilul, eșecul este inevitabil. Eșecul scade nivelul de motivație. Eșecurile repetate scad interesul față de sarcini și
implicit încrederea în sine. Însă motivația și interesul față de sarcini pot fi create prin schimbarea completă a procesului
educativ.
Dacă elevii încearcă să rezolve doar ceea ce e posibil, succesul pare să fie aproape. Succesul trezește interesul;
succesele repetate duc la o mai mare încredere în sine, iar dacă acestea sunt continue, vor motiva elevul.
În ajustările făcute pentru a ajuta copilul cu dificultăți de învățare, profesorul trebuie să țină cont de două
obiective:
- să scadă frustrarea și sentimentul eșecului;
- să crească succesul.
Aceste obiective majore pot fi atinse ținându-se seama de un singur reper: să nu ceri niciodată imposibilul.
Este evident faptul că elevii cu dificultăți de învățare au nevoie de o structurare a mediului în care își desfășoară
activitatea.
Printr-o disciplină adecvată si un bun management al clasei profesorul îl poate determina pe elevul cu dificultăți
de învățare să fie cooperant și atent.
Ajustări aduse în managementul clasei
O bună organizare a clasei face posibil ca elevul cu dificultăți de învățare să nu devină o influență distrugătoare
pentru ceilalți elevi.
Distractibilitatea și slaba concentrare a atenției sunt unele din cauzele majore ale eșecului la clasă al copilului cu
dificultăți de învățare. Copilul care nu acordă atenție sarcinii e clar că face „ altceva” și de cele mai multe ori acel
„altceva” va produce zgomot sau mișcări care vor deranja restul clasei. De aceea, primul obiectiv al profesorului este, să-i
stabilească elevului cu dificultăți de învățare niște limite solide, bine determinate, deoarece dificultatea elevului de a-și
focaliza atenția asupra sarcinilor nu trebuie să devină problema întregii clase.
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Locul în clasă.
De obicei, elevii cu dificultăți de învățare sunt atenți un interval mai scurt de timp decât restul colegilor deoarece
perioada de concentrare este mai scurtă, în mod frecvent își ridică ochii de la sarcina pe care o are și începe să „verifice”
ce se întâmplă în jurul lui. Dacă observă ceva interesant, acest lucru îi distrage atenția și astfel, nu se mai întoarce să-și
continue sarcina.
Orice lucru din mediul copilului cu dificultăți de învățare concurează cu atenția acestuia. Chiar și printre elevii
cu dificultăți de învățare puternic motivați, care și-au dezvoltat deprinderi de învățare adecvate, dificultățile în ceea ce
privește concentrarea sunt tipice.
Un truc, pe care îl poate folosi profesorul, este de a-l așeza pe acest elev într-un loc în care să fie cât mai puțini
factori disturbatori. De obicei, partea din fața încăperii este o bună locație. Dacă elevul este poziționat în extremitatea
stângă sau dreaptă a rândului din față posibilitatea distragerii atenției poate fi redusă la minim.
Unii elevi cu dificultăți de învățare nu trebuie plasați în primul rând al clasei. Pentru cei cu hiperactivitate sau cei
care au probleme serioase de comportament, simplul fapt că se afla așezați în fața întregii clase îi transformă în „actori
cu audiență”. Copilul hiperactiv, fie ca are dificultăți de învățare sau nu, începe să se miște, să sară, să bată, să se
balanseze în scaun, să se plimbe prin clasă. În cea mai mare parte a timpului va fi în mișcare. Este inutil să încerci să-i
limitezi nivelul de activitate ( ex: „nu mai sari!”, „nu mai fugi!”). E de preferat sa-i limitezi teritoriul, spațiul.
De obicei, capacitatea unui copil hiperactiv de a distrage atenția celorlalți elevi este mai mică, dacă el e așezat
într-unul din rândurile din spatele clasei. O metodă mai eficientă constă în a-i da elevului un set de reguli stabilite de
comun acord. De ex: „ te poți mișca liber în aceasta zonă din clasă, cu condiția să-ți îndeplinești sarcina și nu-i deranja pe
ceilalți”. În momentul în care se stabilesc limitele teritoriului elevului, acestea trebuie făcute foarte clar. La copiii mai
mici ar fi necesar să li se marcheze teritoriul cu creta sau cu o bucată de bandă adezivă, astfel încât elevul să știe exact
care îi sunt limitele spațiale impuse. Aceasta abordare îi dă posibilitatea profesorului să exercite un control ridicat asupra
unui copil hiperactiv. Dar aceasta metodă va da rezultate numai dacă toate regulile stabilite sunt întărite.
Nu trebuie să i se aloce elevului hiperactiv un spațiu larg, dar nici nu trebuie plasat într-un colț
unde ăa fie izolat de restul clasei. Cu toate că astfel de măsuri pot fi în unele situații necesare, înainte ca ele să fie puse în
practică profesorul trebuie să se consulte cu psihologul sau psihopedagogul de la clasă.
Întotdeauna, în selectarea unui loc ideal în clasă pentru elevul cu dificultăți de învățare, profesorul
trebuie să aleagă un loc liniștit, care să-i permită o vedere bună elevului și cu doar câțiva colegi în jur. Colegii din jur pot
fi la fel de importanți ca și locul pe care îl are elevul cu dificultăți de învățare în clasă. Copilul cu dificultăți de învățare
nu trebuie să fie așezat lângă copii care îl tachinează.

Colegul de bancă
„ La ce pagină suntem?” „ Care rând trebuie să-l citim?” „Care erau cerințele?”- sunt doar câteva întrebări pe care
elevul cu dificultăți de învățare le pune.
Metodele tradiționale îl forțează, ori să-și dea seama singur care e răspunsul, sau să ceară ajutorul profesorului.
Să-și dea seama singur care este răspunsul rareori îl conduce pe elevul cu dificultăți de învățare la îndeplinirea cu succes
a sarcinii. Să ceară ajutorul profesorului ar fi în regulă daca aceste întrebări nu ar fi puse atât de des. La întrebările
elevului cu dificultăți de învățare cu privire la lecție, care devin o rutină, poate să răspundă orice elev care se descurcă
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mai bine la clasă. Alegând un bun coleg de bancă, și stabilind niște reguli precise, profesorul va putea observa că elevul
cu dificultăți de învățare va avea o sursă de informare la îndemână, alături de el.
Profesorul, elevul cu dificultăți de învățare și colegul de bancă, toți trebuie să cadă de comun acord asupra
măsurilor speciale pe care le vor propune pentru a crea un plan al „bunului vecin”:
- celor doi li se va permite să vorbească între ei ori de câte ori este nevoie, dar în liniște pe durata orelor;
- elevul cu dificultăți de învățare nu îl va deranja pe colegul de bancă în mod inutil sau să folosească conversația ca o
scuză de socializare;
- colegul de bancă va avea o atitudine cooperativă și înțelegătoare.
Copiii trebuie să știe ce fel de întrebări poate să-i pun elevul cu dificultăți de învățare colegului de bancă ales
special. Vor fi acceptate întrebările de genul: „ce înseamnă acest cuvânt?”, dar nu vor fi tolerate întrebări de genul: ”care
e răspunsul la acest exercițiu?”. De asemenea, trebuie sa fie explicate și clarificate situațiile în care cei doi nu vor avea
voie să vorbească.
Alegerea corectă a copilului care să îndeplinească rolul colegului de bancă ( bunului vecin ) poate să fie dificilă.
Adesea e mult mai înțelept să-l lași pe elevul cu dificultăți de învățare să ia parte la demersul făcut în scopul alegerii unui
posibil candidat. În unele cazuri e mai practic să se facă o grupă de copii, iar aceștia să se rotească în fiecare săptămână.
Cu acest sistem copilul cu dificultăți de învățare va avea același loc în clasă, iar locul de lângă el va fi rezervat colegului
ales special pentru a-i oferi ajutor pe durata orelor.
Este evident ca poate exista o largă varietate în ceea ce privește abilitățile și nevoile în orice clasă cu copiii cu
dificultăți de învățare, dar grupurile heterogene dau rezultate mai bune, profesorii putând să se folosească de aceste
diferențe.
Controlarea mediului e cea mai bună metodă de a lucra cu elevii cu dificultăți de învățare. Totuși, asta nu
înseamnă că toate posibilitățile de control se află în mâinile profesorului. Extrem de utilă poate fi consultarea cu elevii
care au capacitatea de a răspunde. Elevii cu dificultăți de învățare mai mari în vârstă pot să se implice în discuții despre
mediul fizic pe care l-ar prefera și despre regulile necesare pentru buna funcționare a clasei.
Adesea profesorul trebuie să „saboteze” mediul cu scopul de a-i pune pe elevi să rezolve anumite probleme: mai
puține scaune, lipsa meselor, haine puse de-a valma sau un străin în clasa, rătăcit, care are nevoie de ajutor. Întrebări
logice și puse imediat pot declanșa excelente ocazii de învățare și o motivație efectiva. Chestionarea reprezintă o parte
importantă în rezolvarea unor probleme ce țin de mediu pentru copiii cu dificultăți de învățare severe, punându-i să se
confrunte cu provocări utile, constructive.
Toți copiii cu dificultăți de învățare pot beneficia de aceste metode și chiar și cu abilități orale limitate pot fi
încurajați să ia decizii și să privească înapoi la ceea ce au realizat. Obiecte, fotografii sau simboluri pot fi folosite pentru
a-i ajuta în acest proces reflectiv.
Crearea unei atmosfere în care să poată avea loc învățarea efectivă constituie o responsabilitate a tuturor
dascălilor și ar trebui să se reflecte în politicile duse de toate școlile. Dascălii trebuie să propună experiențe, activități,
oportunități pentru ca elevii cu dificultăți de învățare să interacționeze. Și stimularea senzorială e importanța, iar atunci
când e bine organizată poate permite ca învățarea efectivă sa aibă loc. Stimulii arbitrari, întâmplători sunt de asemenea
foarte productivi.
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Legenda Fetei Cãtanii
AUTOR : prof. NOJE DANIELA
SCOALA GIMNAZIALA Nr. 1 BALAN

Ĩn Gâlgãu Almasşului circulã din moşi strãmoşi o legendã deosebitã despre o mama care şi-a blestemat fiica. Şi
cum se ştie faptul cã blestemele de mamã se leagã, fiica s-ar fi transformat în stanã de piatrã în momentul în care ar fi
ajuns-o blestemul mamei.
Bãtrânii povestesc despre o femeie pe care o cheama Catana şi care avea o fatã. Femeia era vãduvã şi-şi crescuse
cu greu fiica în vremuri de “bejenie”, de aceea pretindea ca fiica sã fie ascultãtoare, sã nu-i iasa niciodatã din cuvant.
Anii au trecut şi fata a devenit fatã fecioarã de-ţi era mai mare dragul s-o priveşti, atat era de mândrã şi bine
clãditã. Si cum la vârsta fecioriei apare şi Zburãtorul pe la fetele mari şi fata Cãtanii a prins drag de-un fecior care însa nu
era din sat, aşa cum ar fi dorit mama-sa, ci era în trecere, era soldat ( catana).
Vãzâdu-şi mama, fiica amoreazã de-acest strãin i-a interzis sã aibã de-a face cu el, însã fata n-a ascultat şi s-a
vãzut pe ascuns cu soldatul. În urma acestei neascultãri şi graţie naivitãţii ei, fata a fost sedusã, prinsã în mrejele
Zburatorului şi purtatã prin tãrâmul amorului. În urma acestei nesãbuiri, fata a rãmas “grea” şi flãcãul s-a fãcut nevãzut.
Catana habar n-avea de cea ce a fãcut fiica ei. Ĩntr-o zi a trimis-o cu cofele-n spate la stânã dupã lapte, timp în care gurile
rele bârfeau cã fata Cãtanii a rãmas greoaie. Aşa a aflat Catana de nenorocirea pe care i-a pricinuit-o fiica-sa şi tare s-a
mai întristat. Din acel moment toate sentimentele de dragoste ce le-a avut pentru ea au încetat sã mai existe şi necazul i-a
înveninat sufletul într-atât de mult încât şi-a blestemat fiica neascultãtoare. Pe drumul spre stânã, pe fatã a prins-o
blestemul mamei şi pe loc s-a transormat în stanã de piatrã aşa cum era cu cofa-n spate.
Este o legendã impresionantã, spusã din generaţie în generaţie, prin viu grai, legenda cântatã de altfel de bãtrânii
satului, unde mama este mustratã pentru ceea ce a fãcut şi condamnatã de întreaga colectivitate.
Stana de piatrã ce-o reprezinta pe fata Cãtanii stã mândrã situata în locul numit “Grãdina Zmeilor”, un loc de-un
peisaj feeric, ca de basm, unde nu e de mirare cã datoritã acestor apariţii surprinzãtoare s-au nãscut fermecãtoare legende
ce cauta sã explice geneza acestora.
Mitul se referã la o creaţie, el povesteşte cum a ajuns un lucru sã existe. Astfel cã imaginaţia creatoare a oamenilor
din popor au dat semnificaţii ce uimesc prin profunzime şi moralitate. Aceastã legendã a fetei Cãtanii este o legendã
moralizatoare atât pentru mamele care au fete fecioare, cât şi pentru odraslele lor care trebuie sã asculte şi sã nu facã
lucruri necugetate pe ascuns, ca sã nu aibã urmãrile cunoscute. La rândul lor, mamele n-au dreptul sã-şi blesteme copiii,
indiferent ce ar fi fãcut ei, cãci e mare pãcat sã-ţi blestemi chiar şi aproapele şi cu atât mai mult propriul copil.
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PROVOCĂRI ALE ÎNVĂȚĂRII ONLINE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

Prof. DIACONU IONELA
Liceul Tehnologic ”Danubius”, Corabia, Olt
Începând cu luna martie 2020, învățarea a trecut brusc de la formatul față în față la formatul online. A fost o
trecere pe cât de neașteptată, pe atât de dificilă pentru toți: profesori, elevi, părinți. Contextul generat de pandemia de
COVID-19 a determinat autoritățile din Romania şi din întreaga lume să închidă brusc şcolile, pentru a încetini
răspândirea virusului, până la găsirea unor soluții terapeutice. Această măsură a scos însă la iveală inegalitatea uriașă
dintre elevii săraci și cei privilegiați, pe măsură ce învățarea s-a mutat online. Pentru copiii din zonele sărace, ale căror
familii nu aveau mijloacele financiare necesare pentru a-şi putea permite computere şi acces la internet, procesul de
învățare a fost practic întrerupt. Aceştia, precum şi cei ai căror părinți nu aveau abilitățile necesare pentru a utiliza
tehnologia şi abilitatea de a prelua rolul de profesor, au fost imediat dezavantajați.
Țara noastră a căutat metode alternative pentru a face față provocărilor legate de accesul limitat la internet şi
computere. Astfel au apărut diferite metode de învățare la distanță, cum ar fi programele de radio şi televiziune.
Emisiunea Teleșcoala, transmisă de Televiziunea Română, a fost de un real ajutor elevilor care se pregăteau pentru
testările naționale. Alte dezavantaje ale utilizării platformelor educaționale se referă la caracterul preponderent teoretic şi
mai puțin practic al învățării, la faptul că experiența de învățare față în față lipseşte, la securitatea programelor de învățare
online, la autenticitatea muncii unui elev, întrucât online, aproape oricine poate face un proiect. De asemenea, evaluările
făcute online au, în general, tendința de a fi bazate mai mult pe cunoştințe şi mai puțin pe abilități.
Introducerea platformelor educaționale în şcoala romanescă a avut un impact major, de natură pozitivă:
accelerarea modernizării acesteia.
Beneficii ale introducerii platformelor educaționale în activitatea online
•

Învățarea în mediul online satisface nevoile tuturor
Metoda de învățare online este accesibilă pentru toată lumea. Această revoluție digitală a dus la schimbări remarcabile în
modul în care un conținut este accesat, asimilat, discutat şi partajat. Cursurile educaționale online pot fi urmate din orice
loc, în orice moment. În funcție de disponibilitate şi confort, mulți elevi aleg să învețe seara sau în weekend. Am avut
elevi care au urmat cursurile online fiind plecați în vacanțe, la mare sau la munte.

•

Cursurile pot fi vizionate de nenumărate ori
Spre deosebire de predarea la clasă, în învățarea online elevii pot accesa un conținut de un număr nelimitat de ori. Acest
lucru este necesar mai ales atunci când lecția nu a fost înțeleasă sau atunci când elevul se pregăteşte pentru un examen.
Într-o formă tradițională de învățare, dacă elevul nu poate participa la cursuri, atunci trebuie să afle care sunt temele şi să
se pregătească singur. În eLearning, poate participa cu uşurință la cursuri oricând doreşte.

•

Eficacitate
Învățarea online are o influență pozitivă asupra sistemului de învățământ. Elevii pot parcurge conținutul într-un ritm
propriu de învățare, în loc să urmeze ritmul întregului grup. De asemenea, informațiile asimilate cu plăcere, în mediul
online, atractiv noii generații, în confortul propriei case, se vor păstra în memorie o perioadă mai lungă de timp.
Conținutul este astfel mai uşor de înțeles şi de asimilat, în consecință, rezultatele la evaluări, teste se îmbunătățesc. Va
creşte astfel nivelul de promovabilitate.
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•

Se economisește timp
Învățarea online este o modalitate rapidă de a preda/învăța o lecție. Comparativ cu metoda tradițională de predare la
clasă, în online timpul necesar pentru a învăța este redus cu minim 25%. Iată câteva motive care susțin această afirmație:
Dispar momentele de organizare de la începutul− fiecărei ore, pauzele necesare restabilirii disciplinei la oră, nu se mai
face prezența strigându-se catalogul, etc. Lecțiile încep repede şi sunt finalizate, de regulă,− într-o singură sesiune de
învățare. Acest lucru permite parcurgerea conținuturilor într-o perioadă bine determinată. Elevii şi profesorii
economisesc timp, deoarece nu− trebuie să meargă la şcoală, putând învăța/preda de acasă.

•

Coerență
Învățarea electronică permite profesorilor să aibă un grad mai mare de acoperire, să comunice mesajul într-un mod
coerent şi consecvent pentru întreaga clasă. Profesorului are posibiliatea astfel să folosească acelaşi mod de predare, iar
elevii să primescă aceeaşi informație, indiferent de cât de numeroasă este clasa.

•

Oferă acces la conținut actualizat
Învățarea online asigură elevul/ beneficiarul că este conectat, sincronizat cu profesorii formați să predea într-un stil
modern. Acest lucru permite elevului să acceseze conținut actualizat în orice moment.

•

Costuri reduse
Învățarea în mediul online este rentabilă în comparație cu formele tradiționale de învățare. Motivele: sunt reduse timpul
şi costurile de formare a profesorilor, sunt eliminate drumurile, materialele de curs în format fizic. De asemenea, sunt
reduse costurile cu cazarea elevilor şi a profesorilor, costurile cu utilitățile (electricitatea, gazul, apa, canalizarea), cu
personalul auxiliar, etc

•

Impact pozitiv asupra mediului
Întrucât e-learning este un mod de învățare fără hârtie, protejează mediul în mare măsură. Conform unui studiu realizat
pe cursuri eLearning, s-a constatat că programele de învățare la distanță au consumat cu aproximativ 90% mai puțină
energie şi au generat cu 85% mai puține cantități de emisii de CO2, în comparație cu cursurile tradiționale, desfăşurate în
şcoli. În mediul online este nevoie de foarte puțină hârtie, astfel e-learning este un mod de învățare ecologic.
Un exemplu de platforma educaționalăcare poate facilita și eficientiza susținerea în timpul scenariilor galben și
roșu este utilizarea platformei educaționale G Suite for Education. Avantajele utilizării acestei platforme sunt:
economisirea timpului, predarea lecțiilor mai ușor, facilitarea, comunicarea și colaborarea cu elevii și părinții, atât în
timpul orelor cât și în afara acestora. O simplă aplicație pentru videoconferințe nu este suficientă pentru desfășurarea
unui act educațional de calitate, la distanță. Cu ajutorul acestei platforme se organizează conținuturile atât pe discipline,
cât și pe săptămâni.
Activitate la curs este locul în care se pot crea, distribui și organiza sarcini, întrebări și materiale pentru clasă.
Aceste materiale facilitează înțelegerea conținuturilor și rezolvarea sarcinilor de lucru, cum ar fi videoclipurile YouTube,
chestionare cu Google Forms, fișiere de tip PDF și alte fișiere din dosarele Google Drive. Părinților și elevilor car
accesează acesasta opțiune le este facil să se orienteze în aplicație, să găsească temele și materialele postate pentru fiecare
lecție în parte, să le parcurgă, să rezolve temele, iar apoi să le încarce pentru a fi verificate. Termenul de încărcare a
temelor este vizibil pe pagina principală a cursului, de asemenea și linkurile de conectare la videoconferințele Meet.
Foarte utilă este facilitatea de a crea un test de evaluare sau o temă cu chestionar în pagina Activitate la curs
(Classwork). Se face click pe butonul „Creați” și se selectează „Temă cu chestionar”. Un alt instrument util este pagina
de Note, unde se poate vedea, nota și returna tema unui elev. Profesorii pot utiliza aceste instrumente pentru a corecta
automat teste, chestionare, scutind astfel timp prețios. Elevii sunt sortați alfabetic, se poate vizualiza cine a predat tema,
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se pot nota temele și adăuga comentarii private. În plus, se pot face adnotări și se poate oferi feedback pentru teme,
inclusiv din versiunea mobilă a aplicației. Google Classroom permite exportarea rezultatelor evaluărilor într-o foaie de
calcul sau într-un fișier de tip CSV, se pot face diverse statistici referitoare la rezultatele evaluărilor.
Concluzie
Datorită setului larg de beneficii pe care le oferă, platformele educaționale au devenit foarte populare și
apreciate în rândul elevilor și profesorilor din țara noastră. Ele sunt ușor accesibile, oferă oportunități de învățare și
programe cu ajutorul mijloacelor electronice, care sunt pe placul elevilor. Folosirea platformelor educaționale în
activitatea de predare-învățăre desfășurată de profesor face ca aceasta să devină instructivă, atractivă și eficientă pentru
elevi, iar învățarea să se realizeze cu plăcere și cu bucuria cunoașterii.
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
Profesor înv. primar: Dobra Carmen Mădălina
Școala Gimnazială nr. 13 Rm. Vâlcea
Nume şi prenume: N. D. Clasa: a II-a C, Locul şi data nasterii: Rm. Valcea, 17.05.2012,
Institutia integratoare: Școala Gimnazială nr. 13 Rm. Vâlcea
Echipa de caz: prof. înv. primar: Dobra Carmen Mădălina, profesor consilier şcolar: I. M.
Problemele cu care se confruntă elevul: - A.D.H.D , tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie, disgrafie, dislexie,
discalculie, Tipul de program propus: P.I.P.
Perioada de implementare a programului: an şcolar 2020 - 2021
Domeniile vizate: Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului
Nivel constatat la evaluările iniţiale:
Limba română: dificultăți de concentrare a atenției o perioadă mai lungă de timp; citirea-greoaie, pe litere- nu
recunoaste toate literele; scris dezordonat, fără respectarea spaţiului dat; distorsiuni la scrierea după dictare (omisiuni,
înlocuiri de litere);
Matematică: citește și scrie numerele naturale în concentrul 0 - 30; dificultăţi în citirea și scrierea numerelor formate din
sute, zeci și unități; utilizează incorect semnele: < > =, în compararea numerelor 0-30; întâmpină dificultăți în raportarea
numărului la cantitate și invers; realizează adunări şi scăderi în concentrul 0 - 30, fără trecere peste ordin, doar cu
material concret, cu sprijin;
Obiective generale propuse:
Limba română: îmbogăţirea vocabularului; dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris; dezvoltarea
abilităţilor de citit-scris (recunoasterea si scrierea tuturor literelor, dezvoltarea calităţii de a citi, de a copia, de a transcrie
şi de a scrie după dictare cuvinte monosilabice şi bisilabice).
Matematică: recunoasterea, citirea și scrierea numerelor formate din zeci și unități în concentrul 0-100; recunoasterea
numerelor pare si impare în concentrul 0-100; compararea numerelor in concentrul 0-100 utilizand corect semnele: < > =;
consolidarea deprinderilor de calcul aritmetic (adunări şi scăderi fără trecere peste ordin în concentrul 0 - 100); efectuarea
de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-100 prin adunări/scăderi repetate, dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru
studiu.
DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Comunicare în limba română
PEERIOADA DE INTERVENŢIE: An şcolar 2020-2021, Semestrul I
OBIECTIVE

METODE ȘI MIJLOACE DE REALIZARE

CRITERII MINIMALE DE
APRECIERE A PROGRESELOR
REALIZATE

Evaluare iniţială

Fişa de evaluare iniţială

-să semnaleze prin

- dialoguri: profesor-elev; elev-elev; pe teme familiare

- să participe activ la conversaţia

replici adecvate

copilului

de grup;

întelegerea

- exercitii de completare a unor mesaje orale scurte,

- să dea dovadă de iniţiativă în

mesajului

pentru obţinerea mai multor informaţii în cadrul

lămurirea unor aspecte sau

interlocutorului;

grupurilor;

probleme dezbătute;

- exercitii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei;
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-să pronunţe clar şi

- exerciţii de rostire fluentă şi corectă a unor mesaje

- sa se corecteze singur cand este

corect un mesaj;

individual sau în grupuri mici;

atenţionat în legatură cu eventuale

- să-şi adapteze

- exerciţii de comunicare orală vizând utilizarea unor

greşeli;

vorbirea în funcţie

formule de adresare şi initiere/ încheiere a unui dialog cu

- să utilizeze în practică formule de

de partenerul de

persoane diferite;

adresare corecte conform situaţiilor

dialog

- joc de rol: „La bibliotecă”; La şcoală

propuse: dialog cu un coleg,

- să distingă

- vizită la bibliotecă (aplicarea cunoştinţelor);

profesor;

cuvintele dintr-o
propoziţie dată,

-exerciţii de analiză prin metoda analitico-fonetico-

silabele dintr-un

sintetică;

-să analizeze fonematic o

cuvânt şi sunetele

- exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;

propoziţie dezvoltată, cu sprijin;

dintr-o silabă;

- exercitii de copiere, transcriere şi scriere după dictare a

- să scrie corect

literelor, grupurilor de litere, silabelor, cuvintelor

litere, grupuri de

formate din 1-2 silabe şi propozitiilor simple;

- să copieze, transcrie si scrie

litere, silabe,

- exercitii de autocorectare a literelor, silabelor,

lizibil după dictare litere, silabe,

cuvinte formate din

cuvintelor scrise prin comparare cu un model;

cuvinte formate din 1-2 silabe,

1-2 silabe, enunţuri

- exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină;

enunţuri simple, fără omisiuni de

simple;

- exercitii de completare a silabelor, cuvintelor,

litere, cu respectarea scrierii cu

- să citească în ritm

enunturilor;

majusculă, titlul, alineatul;

propriu propozitii

- exercitii de scriere corectă a grupurilor de litere: ce, ci,

simple;

ge, gi

- să scrie corect după dictare

-exerciţii de citire pentru lărgirea câmpului vizual de la

grupurile de litere: ce, ci, ge, gi;

literă la silabă şi cuvânt;
- exerciții de citire “la prima vedere”, în gând, şoptit,
tare, etc.

-să citească în ritm propriu

- exerciţii de citire în lanţ;

propoziţii simple;

Fişa de evaluare continuă
Evaluare continuă
-să identifice

- exerciţii de observare dirijată, identificare, citire

-să identifice cel puţin titlul,

elemente de baza

selectivă (titlu, autor, alineat, strofă);

autorul, alineatul şi la poezie-

ale organizării

strofa;

textului în pagină;
Exerciţii recapitulative;
Recapitulare finală
Fişa de evaluare finală
Evaluare sumativă
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DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Matematică şi explorarea mediului
PERIOADA DE INTERVENŢIE: An şcolar 2020-2021 Semestrul I
CRITERII MINIMALE DE
OBIECTIVE

METODE ȘI MIJLOACE DE REALIZARE

APRECIERE A
PROGRESELOR
REALIZATE

Evaluare inițială

- fișa de evaluare inițială

-să perceapă
desfășurarea

-exerciții de precizare a momentelor temporale în funcție

evenimentelor

de activități (întâi mănânc, apoi mă joc, dimineața mă

- să enumere desfășurarea unor

temporale în raport cu

trezesc…seara mă culc etc.).

evenimente temporale în raport

propriile sale activități;

-exerciții de raportare a numărului la cantitate şi invers;

cu propriile sale activități

- să compare şi să

-exerciţii de comparare, ordonare (crescător şi

ordoneze numerele

descrescător) a numerelor;

- să compare două numere apoi

naturale de la 0 la 100;

-exerciții de stabilire a vecinilor numerelor.

să scrie semnele <,>,==;

-să efectueze operații de

-exerciții de calcul cu operații de adunare și scădere în

- să stabilească vecinii

adunare și scădere în

concentrul 0-100, fără trecere peste ordin, cu suport

numerelor;

concentrul 0-100;

concret;

- să înteleagă sistemul

- exerciții de grupare a unor obiecte (bile, bețișoare),

-să efectueze operații de

zecimal de formare a

jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10

adunare și scădere în concentrul

numerelor (din zeci și

se înlocuiesc cu un alt obiect.

0-100, fără trecere peste ordin,

unități);

- exerciții de compunere / descompunere a numerelor în

cu suport concret.

- să numere corect în

zecile și unitățile din care sunt formate;

ordine crescătoare și

- exerciții de numărare - crescător ;

- să descompună după model,

descrescătoare (0-100)

- exerciții de raportare a numărului la cantitate și invers;

numerele formate din zeci și

- citirea, scrierea,

- exerciții de citire, scriere, ( 0-100 );

unități

compunerea şi

- exercitii de compunere şi descompunere a numerelor

descompunerea

naturale de la 0 la 100;

- să numere în concentrul 0-

numerelor naturale de

Fișa de evaluare

100, crescător și descrescător;.

la 0 la 100;

- exerciții de analiză a părților componente ale unei

Evaluare formativă

probleme;

-să transpună corect limbajul

- să rezolve probleme

- exerciții de adăugare sau extragere de elemente dintr-o

matematic (mai mult, mai puțin

care presupun o singură

mulțime de obiecte și exprimarea operației verbal și în

cu.. ) în rezolvarea unor

operație din cele

scris;

probleme cu o singură judecată

învățate

- rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene și

și o singură operație de adunare

verificarea rezultatului prin numărare;

sau scădere.

Recapitulare finală

- Exerciții recapitulative;

Evaluare sumativă

- Fișa de evaluare finală
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Benefits of Online Teaching and Learning
Profesor: Oancea Alida Claudia
Scoala Gimnaziala Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara
Why online distance learning and why now? Online distance learning meets the needs of an ever-growing
population of students who cannot or prefer not to participate in traditional classroom settings. These learners include
those unable to attend traditional classes, who cannot find a particular class at their chosen institution, who live in remote
locations, who work full-time and can only study at or after work, and those who simply prefer to learn independently.
The minimum requirement for students to participate in an online course is access to a computer, the Internet, and the
motivation to succeed in a non-traditional classroom.
Online courses provide an excellent method of course delivery unbound by time or location allowing for
accessibility to instruction at anytime from anywhere. Learners find the online environment a convenient way to fit
education into their busy lives. The ability to access a course from any computer with Internet access, 24 hours a day,
seven days a week is a tremendous incentive for many of today’s students. Some of the main advantages of online
learning include:
o

Convenience: 24/7 access from any online computer; accommodates busy schedules; no commuting,

no searching for parking.
o

Enhanced Learning: Research shows increased depth of understanding and retention of course content;

more meaningful discussions; emphasis on writing skills, technology skills, and life skills like time management,
independence, and self-discipline.
o

Leveling of the Playing Field: Students can take more time to think and reflect before communicating;

shy students tend to thrive online; anonymity of the online environment.
o

Interaction: Increased student-to-teacher and student-to-student interaction and discussion; a more

student-centered learning environment; less passive listening and more active learning; a greater sense of connectedness,
synergy.
o

Innovative Teaching: Student-centered approaches; increased variety and creativity of learning

activities; address different learning styles; changes and improvements can translate to on-ground courses as well
o

Improved Administration: Time to examine student work more thoroughly; ability to document and

record online interactions; ability to manage grading online.
o

Savings: Accommodate more students; increased student satisfaction = higher retention and fewer

o

Maximize Physical Resources: Lessen demand on limited campus infrastructure; decrease congestion

repeats.

on campus and parking lots.
o

Outreach: Give students options; reach new student markets; appeal to current students thus increasing

enrollments.
The online facilitator should be open, concerned, flexible, and sincere. An online instructor must be able to
compensate for the lack of physical presence in the virtual classroom by creating a supportive environment where all
students feel comfortable participating and especially where students know that their instructor is accessible. Failure to
do this can alienate the class both from each other and from the instructor and would make for a very weak learning
environment. Online students are as busy, or busier, than anyone else in today's hurried world. An online instructor
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should be willing to give individual attention to students who may need extra help. Being sensitive, open and flexible is
mandatory for success in the online realm.
An online instructor should be able to accept the value of facilitated learning as equal to the traditional model. If
a teacher feels the only way that true learning can take place is through the traditional means of educating in a classroom,
the person is generally not a good fit for the online paradigm. This is OK, but we must be honest with ourselves. Both an
accelerated learning model and the online process depend on facilitative techniques for their success. The online
classroom requires new teaching strategies and instructional techniques; you should not try to recreate the on-ground
classroom in the online paradigm. The person leading a successful online class must be a proponent of facilitative
learning, and have confidence in the system in order to make it work.

Bibliography:
Tips and Tricks for Teaching Online: How to Teach Like a Pro!
(http://www.itdl.org/Journal/Oct_04/article04.htm)
The Role of the Online Instructor/Facilitator (http://www.emoderators.com/moderators/teach_online.html)
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Proiectarea curriculumului
BEXA MARIANA ALINA
Liceul Tehnologic de Turis si Alimentație Arieseni
1.Caracteristicile proiectării curriculare
Proiectarea curriculum-ului reprezintă o acțiune continuă, permanență, care precede demersurile instructiveducative, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau durată acestora. La nivel macro, proiectarea curriculum-ului
reprezintă un proces continuu, care implică atât perioade și demersuri de schimbare profundă, cât și de stabilitate. Acest
proces presupune anticiparea ansamblului acțiunilor și operațiilor angajate în cadrul activităților de instruire și educare
conform finalităților asumate la nivel de sistem și de proces, în vederea asigurării funcționalității acestuia în sens
managerial și strategic. Proiectarea curriculară este urmată de implementarea, evaluarea și ameliorarea curriculum-ului;
toate aceste etape esențiale ale demersului curricular îi asigură acestuia procesualitatea ciclica. La nivel micro,
proiectarea didactică reprezintă ansamblul operațiilor de anticipare a obiectivelor, conținuturilor, strategiilor instrucției și
educației și strategiilor de evaluare, precum și a relațiilor dintre acestea. Din perspectivă pragmatică, proiectarea
didactică presupune stabilirea mentală și, de preferat, obiectivata într-un instrument didactic scris a pașilor care vor fi
parcurși, ținându-se cont de condițiile instruirii, de resursele existențe etc. În perspectivă organizării funcționale a
procesului de învățământ, proiectarea didactică devine activitatea principală a cadrelor didactice.

Proiectarea curriculumului

acțiune
continu
ă

perman
entă

care
precede
demersurile
instructiveducative

Perspectiva curriculară a determinat regândirea programelor școlare și elaborarea de manuale școlare alternative
, pe bază unei proiectări curriculare, caracterizată prin următoarele elemente:
•

focalizarea pe achizițiile finale ale învățării: realizează trecerea de la programele 'analitice' (concepute că simple

inventare de conținuturi, cărora le era repartizat un anumit număr de ore, fără precizarea clară a finalităților
educaționale), la programe școlare caracterizate prin centrarea demersurilor instructiv-educative pe obiective formative și
prin corelarea sistemica judicioasă dintre obiective, conținuturi, activități de învățare și evaluare etc.
•

definirea clară a ofertei școlii în raport cu interesele și aptitudinile elevului, precum și cu așteptările societății:

asigură coerentă națională în ceea ce privește finalitățile educaționale ale sistemului de învățământ în ansamblul sau,
finalitățile etapelor de școlarizare, reperele generale, principiile și standardele de elaborare și aplicare a curriculum-ului.
Elementele de care se ține seamă la proiectarea unui curriculum:
✓

Finalități – care definesc orientări valabile la nivelul sistemului de educație și învățământ;

✓

continutul-ansamblul deprinderilor, strategiilor-cunoștințelor- atitudinilor comportamentale, conform obiectivelor
pedagogice la nivelul planului de învățământ, a programei școlare;

✓

metodologia.-ansamblul strategiilor de predare-învățare-evaluare a conținutului, educației, instruirii.

✓

evaluarea
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Finalități
Metodologia
Continutul
Evaluarea

2. Etapele proiectarii curriculum-ului
Proiectarea curriculum-ului reprezintă o acțiune continuă, permanență, care precede demersurile instructiveducative, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau durată acestora.
Proiectarea curriculară este urmată de implementarea, evaluarea și ameliorarea curriculum-ului; toate aceste etape
esențiale ale demersului curricular îi asigură acestuia procesualitatea ciclica.
Etapele esențiale ale procesului curricular sunt:
•

Elaborarea/ proiectarea curriculum-ului

•

Implementarea curriculum-ului (Organizarea situațiilor de învățare și inducerea/ generarea experiențelor de învățare)

•

Evaluarea curriculum-ului

•

Reglarea/ Ameliorarea procesului curricular

❖ Elaborarea/ proiectarea curriculum-ului
✓

Analiza finalităților educaționale, a competențelor generale și specifice

✓

Stabilirea obiectivelor curriculare

✓

Selectarea disciplinelor de studiu/ conținuturilor

✓

Organizarea conținuturilor/ temelor

✓

Structurarea situațiilor de învățare, prefigurarea și articularea experiențelol de învățare
Analiza finalităților educaționale, a
competențelor generale și specifice

Stabilirea obiectivelor curriculare

Selectarea disciplinelor de studiu/
conținuturilor

Organizarea conținuturilor/ temelor
Structurarea situațiilor de învățare,
prefigurarea și articularea experiențelol de
învățare

❖ Implementarea curriculum-ului (Organizarea situatiilor de învățare și inducerea/ generarea experiențelor de învățare)
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❖ Evaluarea curriculum-ului
✓

Stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare

✓

Realizarea evaluării

❖ Reglarea/ Ameliorarea procesului curricular
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O ALTFEL DE EDUCAȚIE
Prof. Oancea Oana-Adina
Liceul cu Program Sportiv – Brăila

Educaţia outdoor se pliază cel mai bine pe cea nonformală, întrucât ca şi aceasta, educaţia outdoor se bazează
foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de învăţare, minimalizând constrângerea specifică şcolii, oferă o
utilitate practică imediată cunoştinţelor învăţate, se desfăşoară în contexte diferite având un cadru de învăţare şi un
conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi participarea, are o structură şi o planificare flexibilă,
procesul învăţării este orientat spre participant, se bazează pe experienţa participanţilor.
Atât educaţia nonformală cât şi educaţia outdoor pot fi integrate cu succes în educaţia formală cu scopul de a
maximiza efectele procesului de învăţare, tendinţa actuală este aceea de amplificare a celor două forme, mai ales pentru
faptul că încorporate, ele conduc la un sistem educativ mult mai valoros din punct de vedere al calităţii, produc avantaje
pe termen lung, permit acoperirea unei game largi de discipline şi cel mai important, actul educaţional se axează în
aceeaşi măsură şi celor care o implementează ( în speţă profesorilor) şi celor care fac obiectul învăţării (în speţă elevii).
Educaţia formală are meritul de a fi organizată şi structurată, încorporând o paletă întreagă de informaţii şi
cunoştinţe de care are nevoie un individ în formarea sa educaţională, educaţia informală vine în sprijinul educaţiei
formale şi asigură procesul de învăţare oricând şi oriunde, pe tot parcursul vieţii, educaţia non-formală vine cu acele
elemente de natură să satisfacă nevoile unui individ de natura, psihica, social, emoţională prin diferite metode interactive,
participative, iar educaţia outdoor " scoate la aer " cele 3 forme de educaţie, le rivigorează, le adaugă prospeţime si îşi
extinde acţiunea benefică în diferite domenii (dezvoltare durabilă, protecţia mediului, dezvoltare personală şi
profesională ).
In functie de activitatile alese, obiectivele unui program de Educatie Outdoor pot face parte din oricare aceste
trei categorii. Astfel, elevii pot invata mai multe lucruri despre:
- mediul înconjurator în care ne desfăsuram activitatea, relatiile dintre componentele acestuia si cum pot să-si aduca
aportul la protectia lui;
- propria persoana, propriile limite si cum le pot depasi;
- comunicarea si colaborarea eficace în cadrul unui grup;
Caracteristicile educaţiei outdoor
Educaţia outdoor oferă posibilitatea contactului direct cu natura - protecţia mediului reprezintă un subiect de interes
mondial, urbanizarea masivă a produs un efect nociv asupra mediului şi prin faptul că oamenii nu conştientizează
impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra mediului iar educaţia outdoor poate fi privită ca o modalitate
extrem de benefică pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu;
Educaţia outdoor reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare - un mediu relaxant, liber, fără constrângerile
pe care le impun „cei patru pereţi ai unei săli de clasăˮ poate oferi copiilor nenumărate provocări, astfel că procesul de
educare devine puternic, inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică
între copii, bazată pe sprijin reciproc;
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Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al copiilor care întâmpină dificultăţi-astfel educaţia outdoor oferă un
climat diferit de învăţare ce permite copiilor care în mod uzual întâmpină dificultăţi de învăţare şi au un nivel scăzut de
performanţă şcolară, să devină motivaţi;
Educaţia outdoor duce la dezvoltarea personală atât a celor care o aplică, dar si a copiilor;
Educaţia outdoor contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă-conexiunea între copii-copii, copii-educatoare duce la
creşterea gradului de participare activă;
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:
•

Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de echipă, îmbunătăţirea relaţiilor sociale,
dezvoltarea competenţelor de conducere, etc

•

Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor care o aplică, cât şi elevilor.
Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că răspunde atât nevoilor de bază ale individului, cât şi celor
care îl particularizează în grupul din care face parte:

•

Nevoia de a fi respectat – derularea de diferite activități în aer liber încurajează copilul să se simtăînlargul său, astfel
el va fi mult mai deschis, va comunica,își va exprima propriile opinii, se va simți băgat în seamăși va simți ca deciziile
sale contează pentru ceilalți; eleviipot fi consultați cu privire la diferite jocuri sau activități.

•

Nevoia de a fi responsabil – activităţile outdoor permit copilului oportunitatea de a primi diferite sarcini,
responsabilităţi pentru atingereascopului propus ( spre exemplu dacă se optează pentruo activitate de ecologizare, un
copil poate primi sarcina de a curăţa pomii, un altul sarcina de a uda florile, important este însă, ca prin comunicarea
cu copilul, profesorul să-i transmită acestuia sentimentul că princeea ce întreprinde el, mediul va fii mai curat, astfel el
va conştientiza că are o responsabilitate faţă deprotejarea mediului ).

•

Nevoia de a fi activ–implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, aduce numeroasebeneficii
dezvoltării fizice, psihice ale copilului. Jocul fiind activitatea fundamentală a copilului este important ca toţi copiii să
fie stimulaţi în mod constant să se joace, să alerge, să participe la diferite activităţi în mod active.
•

Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei outdoor este aceea că este o
modalitate de succes de a depăşi unele dificultăţi alecopilului ( psihice, fizice, sociale, emoționale
saueconomice ), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparţine unei comunităţi; se consideră ca
mediul din interiorul grupei este mai degrabă unulcompetitiv, în timp ce cel din afara clasei este unulsuportiv,
care permite copiilor să se exprime, sărelaționeze cu ceilalți, să colaboreze.

•

Nevoia de a se simţi în siguranță–interiorul clasei este mult mai sigur pentru copii, în timp ce mediul
exterior implică diferite ricuri şi situaţii neprevăzute care pot avea efect negativ.

Educatorul trebuie să identifice posibilele riscuri care pot să apară şi să conceapă un plan de management al riscului,
întrucât este un aspect deosebit de important care i-a făcut pe unii specialişti în domeniu să nege utilitatea utilizării
educației outdoor.
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Instrumente de măsurare a competențelor
elevilor la matematică
Prof. ISA LAVINIA
Liceul cu Program Sportiv "Avram Iancu" Zalău
Evaluarea este o componentă a triadei instruire-predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii
desfăşurate, în vederea optimizării ei, pe baza colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul
instrumentelor de evaluare. Se remarcă o tranziţie de la problematica preciziei, garantată prin măsurare, la o problematică
a raportării calitative, prin luarea în consideraţie a fundamentelor formării elevului şi o orientare spre modalităţi care
favorizează dezvoltarea autonomiei elevilor.
Principalul obiectiv în evaluarea procesului de învăţare este acela de a sprijini fiecare elev. Este important să
investigăm, identificăm şi să abordăm principalele cauze ale barierelor și dificultăţilor de învăţare . Greşelile nu trebuie
doar semnalate și corectate, ci analizate, utilizate cu scop didactic. Folosind instrumentele de evaluare putem analiza
sursa greşelilor,urmand ca elevii sprijiniti de cadrele didactice să elaboreze strategii individuale pentru a preveni si depăși
barierele de învățare. În această privinţă, învăţarea de succes presupune continuitatea procesului de învăţare .
Testele care evaluează procesele de învăţare sunt ca un indicator pentru procesele de predare şi învăţare. Acestea
le permit elevilor şi profesorilor să verifice nivelul de reuşită. Lacunele şi nesiguranţa pot fi rezolvate prin sarcini
suplimentare.
Strategiile moderne de evaluare urmăresc să accentueze dimensiunea acţiunii evaluative care oferă elevilor
suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu ca ansamblu de cunoştinţe, dar mai ales, ceea ce pot să facă
(priceperi, deprinderi, abilităţi, competenţe). Acestea sunt: proiectul; portofoliul; fişa pentru activitatea personală a
elevului; hărţile conceptuale; tehnica 3-2-1; metoda R.A.I.; studiul de caz; observarea sistematică a activităţii şi a
comportamentului elevului; jurnalul reflexiv; investigaţia; interviul; înregistrări audio şi/sau video
Instrumentele folosite pentru masurarea competentelor elevilor sunt urmatoarele
Evaluarea iniţială:
• harta conceptuală;
• investigaţia;
• chestionarul;
• testul.
Evaluarea formativă:
• grila de observare sistematică;
• fişa de lucru însoțită de chei de verificare care să permită autoevaluare, inter-evaluare;
• examinarea orală;
• tehnica 3-2-1;
• metoda R.A.I.;
• autoevaluarea/inter-evaluarea;
• portofoliul;
• proiectul.
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Folosirea METODEI RAI la clasa a VII – a la recapitularea noţiunilor capitolului „Patrulatere particulare”
Clasa este organizată astfel: toţi elevii formează un cerc. Un elev are o minge în mână pe care o va arunca unui coleg, dar
înainte de aceasta îi pune o întrebare referitoare la capitolul recapitulat. Cel căre a prins mingea trebuie să răspundă. Dacă
răspunde corect, el la rândul lui îi va pune unui alt coleg o întrebare, aruncându-i mingea. Dacă, însă, nu a răspuns corect,
acesta iese din joc, cel care dă răspunsul corect fiind elevul care a pus întrebarea. Se repetă această operaţiune până
mingea trece pe la toţi elevii. Vor folosi întrebări de tipul:

1. Ce este patrulaterul convex, paralelogramul, etc.
2.

Spuneţi o proprietate a paralelogramului, pătratului, etc.

3.

Care este formula ariei la dreptunghi?

Pentru a fi mai uşor în cazul în care nu am mai folosit această metodă la clasă, putem ca noi ca profesori să
întocmim lista de întrebări, exerciţii. Pe parcurs, elevii vor fi lăsaţi şi să compună întrebări, probleme, exerciţii.
Eliminarea celor care nu au au răspuns corect, sau a celor care nu au dat nici un răspuns, conduce treptat la
rămânerea în grup a celor care stăpânesc acest capitol foarte bine. Pentru că toţi stau în picioare, am optat ca folosind
această metodă să facem recapitularea teoretică a capitolului “Patrulatere particulare”.
La final se analizează modul de lucru, profesorul explicând noţiunile care s-au adeverit a fi mai puţin înţelese.
Este recunoscut faptul că aceste metode de evaluare constituie o alternativă la formulele tradiţionale a căror
prezenţă domină. Alternativele oferite constituie opţiuni metodologice şi instrumentale care îmbogăţesc practica
evaluativă evitând rutina şi monotonia. Valenţele formative le recomandă susţinut în acest sens. Este cazul, în special, al
portofoliului, al proiectului, al hărţilor conceptuale, al investigaţiei care, în afara faptului că reprezintă importante
instrumente de evaluare, constituie în primul rând sarcini de lucru a căror rezolvare stimulează învăţarea de tip euristic.
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EDUCATIA LA GRANITA INTRE TRADITIONAL SI MODERNISM
Profesor GABRIELA LEMNAR
COLEGIUL AUTO ,,TRAIAN VUIA” TG-JIU

Educaţia înseamnă iluminarea fiinţei, dumerire, scoatere la suprafaţă a adevărului, înţelegere şi revelare.

O

metaforă des utilizată atunci când se vorbeşte despre educaţie şi formare se referă la lumină şi Prin educaţie, omul se
eliberează de întunericul din el şi din jurul său, intrând în sfera luminii adevărului, a binelui, a dreptăţii,

într-un cuvânt,

a valorii.
Metafora este clar explicitată în filosifia antică, dar primeşte o consistenţă cu totul deosebită în creştinism.
,,Educaţia este cea mai mare şi mai grea problemă ce i s-a dat omului spre rezolvare.’’
Până la a-şi da cu părerea învăţătorii şi profesorii despre cum este bine să fie crescut un copil, se ocupă de el
părinţii, fraţii sau bunicii. Oricât de sofisticate ar fi prescripţiile profesioniştilor, nu se poate nega valoarea primelor
orientări, emise în cadrul intim, familial. Oricât de amplă şi de sofisticată ar fi educaţia realizată de către şcoală, nu se pot
neglija în nici un caz ,,cei şapte ani de acasă ...’’
Există, cu siguranţă, o pedagogie populară, o platformă ideatică ingenuă ce răspunde la dilemele modelării
umane.
Pedagogia populară s-a ivit şi s-a impus înaintea celei instituţionalizate, formalizate. Transmis intuitiv sau pe
cale orală, etosul pedagogic acompaniază în mod evident întreaga existenţă a individului, din leagăn până la mormânt.
Pedagogia bunului-simţ nu străluceşte prin exemplaritatea sa teoretică, ci prin subtibilitatea răspunsurilor concrete, prin
bogăţia şi adecvarea lor la chemările realităţii prin funcţia sa înrăuritoare, de anticipare sau cenzurare a actelor pe care
urmează să le facem. Ce poate fi mai demn de respectat de cât crezuri cum ar fi : ,,Omul cât trăieşte învaţă’’, ,,Învăţătura
bună e pe cap cunună’’, ,,A-nvăţa de mititel este mult mai uşurel’’, ,,Ce înveţi la tinereţe aia ai la bătrâneţe’’,
,,Frumuseţea vestejeşte, iar înţelepciunea creşte’’, ,,Multe greşeşti, multe înveţi’’ etc.
Dezvoltarea educaţiei, în general, şi cea a învăţământului, îndeosebi, au determinat apariţia treptată, în fiecare
ţară, a unui ansamblu de instituţii şcolare de diferite grade, profile şi forme, care au alcătuit sistemul de învăţământ al
acelei ţări.
Sistemul de învăţământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere si dinamism faţă de nou,
dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economico-sociale cu progresul ştiinţifico-tehnic şi cultural, cu
aspiraţiile poporului ştiintifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile poporului român, în condiţiile societăţii civile şi a statului
de drept, democratic.
Reforma învăţământului se înscrie în actualul context politic şi economico-social ca o tactică folosită de
societate în cadrul strategiei naţionale globale care vizează ca obiectiv remodelarea comportamentului pedagogic în
perspectiva amplificării randamentului în prestaţia efectuată. Educatorul este agentul uman care mediază decisiv orice
schimbare / inovare în cadrul învăţământului.
Direcţiile esenţiale ale reformei învăţământului din România sunt următoarele :
- schimbări de natură axiologică şi metodologică (autonomia persoanei, capacităţi creative, angajare şi
responsabilităţi profesionale, modele de clasificare morfologică şi taxonomică a obiectivelor.
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Să educi cu adevărat înseamnă să trezeşti îl cel de lângă tine acele resurse care-l pot împlini şi ridică, înseamnă
să-l conduci pe celălalt spre descoperirea de sine, dându-i un imbold felului său de a fi, nu direcţionat de către tine, ci de
ceea ce descoperă el că i se potriveşte, nu oferindu-i adevărul de-a gata, ci indicându-i direcţia posibilă pentru a-l găsi.
Învăţarea presupune şi mister, şi un mare paradox, ea înseamnă şi dezvăţ, împotrivire, încălcare a regulilor
venite din afară. Pe lângă regula ascultării şi supunerii, educatorului trebuie să i se recunoască şi dreptul de a încălca, de a
construi un set de norme personale, în acord cu ceea ce el poate şi speră să întreprindă. Acesta nu trebuie să conducă la o
libertate exagerată, ci la o asumare cât se poate de responsabilă a propriului destin. Libertatea persoanei este derivată şi
câstigată din felul cum are loc raportarea la obligaţiile ce decurg din ecuaţia de mai sus.
- îmbogăţirea şi dersificarea curriculum-ului ( reevaluarea şi perfecţionarea disciplinelor consacrate,
introducerea unor noi obiecte de învăţământ – educaţia ecologică, educaţia pentru pace, sunt domenii noi de cunoaştere) ;
- reevaluarea funcţiilor aplicative ale conţinutului ( ridicarea statutului activităţilor practice ; practica trebuie să
aibă o programă, metode şi conţinuturi proprii ) ;
- asimilarea perspectivei interdisciplinare, a predării integrale a ştiinţei.
- introducerea programelor diferenţiate de studiu – organizarea modulară (tratarea diferenţiată a elevilor, variaţia
timpului şi a sarcinii de învăţare, asigurarea unui minimum comun de performanţe şcolare – baremuri şcolare minimale )
;
- informatizarea învăţământului. Se ştie că tinerii şi copiii sunt atraşi de cultura digitală şi de suporturile tehnice
ce o promovează. Nu putem spune exact cât de mare este această latură a culturii, dar există, ne invadează, ne infestează.
Din punct de vedere expresiv, cyber cultura este mai aproape de interesele tinerilor, prezentându-se sub formă de jocuri,
videoclipuri, chat-uri, etc.
Pot fi identificate şi suporturi aparent tradiţionale, dar care sunt acaparate de noile tehnologii digitale.
Din punct de vedere educaţional, Internetul constituie o oportunitate interesantă, nouă, de instrument accesoriu
al unor noi valori ce pot fi adăugate conţinuturilor educative vehiculate în instituţiile şcolare.
Noile sisteme de concectare şi de comunicare pot accelera capacităţile comunicaţionale, imaginative sau
inventative, dar le şi pot încetini sau stopa dacă nu sunt utilizate în chip judicios şi, mai ales, în mod univoc. Instrumentul
este cu atât mai bun cu cât el face ca elevul să treacă de la statutul de utilizator la cel de producător de idei, de sensuri, de
trăiri. Oricât de performantă ar fi noua tehnologie, aceasta se cere a fi completă cu strategii tradiţionale clasice de formare
a abilităţilor umane. E bine să ştim să comunicăm prin calculator, dar şi cu semenii din preajma noastră. Uneori, e mai
dificil sa comunicăm cu cei de lângă noi, decât cu cei care sunt departe.
Contactul viu, direct, personal cu alţii este edificator pentru propria persoană şi nu poate fi înlocuit total cu nici
o tehnică, oricât de sofisticată ar fi. Poveştile de altădată ale bunicilor, în faţa focului din vatră, nu-şi vor găsi
echivalentul în nici o interpelare intempestivă prin intermediul mesageriei instant. Şi acestea din urmă sunt bine venite,
dar reprezintă altceva, şi nu totul.
-

apariţia alternativelor educaţionale : Waldorf, Step by Step
În concluzie, putem spune că în fond există trei mari direcţii în care trebuie să insiste educaţia pentru schimbare
:

a)

sesizarea şi întâmpinarea schimbărilor ;

b) evaluarea acestora ;
c)

proiectarea schimbării şi intervenţia ;
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Toate aceste trei direcţii, vizează formarea omului astfel încât acesta să poată face faţă schimbărilor la care este
supus mediul său fizic.
.
moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici:
•

sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii, asadar comunicarea este
unidirectionala;

•

sunt predominant comunicative,;

•

relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă.Aceste metode genereaza pasivitatea in randul
elevilor.
La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note:

•

acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;

•

sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului educaţional;

•

sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire;

•

sunt orientate spre proces; Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele
tradiţionale şi cele

•

relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din modul de organizare a
lecţiei.
Prin metodele moderne se incurajeaza participarea elevilor, initiativa si creativitatea.
Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării,
să coopereze cu elevii, să devină un model real de educaţie permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure
un învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională
psihopedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin
predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar.

Bibliografie
- Cucoş Constantin - ,,Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire’’, Ed. Polirom, Iaşi 2008
- Joiţa Elena ( coordinator ), E. Frăsineanu, M. Vlad, V. Ilie - ,,Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară’’,
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Pedarea interactivă prin mijloace IT
Prof. inv. Primar Oana Denisa Bălău
Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra –Neamţ
Epoca contemporană este dominată de o expansiune puternică a știintei și tehnologiei în toate domeniile de activitate,
iar ritmul vieţii este într-o accelerare continuă. Acest ritm de viaţă, solicită oamenii într-o manieră mai intensă, pe toate
planurile: social, cultural, pofesional.
Atȃt evoluţia tehnologiei, dar mai ales situatia epidemiologică la nivel global ,,ne-au împins” într-o călătorie, oarecum
forţată, de explorare a educaţiei digitale. Astfel, principala responsabilitate, care revine cadrelor didactice, în acest
moment, pe lȃngă pregatirea generaţiei actuale de a avea o viaţă independentă în timpuri necunoscute, este găsirea unor
punţi de trecere între elevii ,,nativi digital” și cadrele didactice. Prin urmare, integrarea tehnologiei în învăţarea continuă
devine unul dintre obiectivele esenţiale ale procesului de predare-învăţare, actual.
Competenţa digitală se regăseste printre cele opt competenţe cheie, prevăzute în Recomandarea 2006/962/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competenţele cheie pentru învăţarea pe tot
parcursul vieţii (JO L394, 30.12.2006, pp.10-18) și prevede ,,utilizarea cu încredere şi în mod critic a tehnologiei din
societatea informaţională (TSI) şi deci abilităţile de bază privind tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei (TIC)”.
Cele opt competenţe cheie prevăzute la nivel european, vin ca un răspuns la nevoile de adaptare a indivizilor la o lume
din ce în ce mai globalizată.
După cum prea bine știm, generaţia de elevi, de astăzi este ,,generaţia Pandemiei”, ,,generaţia care stă acasă”, iar în
mintea multora dintre noi, cred că încoltește întrebarea: ,,este aceasta o generaţie pierdută?”
Cred că răspunsul la aceasta întrebare îl vom descoperi dacă pornim într-o călătorie în timp: să ne amintim cum arăta
primul nostru telefon, cel cu butoane, eventual cu antenă, cȃt de greu reușeam să ,,prindem semnal”, nici nu putea fi
vorba, pe atunci, de conexiune la internet sau reţele 5G. Sa ne amintim, cum cea mai mare parte dintre noi, am luat
primul contact cu calculatorul în sălile publice de calculatoare, cȃt de limitate erau reţelele de socializare. În ziua de
astăzi, un disc, un CD sau un joc pe televizor, din copilăria noastră reprezintă pentru elevi, obiecte de antichitate. Dacă
vorbim despre televizoarele cu tub și cele alb negru, s-ar putea să fim priviţi ca fiind teleportaţi dintr-o alta eră. Prin
urmare, ne vedem nevoiţi să recunoaștem faptul că elevii din ziua de astăzi sunt nativi digital, s-au născut cu ,,tehnologia
în mȃini”, unii dintre ei, poate, nu iși pot ,măcar, imagina faptul că internetul nu a existat dintotdeauna.
Așa cum elevii noștri sunt nevoiţi să facă exerciţii de imaginaţie pentru a înţelege modul în care se raportau adulţii de
astăzi, la tehnologia copilăriei/adolescenţei lor, vin cu propunerea de a face și noi un exerciţiu de imaginaţie pentru a
vizualiza lumea în care vor trăi ca adulţi, acești elevi: Care vor fi joburile viitorului? Cum va arăta o lume combinată
între realitate (oameni) și inteligenţa artificială (roboţi)?
Așadar, să așteptăm să vedem ce se întȃmplă nu este o opţiune. Trebuie să oferim acestor elevi, activităţi educaţionale
interactive, bazate pe investigaţie (descoperirea lumii și a naturii), contexte de învăţare calitative, bazate pe metode active
și colaborative atȃt în învăţarea la clasă cȃt și în cea online.
Un element prioritar în acest demers, îl conţitue, din punctul meu de vedere, implicarea cadrului didactic în a se forma
și a găsi cele mai adecvate modalităţi de adaptare la cerinţele educaţionale actuale. Pentru inceput, vin cu propunerea de a
se studia Jurnalul de învăţare al profesorului reflexiv, material dezvoltat de Vasile Brașovanu în cadrul programului
ABC-ul Emoţiilor. Acest material ne ajută să ne înţelegem mai bine trăirile/emoţiile pe care le experimentăm în
activitatea didactică, cu atȃt mai mult cu cȃt în această perioadă întȃmpinăm, la tot pasul, noi provocări. Pentru a
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performa în domeniul educaţiei, cred că este prioritar să cunoaștem și să stăpȃnim mecanismele prin care putem gestiona
emoţiile, dar mai ales cele prin care creierul poate fi ajutat să înveţe.
În ultimul timp se vorbește din ce în ce mai des despre adaptarea predării la necesităţile copiilor și se depun eforturi
pentru introducerea învăţării centrate pe elev.
Peter Senger afimă că ,,mulţi copii se chinuie în școli…pentru că felul în care li se predă este incompatibil cu felul în
care învaţă.”
La polul opus găsim afirmaţia lui Tom Peterson ,,Îmi imaginez un sistem educaţional ce recunoaște că învăţarea este
firească, că a-ţi plăcea să înveţi este normal și că învăţarea autentică înseamnă învăţare pasională. Un curriculum
școlar ce apreciază întrebările mai mult decȃt răspunsurile…creativitatea mai mult decȃt reproducerea
informaţiilor…individualitatea mai mult decȃt conformismul…și excelenţa mai mult decȃt realizările standard.”
Iată că prin afirmaţia lui Tom Peterson, ne vedem puși în faţa conceptului de învăţare centrată pe elev, cu accent pe
învățare și pe rezultatele învățării și având implicații profunde la nivelul proiectării, al implementării și al evaluării
curriculumului, impunând promovarea unui curriculum flexibil, care să permită diversificarea și adaptarea situațiilor de
învățare pentru elevi, în acord cu caracteristicile de vârstă/nivel de dezvoltare, cu interesele și aptitudinile acestora, cu
respectarea diversității (etnoculturale, lingvistice, religioase etc.); construirea de parcursuri de învățare diferențiate,
implementarea unor demersuri explicite de personalizare a educației, drept garanție a egalității de șanse în educație;
Sursa: Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, elaborat în cadrul proiectului Curriculum
relevant, educație deschisă pentru toți – CRED, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
În cele ce urmează, vin cu cȃteva propuneri de metode, instrumente și platforme online, care ne vin în ajutor în
formarea, la elevi, a unor reprezentări corecte asupra lumii înconjurătoare, dar și în explorarea unor norme și valori
morale care reglementează relaţiile cu ceilalţi oameni.
Pentru a porni într-o excursie virtuală, în jurul lumii, avem la dispoziţie Google Earth, platformă cu ajutorul căreia
putem călători în foarte multe zone ale Planetei noatre, prin intermediul imaginilor 3D, unde, pe lȃngă aceste imagini, ne
sunt oferite o varietate de infomaţii despre diferite obiective. Ne putem continua călătoria, părăsind Planeta Pămȃnt și
ajungȃnd în Univers, cu ajutorul aplicatţei Stellarium-web, care, ne oferă, de asemenea, imagini și informaţii inedite
depre Planete și alte corpuri cerești. La întoarcerea pe Pămȃnt, putem explora adȃncurile mărilor, cu ajutorul platformei
Neal fun.
Atunci cȃnd plec în excursii individuale, cu familia, folosesc deseori Google Maps. Departe de mine, pȃnă acum ceva
timp, că aș putea utiliza această platformă și în scop educaţional. Pregătindu-mă, recent, pentru lecţiile de geografie și
vrȃnd să le ofer elevilor o viziune cȃt mai amplă asupra hărţilor, le-am prezentat această aplicaţie și ne-am dat seama că
putem călători oriunde, cu un singur clic. Bineînteles că nu ne-am oprit aici, am început să calculăm distanţele dintre
diferite localităţi, să stabilim trasee și obiective de vizitat, deasemenea am utilizat și alte cunoștinţe matematice efectuȃnd
transformări a unităţilor de măsură pentru distanţă.
După cum prea bine știm, nu toţi elevii au posibilitatea să călătorească prea mult. Unii dintre ei, poate, nu au fost
niciodată la o grădină zoologică. În acest sens, ne vine în ajutor, platforma explore.org, care este o adevarată grădina
zoologică globală. Prin intermediul acestei platforme, putem viziona, în timp real, activitatea unor diverse specii de
animale, din întreaga lume.
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Deci omul nu trebuie să lupte împotriva naturii, mai bine și mai inteligent este să învețe din marea experiență a naturii.
Omenirea nu are nici o șansă să lupte cu natura ci singura alternativă este de a învăța de la natură lucru pe care l-a făcut și
il face de multe ori :
-din observarea înotului animalelor subacvatice au apărut ideile construirilor primilor submersibile;
-din observarea și studierea zborului insectelor și păsărilor s-au construit primele avioane;
-din observarea și cunoașterea creierului uman, a legăturilor neuronice s-au construit primele calculatoare, dar toate
aceste cuceriri nu sunt în stare să învingă natura care este mult mai inteligentă, are o experiență îndelungată.
METODA Flipped Classroom ( Clasa inversată)
Înainte de a introduce primele conţinuturi la Dezvoltarea personală / Educaţie civică , le putem sugera elevilor să
vizioneze două filme educative, din punctual meu de vedere foarte interesante și cu valenţe instructive-educative ridicate.
Astfel, elevii desfășoară o activitate individuală, în ritm propriu, urmȃnd ca în timpul orelor de curs să practicăm/
valorizăm cele învăţate în urma vizionării.
Charlotte's Web (2006)
În Charlotte's Web - Reţeaua miraculoasă, un porcușor descoperă că în lume cea mai importantă este prietenia. Cȃnd
tȃnăra Fern (Dakota Fanning) îl salvează pe porcușorul Wilbur, cȃnd acesta e cȃt pe ce să fie sacrificat, acesta devine
noul locuitor al fermei. Wilbur este plin de viaţă și copilăros, ceea ce face ca celelalte animale să-l considere naiv, dar
pentru Charlotte, un păianjen ce trăieste agăţat de tavan, el reprezintă șansa de a-și putea face un prieten. Prietenia lor în
plină dezvotare se arată a fi una trainică, atunci cȃnd celelalte animale dezvăluie faptul că zilele porcușorului sunt
numărate. Pare că doar un miracol ar putea salva viaţa lui Wilbur, dar Charlotte depune orice efort, ajutȃdu-l pe acesta să
faca mai multe mișcări neobișnuite pentru un porcușor cu ajutorul pȃnzei ei, pentru a-l convinge pe fermier că Wilbur nu
este un porc oarecare și că merită să fie salvat.
Filmul este o adaptare a cărtii de succes pentru copii "Miracolul prieteniei", scrisa de E.B. White, una dintre cele mai
îndrăgite povești ale tuturor timpurilor, o poveste despre prietenie și sacrificiu.

BIBLIOGRAFIE
1. Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, elaborat în cadrul proiectului Curriculum relevant,
educație deschisă pentru toți – CRED, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020;
2. DESCRIPTIVUL COMPETENȚELOR CHEIE EUROPENE traducere și adaptare după Recomandarea Parlamentului
European si a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC1);
3. www.digitalnation.ro;
4. www.indreptardigital.ro
5. www.cinemagia.ro;
6. Google Images.
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Descrierea unei activități de învățare ca RED
Prof. Mocanu Maria-Mădălina
Școala Gimnazială ,, Diaconu Coresi”
Loc. Fieni, Jud. Dâmbovița
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa: a VI-a
Titlul lecției: Textul narativ literar în proză – semnificații și interpretări; Text suport „Mi s-a terminat caietul” de Mircea
Sântimbreanu
Unitatea de învățare:Tipare textuale narative
Tipul lecției:recapitulare și sistematizare
Scopul lecției:comprehensiunea și interpretarea textului narativ în proză, în funcție de propria experiență
Competențe generale:
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
Competențe specifice
1.2 Prezentarea orală a unor informații, idei, sentimente și puncte de vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau
pornind de la textulcitit;
2.1 Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și nonliterare continue, discontinue și multimodale;
2.4 Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite;
2.3 Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse;
Strategia didactică:
Metode și procedee didactice: Peer Teaching (predare în pereche), brainstorming, Diagrama cauză – efect (Ishikawa),
jocul de rol, conversația examinatoare, cvintetul;
Metode de evaluare: aprecierea verbală, analiza produselor activității, joc didactic (Jeopardy – evaluare diferențiată);
Resurse:
a.

Materiale – fișe de lucru text suport și sarcini de învățare diferențiate, laptop, telefon, calculator, Smart – TV,

conexiune internet;
b.

Digitale– Yahoo mail, PowerPoint

– Jeopardy, www.YouTube.com,www.recicleta.ro, www.raportaremediu.ro, www.letsdoitromania.ro;
Bibliografie:
https://manualedigitaleart.ro/docs/clasa_V/romana/ghid-romana-clasa-5.pdf
https://www.scribd.com/doc/36582663/Diagrama-Cauza-Efect-Ishikawa
https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/peer-teaching/
https://www.jeopardy.com/
Fișă de lucru – Teoria inteligențelor multiple
Inteligența lingvistică (lingviștii) – grupa/perechea 1
1.

Concepeți un cvintet inspirat din mesajul textul narativ suport, respectând următoarea structură:

·

Primul vers – cuvântul cheie al textului, subiectul acestuia (substantiv comun);

·

Al doilea vers – 2 însușiri ale cuvântului cheie stabilit anterior (adjective);
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·

Al treilea vers – 3 acțiuni la care este supus obiectul (ființa/ideea) desemnat(ă) cuvânt cheie (verbe la modul

gerunziu);
·

Al patrulea vers – o propoziție alcătuită din 4 cuvinte care să cuprindă mesajul textului;

·

Al cincilea vers – tema/concluzia textului formulată într-un cuvânt (substantiv comun);

Inteligența logico-matematică (matematicienii) – grupa/perechea 2
1.

Răspundeți la întrebările formulate în tabel, pentru a descoperi cauza inițială a acțiunilor băiatului.

Efectul: Băiatul vine la școală cu tema nescrisă.
Întrebare primară

Întrebări secundare/derivate

Cauza inițială

1. De ce nu are băiatul

2. De ce „s-a topit”

3. De ce a rupt băiatul 4. De ce a folosit

tema scrisă?

caietul?

foi din caiet?

băiatul foile caietului
în alte scopuri?

Inteligența muzical –ritmică (muzicienii) – grupa/perechea 3
1.

Utilizând internetul, găsiți o melodie potrivită „dramei” prin care trece caietul. Motivați-vă alegerea, într-un text de

30 – 60 de cuvinte, pe care îl puteți adapta muzical.
Inteligența vizual-spațială (artiștii plastici) – grupa/perechea 4
1.

Confecționați dintr-o foaie A4 unul dintre obiectele menționate în text. Imaginați-vă care ar fi mesajul pe care l-ar

transmite copiilor acest obiect. Notați acest mesaj pe obiectul confecționat.
Inteligența naturalistă (naturaliștii) – grupa/perechea 5
1.

Realizați un spot publicitar de 2 min. în care să convingeți personajul să aibă mai multă grijă de natură și să

folosească inteligent hârtia. Puteți utiliza informațiile publicate pe următoarele siteuri: www.recicleta.ro, www.raportaremediu.ro, www.letsdoitromania.ro;
Inteligența kinestezică (actorii) – grupa/perechea 6
1.

Realizați o scenetă de 8 -10 replici care să aibă ca punct de plecare întâlnirea voastră cu personajul principal al

textului suport.
Inteligența interpersonală (jurnaliștii) – grupa/perechea 7
1.

Pentru că sunteți firi curioase și vreți să descoperiți detalii „din culisele” acestui text narativ, ați decis să vă duceți

direct la sursă – Mircea Sântimbreanu. Formulați 2 întrebări pe marginea textului pe care i le-ați adresa scriitorului și
răspundeți la ele, utilizând secvențe adecvate din text. Prezentați-le sub forma unui interviu cu scriitorul.
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Implementarea schimbării într-o organizație educațională
Prof.Tănasă Corina
Colegiul Tehnic ,,Mediensis’’, Mediaș
Orice schimbare implică intrarea într-o zona necunoscută și aduce cu sine ieșirea din starea de confort a
indivizilor, provocând temeri și neliniști legate de faptul că noua stare spre care se tinde nu va genera rezultatele așteptate
și va fi una sortită esecului. Rezistența la schimbare este una umană, firească, pentru că implică o mare nesiguranță,
fiindu-ne greu să renunțăm la ceva ce avem, pentru a ne hazarda spre ceva nou și necunoscut pentru care nu avem nicio
garanție că ne aduce vreun avantaj. În același timp, pe fondul acesta general de aversiune față de situații noi și
necunoscute, trebuie să întelegem că orice tranformare radicală nu se poate concretiza decât printr-o abandonare a
trecutului și orice revoluție înseamna construcție, doar că ea presupune și demolare, căci fără a demola nu poți elibera
locul pentru o construcție nouă ([3],101).
Într-o unitate de învățământ, schimbarea organizațională presupune o orientare nouă privind modul prin care
aceasta urmează să își desfașoare activitatea și poate fi exprimată prin schimbarea elementelor de management strategic
(misiune și viziune), noi metode de predare participativ-active, centrate pe elev, noi priorități, obiective și tinte, etc.
Schimbarea nu trebuie tratată ca un eveniment, ci ea este un proces, cu anumite etape, care se dezvoltă într-o anumită
perioadă de timp, un proces care presupune asumare de riscuri, stres și conflicte, și în același timp, un proces de învăţare
care implică noi mentalități şi modificări de comportament.
Se tem cadrele didactice de schimbare? Sistemul de învățământ a fost în perpetuă reformă după revoluție, la
cârma ministerului trecând peste 21 de miniștri, au fost elaborate 3 legi ale educației cu 1000 de amendamente. Experții
in managementul schimbării cercetează în ce măsură o schimbare la nivelul sistemului sau o schimbare a structurii
organizaționale reprezintă un aspect diferit de cel al schimbării culturii organizaționale. Există mai multe diferențe între
schimbarea la nivelul sistemului și cea la nivelul culturii organizaționale ([2],164):
Schimbarea la nivelul sistemului organizației

Schimbarea la nivelul culturii organiza-ționale

-orientată spre problemă

-orientată spre valori

-mai ușor de controlat

-în mare măsură necontrolabilă

-implicată în schimbări progresive ale sis-temului

-preocupată de transformarea credințelor fundamentale

-orientată spre îmbunătățirea rezultatelor măsurabile ale

-orientată spre calitatea vieții dintr-o organizație,

organizației

progresul este greu de măsurat

-diagnosticarea implică descoperirea nepo-trivirilor în

-diagnosticul implică preocuparea pentru examinarea

raport cu alte sisteme

efectelor disfunctionale ale credințelor fundamentale

-schimbarea leadership-ului nu este esen-țială

-schimbarea leadership-ului este esențială

În ceea ce privește rezistența la schimbare manifestată de cadrele didactice aceasta poate lua următoarele forme:
dependența de vechile obiceiuri, teama de necunoscut și teama că nu vor face fața provocărilor, teama de a nu-și pierde
poziția in colectiv,statutul sau chiar postul, teama că schimbarea le provoacă vulnerabilitate, teama că iși vor pierde
controlul asupra propriului destin, dificultatea de a renunța, lipsa avantajelor vizibile.
În orice schimbare putem identifica forțe care sunt favorabile acesteia și forțe care se opun și dacă reușim să le
echilibrăm, sistemul va funcționa. De cele mai multe ori, în practică forțele care se opun schimbării le depășesc pe cele
pro schimbare. Schimbarea are loc doar în condiția în care forțele care susțin schimbarea sunt mai mari decat cele care se
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opun schimbări. Chiar dacă schimbarea este complexă sau de dimensiune redusă, agentul schimbării, de regulă directorul
unității școlare, trebuie să găseasca răspunsuri la următoarele întrebări: Care sunt presiunile care acționează asupra mea?
Ce trebuie să schimb? Cum realizez schimbarea? Când realizez schimbarea? Care sunt presiunile care acționează asupra
directorului? Există în permanență o preocupare pentru diminuarea sau îndepărtarea punctelor slabe identificate prin
diferite tehnici de analiză și proiectare în managementul educațional strategic al școlilor. Directorul trebuie să decidă
schimbarea care înlatură aceste disfuncționalități, analizând natura presiunilor exercitate (interne sau externe) care
solicită schimbarea. De exemplu, mediul concurențial în care funcționează școlile este un factor extern care poate crea
presiuni asupra directorului și poate fi cauza schimbării. Dacă se constată că realizarea planului de școlarizare s-a facut
mult mai anevoios decât în cazul școlilor concurente, și fenomenul se repetă, e semn clar că serviciile educaționale
trebuie modificate și îmbunătațite astfel încât să crească atractivitatea lor.
Schimbările inițiate la nivelul școlilor trebuie resimțite la toate nivelurile sau să fie relativ limitate? Uneori, când
performanțele școlilor sunt timide, acestea au nevoie de schimbări strategice profunde, de substanță. Alteori, schimbarea
poate fi limitată ca acțiune și dacă dorești de exemplu, să eficientizezi activitatea din serviciu secretariat, uneori e
suficient sa introducem un calculator în plus.
Întrebarea cea mai delicată rămâne ,,cum trebuie să implementam schimbarea?’’ și de modul de proiectare și
aplicare depinde dacă aceasta este o oportunitate de succes sau un eșec răsunător. Care formulă este mai eficientă, cea în
care forțezi schimbarea sau cea în care implici personalul în procesul schimbării? Cu siguranță că depășirea obstacolului
reprezentat de rezistența întampinată din partea personalului va reprezenta o deschidere largă in implementarea deciziei.
În literatura de specialitate găsim o diversitate de modele ale schimbării, însa cele mai importante ar fi: modelul
lui Lewin, modelul acțiunilor de cercetare, modelul adaptărilor contemporane la acțiunea de cercetare, modelul abordării
sistemice, modelul general de planificare al schimbarilor ([1],36). Analizând aceste modele constatăm că deși există
diferențe legate de numărul și denumirea etapelor, modelele au puncte comune, care au permis conceperea unui model
general de planificare și implementare a schimbărilor organizationale:

1.Declanșarea
studiului și
atragerea
personalului

2.Diagnosticarea

3.Planificarea și
instituționalizarea
schimbării

4.Evaluarea
instituționalizarii
schimbării

Fig.3. Etapele schimbării (adaptare dupa E. Burduș)
Alegerea unui moment prielnic pentru implementarea schimbarii dacă nu facilitează acceptarea ei, cel puțin nu
crește numărul forțelor care se opun ei, pe motiv că nu e momentul potrivit. Nu vom implementa schimbări majore în
perioadele foarte încărcate ale anului școlar (examenele de sfârșit de ciclu) sau când personalul este obosit (înaintea
concediilor). Pornind de la modelul general al schimbărilor organizaționale, consideram că în cazul unităților de
învățământ mai aproape de specificul acestora și de mecanismele lor de funcționare ar fi urmatoarea succesiune de etape:
1. identificarea problemei care se dorește a fi rezolvată prin schimbare
2. pregătirea psihologică a schimbării (argumentarea și motivarea schimbării)
3. declanșarea procesului de schimbare și prezentarea în detaliu a etapelor acesteia
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4. descrierea viitorului la care se aspiră și activizarea obligației
5. identificarea unui grup inițiator (grupul de indivizi care susține schimbarea) menit să schimbe raportul de
forțe în favoarea schimbării
6. conducerea schimbării (se planifică activități, se distribuie sarcini)
7. monitorizarea schimbarii(înregistrarea abaterilor, aplicarea unor tehnici de evaluare, premierea succeselor,
încurajarea permanentă, organizarea de discuții privind experiențele trecute)
8. consolidarea schimbării (dezvoltarea unui suport al schimbării, dezvoltarea noilor competențe și
comportamente organizaționale)
În cazul unor schimbări complexe care vizează modificari ale culturii organizaționale (fuziuni, absorbții de
calificări) succesiunea de etape propusă poate fi îmbogățită. Atunci când suntem membrii unui culturi nu-i cunoaștem
specificitatea. Modurile de a gândi și de a acționa sunt induse cultural ca urmare a unui proces permanent de învățare
socială. Fixăm reguli noi și le propunem membrilor unităților școlare să le învețe și să le aplice, dar cultura
organizațională se schimbă greu dacă nu a învățat să devină o organizație ce învață. Pentru că schimbarea culturală
devine o variantă tot mai des întâlnită putem apela la tehnicile managementului cunoașterii care susțin afirmarea
organizațiilor ([4],182).
În aplicarea unei schimbări este vital să se tină seama și de cultura organizațională. Sunt situații cînd aceasta
poate bloca schimbarea, dar poate constitui, in anumite condiții, un factor ce facilitează sau chiar acționează ca și
catalizator al schimbării.O schimbare care nu ține seama de cultura organizațională va constitui o schimbare de formă, ce
va fi probabil obstrucționată de membrii organizației. În cazul unei culturi puternice credințele, valorile și aspirațiile sunt
susținute de toți membrii organizației, pe cînd culturile slabe au impact redus asupra membrilor, fiind mai fragmentate.
Dificile sunt cazurile când o cultura puternică în trecut nu mai e potrivită noului context produs de schimbare, iar acestea
dezvoltă o rezistență foarte mare la schimbare. Teren fertil schimbărilor îl oferă culturile organizaționale adaptabile,
adică acelea care se caracterizează prin ,,abordare proactivă, anticipativă, a aspectelor individuale și organizaționale,
asumarea unui nivel mare a riscului, încrederea și implicarea membrilor în toate problemele organizaționale,
receptivitate, capacitate de învățare, creativitate și inovare ([3],110).
Dacă ne raportăm la vremurile pe care le trăim schimbarea de paradigmă în educație a venit din exterior, școala
online o fiind o pliere pe cerințele impuse de urgențe. Cadrele didactice, fără o infrastructură tehnologică și fără o
abilitare digitală consistentă în domeniul competențelor digitale, au fost nevoite volens, nolens, să facă față noilor
provocări și este de apreciat efortul pe care l-au făcut. Directorii au optat pentru platforme educaționale, cadrele didactice
au urmat cursuri de formare, beneficiarii educației au fost și ei inițiați în ceea ce numim școala online. Iată o schimbare
majoră, care în condiții normale ar fi fost întâmpinată cu mari rezistențe, conflicte și reticență.

Bibliografie
[1] Burduș, Eugen, Căprărescu, Gheoghiță, Androniceanu, Armenia, Managementul schimbării organizaționale,
Editura economică, 2008, București
[2] Gherguț, Alois, Management general și strategic în educație, Editura Polirom, 2007, Iași
[3] Gorski, Hortensia, Managementul organizațiilor viitorului-mutații în era informațională, Editura
Universitatii Lucian Blaga, Sibiu , 2004
[4] Vlăsceanu, Mihaela, Organizația: proiectare și schimbare-Introducere în comportament organizațional,
Editura Comunicare.ro, București, 2005
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INTRODUCERE
MENTIMETER
Prof. pentru înv. primar Balahura Luminița
Școala Gimnazială „Teodor V. Ștefanelli”
Câmpulung Moldovenesc, Suceava
MENTI este un program care te ajută să

•

creezi prezentări și întâlniri interactive, de oriunde
te afli.
•

Poți primi input în timp real de la

participanți cu ajutorul sondajelor, quizz-urilor,
word clouds (nori de cuvinte) sau Q&A.
Instalează Menti de pe:

https://www.mentimeter.com/
Cum poți folosi Mentimeter?
1.Pregătirea
Poți crea prezentări interactive cu editorul on-line Mentimeter.
Poți adăuga slide-uri, poll-uri, quizz-uri, imagini sau gif-uri prezentării tale.
2. Engage/ Interacțiunea
Auditoriul tău își va folosi smartphone-ul pentru a se conecta la prezentare și a răspunde la întrebări.
Vei vedea răspunsurile lor în timp util.

3. Follow-up
Odată ce prezentarea ta Mentimeter este finalizată, descarcă-ți analiza și rezultatele pentru a observa progresul tău.
Cum creezi o prezentare?
Cum creezi o prezentare?

•

Imediat ce vrei intra în cont, în pagina de

Start a contului tău, vei vedea un buton de New
Presentation. Apasă pe acel buton.

Cum creezi o prezentare?
În partea dreaptă găsești mai multe tipuri de format pentru
Întrebările pe care dorești să le aplici în prezentare.
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Vei avea și opțiunea de a crea
scurte quizz-uri.
Sursă:
https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAn
Alături, ai un exemplu care conține întrebare
simplă cu imagini.
Odată ce ai finalizat slide-ul, poți oferi
codul participanților, pe care aceștia îl vor
introduce pe site-ul menti.com (se aseamănă cu
Kahoot).

Te poți ajuta de pozele din baza de date Menti și
poți schimba background-ul de la butonul
Themes, din partea dreaptă.

Dacă apeși butonul Present din dreapta sus,
prezentarea ta va putea fi văzută și accesată
pe baza codului Menti.

Apăsând butonul Share, din dreapta sus, poți trimite
prezentarea ta într-un alt mod decât prin copierea
codului de pe ecranul prezentării.
•

Codul prezentării este valabil 2 zile.

Concluzii
•
•
•
•
•

MENTI este un program care te ajută să creezi prezentări și întâlniri interactive de oriunde te afli.
Poți primi input în timp real de la participanți cu ajutorul sondajelor, quizz-urilor, word clouds (nori de cuvinte) sau
Q&A.
Din pagina de Start a contului tău, vei vedea un buton New Presentation, care te ajută să începi să creezi prima ta
prezentare.
Menti se aseamănă din multe puncte de vedere cu Kahoot.
Rezultatele pot fi descărcate și analizate după prezentare.
Imediat după ce participanții au răspuns la
întrebări, în dreptul prezentării se va activa un
buton care te ajută să descarci rezultatele

2635

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

ȘCOALA ONLINE DE LA INOVAŢIE SI CREATIVITATE LA PERFORMANŢA
Autor: Prof. Ștefan Elena
Grădinița Nr. 62, București
“Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. Această educaţie
ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”
( Jean Jacques Rousseau)
Societatea umană se află într-o permanentă evoluție. Tot acest demers continuu se desfășoară uneori cu pași mari și alerți,
alteori confruntându-se cu diverse programe și crize. În acest context este important să determinăm o axă prioritară ce
reprezint sistemul educațional, care, la rândul său, are nevoie de o reformare continuă pentru a corespunde exigențelor
noii societăți pentru a le facilita educabililor o integrare socio-personală activă și fructuoasă. Asistăm în prezent la
proliferarea unei societăți informaționale ce are în centru nevoie primară de cunoaștere și la nivel informațional, nevoie
ce poate fi imediat satisfăcută prin utilizarea calculatorului în actul educațional, prin formarea și dezvoltarea
competențelor digitale menite să ofere tinerilor o pregătire complexă în acord cu cerințele viitorului.
Necesitatea proiectări și derulării unor secvențe de activitate sau a unui întreg scenariu didactic prin utilizarea
calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv, a reprezentat și
reprezintă o permanentă provocare pentru educație. Puși în fața acestei situații fără precedent, profesori au dat dovadă de
resurse inimaginabile puse în slujba inovării și optimizării demersului educativ. Astfel, în prezent, putem accesa, la un
click distanță, prin tehnologiile informației și ale comunicațiilor, resurse educaționale deschise, rodul unor dascăli
dedicați și implicați, ancorați în nevoile unui sistem aflat într-o continua evoluție, cu scopul de a dobândi competențe și
cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm, să ne perfecționăm, să participăm activ în societatea
românească bazată pe cunoaștere. Astfel este posibil schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau
profesională, constituind unul din avantajele de care beneficieză atât elevii, cât și profesorii în vederea accesului la
educație. În funcție de capabilitățile și măiestria cadrului didactic strategiile și instrumentele utilizate pentu conectare la
distanță îmbracă o paltă diversificată. Deși o strategie bine selectată poate asigura succesul activității didactice, profesorii
au înțeles că în acest context cel mai mult contează starea emoțională a copiilor și a părinților, obiectivul interacțiuni
fiind unul de o importanță covârșitoare. Având în vedere că performața în învățare este determinată în mare parte de
strategii de instruire și demersuri didactice atent selectate și bine conturate, cadrele didactice caută prin mijloace diverse
să se adapteaze mediului școlar modern.
Dacă am încerca să selectăm și să evidențiem cele mai importante modalități prin care tehnologia susține procesul de
învățare am sublinia următoarele beneficii:
– permite o mai bună înțelegere a informațiilor;
– lecțiile devin mai atractive, (elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât la discursul unui prof);
– accesul la tehnologie permite elevilor să învețe în ritmul lor ;
– tehnologia eonomisește timp timp;
– te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și contexte diferite – elevii nu se plictisesc, au mereu ceva
de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze informația.
În suita competențelor pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele și planurile de realizare a procesului
educativ se regăsește și competența digitală. Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat
pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii
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apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. În viitorul
apropiat obiectivul major al educației va include preponderent elementele învățării personalizate / individualizate,
organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să devină centre educaționale comunitare, cât și în
mediul familiei sau al comunității. Pentru eficientizarea învățării personalizate este necesar să fie valorificate
posibilitățile copilului, utilizate mai eficient resursele mediului în care trăiește și învață copilul, posibilităților instituțiilor
din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de învățare de la distanță/ online, fiind o
oportunitate pentru situații speciale sau imprevizibile.
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Grădinița- mediul socio-afectiv determinant al adaptării și integrării copilului
Prof.inv.preșcolar Ionașcu Eleny Cristina
Grădinița 101 Dalmațieni
În cadrul abordărilor contemporane ale fenomului educaţional se impune tot mai mult implicarea cadrelor
didactice în relaţii de cooperare cu părinţii copiilor şi cu alţi factori sociali interesaţi de educaţie. Rolul cadrelor didactice
nu se reduce doar la educaţia la catedră sau în clasă, ci presupune o activitate de acest gen în fiecare relaţie cu elevii şi
familiile acestora, desfăşurând o muncă de dezvoltare, de conducere şi de îndrumare. O relaţie eficientă cadru didactic –
părinte presupune, printre altele, o ascultare activă, implicarea familiei în acţiunile extraşcolare ale copilului, cultivarea şi
practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere diferit.
Comunicarea cadrului didactic cu familia preșcolarului se poate face prin:
- activităţi de informare şi consiliere a părinţilor, care pot fi zilnice după orele de curs;
- vizite la domiciliu de câte ori e nevoie;
- lectoratele cu părinţii – lunar;
- adunările comune părinţi – copii;
- întruniri ale comitetului de părinţi pe clase;
- comunicarea prin poştă (scrisori de înştiinţare cu antetul şcolii) sau prin poşta electronică;
- comunicarea prin telefon.
În funcţie de categoria în care se înregistrează părinţii elevului (interesaţi sau dezinteresaţi de tot ceea ce se
întâmplă cu propriul copil) cadrul didactic parcurge o serie de etape menite să optimizeze relaţia şcoală – familie:
- îşi fixează şi întreţine cât mai multe discuţii individuale evitând în cazul celor cu copii –problemă prezentarea în cadrul
şedinţelor a rezultatelor şcolare şi absenţelor;
- iniţiază şi menţine o legătură strânsă cu familia elevului şi poartă un dialog deschis şi sincer extins în afara orelor de
curs prin convorbiri telefonice, scrisori;
- stabileşte şi planifică din timp tematica şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii;
- încearcă stabilirea unei legături reciproce, apropiate şi permanente cu părinţii pentru ca aceştia, din proprie iniţiativă, să
contacteze cadrul didactic pentru a se interesa de situaţia şcolară a elevului;
- părinţii pot participa alături de cadrul didactic şi de copii la activităţile şcolare şi extraşcolare.
Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic pentru desfăşurarea unor activităţi comune:
- vizite la muzee, evenimente culturale, monumente, expoziţii;
- vizionarea de filme, spectacole;
- excursii şi vizite organizate în oraş sau în afara oraşului pe obiective educaționale;
- însoţirea elevilor la concursuri şcolare, festivaluri artistice, evenimente educative;
- simpozioane, seminarii, conferințe, având ca temă relaţiile şcoală – familie – comunitate.
Dacă se încearcă, pe cât posibil, evitarea unor situaţii precum cele descrise sau corectarea unor tendinţe greşit
dobândite de-a lungul timpului, se poate ajunge la o comunicare de succes între părinţii copilului şi dascălii săi.
Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simţitor, într-o societate a opţiunilor
individuale şi sociale multiple, marcată de o multitudine de tranziţii, de naturi diferite. Educaţia este somată să răspundă
provocărilor unei lumi a societăţilor şi indivizilor în derută, o lume în care s-au pierdut şi se pierd repere, sisteme de
referinţă, iar sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască drumuri noi pentru speranţă, prin formarea unor
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cadre cât mai flexibile, a unor capacităţi şi comportamente capabile să facă faţă schimbării permanente şi să adapteze
elevul la incertitudine şi complexitate. Şcoala este chemată să contribuie decisiv la reconstrucţia spirituală, la redefinirea
unor noi sisteme de valori.
,,În prezent România cunoaşte o încercare de redefinire a rolului social al educaţiei, în contextul unui
”parteneriat pentru educaţie”, un dialog deschis, lucid, responsabil, între toţi factorii educaţionali (şcoală, familie,
comunitate locală). Şcoala se deschide spre mediul comunitar şi se fac propuneri de realizare a osmozei şcoală comunitate (şcoala în comunitate şi comunitatea în şcoală ), în perspectiva înţelegerii şcolii ca un centru complex de
învăţare la îndemâna tuturor, tineri şi mai puţin tineri. ,, Cosmin Santi, Educaţia religioasă, drept fundamental al omului
în societatea românească şi europeană
Beneficiile implicării părinţilor în educaţie constau în eliminarea supoziţiilor greşite pe care le pot avea părinţii
despre personalul grădiniţei şi invers, cu privire la motive, atitudini, intenţii şi abilităţi, în creşterea abilității părinţilor de
a juca rolul de ansamblu de resurse pentru dezvoltarea socială şi psihologică a copiilor lor, cu potenţial de influenţă pe
termen mult mai lung (datorită unei interacţiuni continue cu copiii lor de-a lungul timpului), părinţii își dezvoltă propriile
abilităţi şi încrederea în sine, încurajând uneori continuarea propriei educaţii şi obţinerea unui loc de muncă mai bun,
oferind astfel copiilor lor modele mai bune și, nu în ultimul rând, în dezvoltarea calităţii părinţilor de susţinători ai
grădiniţei în cadrul comunităţii.
Personalul grădiniţei care doreşte să instituie programe eficiente de implicare a părinţilor în viaţa instituţiei, va
trebui să manifeste atât o atitudine deschisă, cât şi o bună organizare în eforturile sale de obţinere a participării părinţilor.
Cele mai eficiente eforturi de implicare a părinţilor sunt acelea care oferă acestora o varietate de roluri în contextul unui
proces bine organizat şi pe termen lung. Părinţii vor avea nevoie să poată alege dintr-o serie de activităţi care se
adaptează unor programe, preferinţe şi capacităţi diferite. Ca parte a procesului de planificare, va fi necesar ca
educatoarele să-şi evalueze propria disponibilitate faţă de implicarea părinţilor şi să stabilească modul în care ei doresc să
îi implice şi să facă uz de ajutorul lor.
Implicarea informală poate însemna: părintele vine la grădiniţă să discute despre progresul copilului său;
părintele participă la o activitate organizată de grădiniţă; părintele acţionează ca voluntar în sala de grupă; părintele
acţionează ca voluntar la organizarea unui eveniment (serbare, concurs, competiţie sportivă, excursie).
Implicarea formală poate însemna: participarea la activităţile unui grup de lucru din grădiniţă sau ale unui
comitet, la nivelul căruia se iau decizii care privesc grădiniţa / grupa de preșcolari, cum ar fi: Comitetul de părinți al
grupei sau Consiliul de administraţie al grădiniței.
Folosirea părinţilor ca voluntari la grădiniţă este o modalitate excelentă de a-i implica pe aceştia în viaţa
grădiniţei şi o cale potrivită de a suplini resursele umane ale instituţiei pentru acele componente pentru care este necesară
prezenţa unor părinți. Comitetele de părinți sunt resurse semnificative pentru orice grădiniţă. Ca voluntari în activităţile
grădiniţei, părinţii pot veni la grădiniţă să-i ajute pe copii la diverse activităţi care implică abilităţi de viaţă sau sociale,
cum ar fi schimbatul pentru ora de educaţie fizică, plimbări şi excursii, legarea şireturilor şi încheierea nasturilor,
spălarea mîinilor înainte de masă sau după ce au folosit toaleta; îi pot asculta pe copii când recită poezii, interpretează un
cântec sau se joacă, pot să se joace împreună jocuri de recunoaştere a literelor sau într-un joc dinamic, pot pregăti ora de
desen; pot veni la grădiniţă să vorbească despre serviciul lor – coafeză/ frizer, brutar, agricultor, învăţător, medic, asistent
social, poliţist, lucrător comercial sau cu ocazia sărbătorilor legale (Crăciun, Paşte).
Formele de colaborare şi sprijin reciproc dintre grădiniţă și familie presupun activităţi de oferire a informaţiilor în cadrul acestora familiile primesc informaţiile din partea persoanelor autorizate (avizierele, scrisori şi bilete, carnetele
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de corespondenţă, telefoane, reviste ale grădiniței, diferite ştiri, programe de consiliere a părinţilor, şedinţe). Dintre
activităţile de împărtăşire a informaţiilor - cele mai obişnuite activităţi de acest tip sunt şedinţele părinţi - cadru didactic specialişti. În cadrul lor se planifică activităţile de colaborare şi se rezolvă problemele apărute în aplicarea
curriculumului.
Colaborarea părinților cu membrii grădiniţei presupune cooperarea pentru îndeplinirea unei sarcini anume,
împreună, membrii familiei şi cadrele didactice. În cadrul acestei colaborări, membrii familiei pot juca rolul de
instructori, voluntari, membri de comitet de intervenţie, tutori sau asistenţi în cadrul călătoriilor în afara grădiniţei, ajutor
în pregătirea materialelor didactice şi a echipamentului necesar. Pregătirea părinţilor cere atât părinţilor, cât şi
specialiştilor să-şi aloce timp pentru pregătirea programelor educaţionale ce vor fi aplicate. Pregătirea părinţilor este o
activitate foarte constructivă, deoarece implică învăţarea şi acumularea cunoştinţelor şi tehnicilor folositoare părinţilor în
schimbarea comportamentelor neadecvate ale copiilor. Sensibilizarea părinţilor pentru obiectivele, ţintele, abilităţile
programelor este esenţială pentru educarea şi pregătirea acestora.
În ceea ce privește comunicarea cu părinţii, colaborarea dintre grădiniţă şi familie presupune o comunicare
efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Rolul educatoarei
este acela de a discuta cu părinţii copiilor, de a stimula comunicarea permanentă cu aceştia, de a informa membrii
familiei cu privire la nevoile psihice şi motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din grădiniţă şi
sprijinul în desfăşurarea cât mai eficientă a acestora. Modul cum interrelaţionează părinţii şi educatorii îşi pune amprenta
pe formarea şi educarea copilului. La copiii de vârstă preșcolară este foarte important ca familia şi personalul grădiniţei
să comunice liber şi deschis despre copii şi activităţile lor. Grădiniţa şi căminul părintesc sunt strâns legate între ele şi cu
cât comunicarea între ele este mai eficientă, cu atât mai mult sprijin pot primi copiii pentru a trece printr-o perioadă
educaţională încununată de succes.
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Parteneriatul școală-familie
Doi piloni de rezistență în educație
Prof.inv.preșcolar Niculae Denisa
Grădinita 101 Dalmațieni
Grădinița este o etapă în cadrul programelor de dezvoltare care are în vedere experiența deja acumulată de copil
în mediul familial. De aceea, intervenția educativă din grădiniță trebuie constituită în parteneriat educativ cu familia.,,
Emil Păun,Educația preșcolară în România,EDP București,2012,pag63
Grădinița e o treaptă superioară în dezvoltarea personalității copilului, iar familia trebuie să deschidă poarta
bucuriei de a merge la grădiniță, apoi la școală, copiilor pe care-i au. Sunt adesea situațiile în care se manifestă respingere
față de școală, atitudini negative ale copilului față de grădiniță ori școală, instabilitate relațională, sabotarea autorității
dascălilor , transformându-i în ,,Bau-bau,,.
Multe dintre aceste manifestări sunt cauzate de influențele mediului de proveniență (parinți, bunici, frați mai
mari). În familie nu este destul de bine pregatit terenul psihologic pentru grădiniță și școală. Unii părinți recurg la a-i
ameninta pe copii cu școala (“las’ ca mergi tu la școală ... vezi tu acolo!“ ) Astfel apare încă de la început sentimental de
respingere.
Alți părinți sunt preocupați de a-i învăța pe copii să scrie, să citească, să socotească, forțat și greșit, înainte de
merge la școală. Folosindu-se de cele mai multe ori procedee metodice inadecvate, se ajunge la o respingere a activității
școlare de către copii, însoțită de tulburări afectiv-emoționale.
Cei șapte ani de acasă constituie și primul model social cu o mare influență asupra copiilor privind modul lor de
relaționare, comportare și de integrare școlară. Stategiile educative la care se face apel în familie determină în mare
masură rezultatele pre/școlare ale copiilor și comportamentul lor sociomoral.
Comportamentul educativ al părinților, chiar dacă e bine intenționat, poate avea efecte negative asupra copiilor.
Sunt părinți supraprotectori care consideră că școala are o serie de cerințe educative ce depășesc posibilitățile copiilor sau
copiii lor fie sunt de o inteligență rară, fie neajutorați, plăpânzi, fragili și trebuie menejați. Aceasta neconcordanță de
cerințe între familie și școală poate determina o atitudine necorespunzătoare a copilului față de școală.
Pe de alta parte, mediul școlar se caracterizează prin o anumită neutralitate afectivă. Învățătorul e mai puțin
tolerant decât mama, bunica sau chiar educatoarea, e mai autoritar, cere respectarea a mai multor reguli. Câmpul
relațional se amplifică în școală; relațiile cu ceilalți copii se bazează pe reciprocitate și egalitate. Statutul de elev impune
noi îndatoriri. În cazul unui copil răsfățat, aceasta schimbare de situație poate fi cu greu acceptată.De aceea educatoarea
și părinții trebuie să pregătească împreună copilul pentru următoarea etapă- școlaritatea
Respingerea față de școală, aversiunea față de preocupările școlare pot apărea și ca urmare a neconcordanței
între posibilitățile copiilor și perspectivele învățării în școală. Copiii rasfățați sunt hipersensibili. Dacă au o nereușită, o
conștientizează imediat și excesiv. Ei pot fi invidioși pe reușita unor colegi. Aceste dificultăți pot constitui începuturile
unei atitudini de respingere față de sarcinile școlare și, în acest caz, dacă părinții sunt interesați și reacționează bine,
situația se rezolvă; iar în cazul în care nu sunt preocupați de aceste situații, le ignoră, le considera minore, apreciind că
pot fi depășite supraestimând posibilitățile copiilor, fie sunt prea indulgenți și solicită prea puțin efort în comparație cu
cerințele școlare.
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În aceste situații copiii acumulează lacune în cunoștințe, nu sunt motivați pentru eforturi, trăiesc în permanent
conflict determinat de ,,neconcordanța dintre cerințele școlii și rezultatele obtinuțe de ei, de evaluarea rezultatelor de
către școală pe de o parte și părinți pe de altă parte,, .Idem3
Copiii sunt derutați. Toate acestea exprimă tulburări de atitudini ale copiilor față de școală, la care contribuie
mult atitudinea fie temătoare, agresivă sau nepăsătoare a părinților față de rezultatele școlare ale copiilor.
De regulă, copiii răsfățati, când cunosc primele insatisfacții nu le mai place să învețe, dispare dorința de a
cunoaște, evită sarcinile școlare. Se pot chiar simți stresați de situație. Apar dificultățile de adaptare. Ele se
caracterizează prin incapacitatea copilului de a se supune unui sistem de cerințe riguroase, prin instabilitate relațională,
prin tulburări afective și comportamentale. Pot apărea tensiuni la școală datorită competiției la care ei nu fac față, nu se
adaptează. Datorită educației din familie ei opun deseori rezistenață interioară față de școală și măsurile pe care
învățătorul le ia. Pe de alta parte, la școală nefiind răsfățați ca și acasă, ei trăiesc o profundă nemulțumire și dezorientare.
În vederea creării condiţiilor optime pentru integrarea copiilor este necesar ca şcoala, familia şi comunitatea să
preia responsabilitatea diferitelor atribuţii pe parcursul stadiilor de dezvoltare ale copiilor. O cooperare bazată pe
încredere asigură integrarea lor socială. Rolul părinţilor ca experţi ar trebui recunoscut şi utilizat. Comunitatea poate
reprezenta o legătură foarte importantă în acordarea sprijinului între şcoală şi familie. Resursele pot fi utilizate mult mai
eficient în cadrul unei cooperări bazate pe încredere.
Grădinița/Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul
extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii educaţionale se
completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general
în viaţa socială.
Când educatoarea consideră comunicarea ca fiind indispensabilă pentru succesul copilului, ea devine parte
integrantă a activităţilor de zi cu zi. Comunicarea cu familia presupune să alocaţi timp suficient, să creaţi ocazii şi
încurajaţi familiile să discute cu dumneavoastră despre ideile, bucuriile, scopurile şi grijile preșcolarilor; să stabiliţi locuri
special amenajate pentru a purta discuţii între patru ochi şi să trataţi întotdeauna informaţia primită ca fiind confidenţială;
deoarece familiile vă vor împărtăşi informaţii cu adevărat personale, este de datoria noastră, a educatoarelor, să le
asigurăm că ele vor fi strict confidenţiale. Tocmai de aceea există și activitățile de consiliere sau ședințe cu părinții.
În concluzie, pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca aceștia să fie priviţi ca participanţi
activi care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor, să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare
la copiii lor, să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor, să se valorifice aceste
informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale, iar responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi
educatori. Munca în parteneriat este şi în avantajul copilului şi în interesul acestuia, deoarece permite o organizare mai
bună a întregului demers educativ-recuperator, colaborarea şi comunicarea permanentă între partenerii adulţi constituie
un model de comportament şi pentru copii.
Din punct de vedere afectiv, copiii capătă încredere în ei, îşi dezvoltă autonomia, le apar sentimente de bucurie
şi satisfacţie, simt interesul, afecţiunea, aprecierile adulţilor cu privire la activitatea lor pentru părinţi, pentru cadrele
didactice, pentru comunitate. Este clar faptul că pentru a realiza un parteneriat la nivelul intervenţiilor timpurii asupra
copiilor trebuie să fie suficiente informaţii la îndemâna părinţilor şi că deciziile trebuie pregătite cu grijă şi împreună.
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Importanţa poveştilor în educaţia copiilor
Prof.înv.preşc. Stefănescu Luminiţa
Şcoala Gimnazială Nr.133,Sector 4, Bucureşti
În condiţiile învăţământului contemporan, s-a stabilit posibilitatea şi necesitatea educaţiei începând cu prima treaptă a
sistemului – învăţământul preşcolar. După cum afirma R. Dottrens, ,,A educa înseamnă a-i face pe copii să-şi însuşească
prin experienţă sisteme de valori, care să le dea posibilitatea să se integreze în mod inteligent şi în mod moral într-o lume
în rapidă prefacere”.
Pornind de la aceasta, grădiniţei îi revin sarcini importante, concretizate în obiective si conţinuturi. Se ştie că
învăţămantul preşcolar este formativ-informativ şi pe această bază obiectivul general constă în asigurarea condiţiilor
optime de formare a capacităţilor intelectuale, afective şi fizice necesare integrării in şcoală şi în societate. Textele
literare epice şi lirice necesare actului de povestire, memorizare etc. sunt repartizate pe grupe de vârstă, respectându-se
astfel particularităţile psihice ale preşcolarilor, gradul de accesibilitate al conţinuturilor propuse pentru fiecare grupă şi
posibilităţile intelectuale de care dispun cei mici.
Alegerea textelor are în vedere însuşirea conştienta şi activă a limbii. Ele contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor
copiilor, la formarea deprinderilor de exprimare corectă, logică, expresivă. Textele aparţin unor clasici ai literaturii
române şi universale sau sunt opere valoroase ale literaturii populare, mediind procesul de cunoaştere a realităţii, lărgirea
şi activizarea vocabularului. Copiii îşi însuşesc cuvinte noi care denumesc fenomene, lucruri, fiinţe, plante, acţiuni,
animale, trăsături caracteristice ale acestora, modul lor de viaţă. Textele influenţează gândirea copiilor, mişcarea acesteia
de la particular la general, dezvoltă mobilitatea gândirii. Varietatea tematicii textelor contribuie la educaţia morală şi
estetică a copiilor.
Eroii textelor, desprinşi din istorie, legende, din viata de toate zilele, oferă celor mici modele de comportare. Situaţiile
diverse ale eroilor sunt elocvente pentru complexitatea socio-umană. Naraţiunile au un fond educativ şi moral deosebit:
cu toate elementele neverosimile, fondul esenţial este realist. Proverbele, basmele, snoavele, povestirile conţin un registru
extraordinar de bogat de teme, motive, tipuri, simboluri care contribuie la conturarea personalităţii copiilor.

Pentru

textele inspirate din lumea vieţuitoarelor, a animalelor, educatoarea trebuie să aibă permanent în vedere corespondenţa cu
lumea umană. În multe cazuri, în special la poveşti, povestiri şi basme, se recomandă prelucrarea textului, eliminând
cuvintele neînţelese (prin înlocuirea lor cu sinonime), formulând în timpul lecturii, acţiunea într-un limbaj accesibil
nivelului grupei.
Lărgirea relaţiilor cu mediul, complicarea procesului de comunicare cu ceilalţi semeni, îmbogăţirea necontenită a
cunoştinţelor preşcolarului despre obiectele si fenomenele lumii reale presupun şi determină o însemnată creştere a
vocabularului. Vocabularul reprezintă ,,materialul de construcţie” al limbii. Corectitudinea gramaticală nu trebuie
niciodată neglijata, căci neglijenţa aceasta se plăteşte cu însăşi calitatea gândurilor exprimate. De aceea, în dezvoltarea
limbajului copilului, însuşirea structurii gramaticale a limbii materne reprezintă o problemă de cea mai mare importanţă.
Acumularea experienţei verbale duce treptat la elaborarea aşa-numitului simţ al limbii. Pe baza acestuia, copiii ajung să
folosească tot mai corect formele gramaticale şi chiar să intervină atunci când observă o greşeală în vorbirea altor copii.
In acest mod are loc dezvoltarea gândirii şi a limbajului, creşterea capacităţii de cunoaştere, lărgirea sferei de cunoştinţe,
îmbogăţirea vocabularului, dezvoltarea posibilităţilor de exprimare.
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Obiectivele urmărite pe întreaga durată a preşcolarităţii, dar într-un proces gradual, sunt:
-

conştientizarea exprimării proprii sub aspect fonetic;

-

dezvoltarea cantitativă şi calitativă a vocabularului activ al copiilor, îmbogăţirea vocabularului sub aspect
semantic;

-

formarea şi consolidarea deprinderilor de exprimare corectă din punct de vedere gramatical.

Textele literare folosite la activităţile de educaţie a limbajului contribuie la educaţia intelectuală, morală şi estetică a
preşcolarilor.
Poveştile preferate, ascultate acasă şi la grădiniţă, sunt basmele, poveştile prin excelentă transmise oral din vremuri
imemorabile şi purtând cu ele, pe coordonate ale fantasticului, o înţelepciune populară străveche.
,,Literatura deschide căile cunoaşterii, îmbogăţeste şi lărgeşte experienţa cognitivă a copilului, integrându-l treptat în
aria valorilor consacrate de lumea adultului”(Bianca Bratu,1977,p.16).
Din punct de vedere educativ şi instructiv este posibilă şi necesară familiarizarea copiilor cu opere şi autori mai puţin
accesibili, dar care transmit mesaje valoroase, deoarece mediul oferă copiilor un volum masiv de informaţii, pe baza
cărora vocabularul a devenit mai bogat si a evoluat; sensibilitatea, ca şi imaginaţia şi fantezia s-au precocizat, sporindu-le
capacitatea de a recunoaşte şi asimila fapte artistice.
Basmele şi poveştile asigură dezvoltarea intelectuală, precizând şi întregind cunoştinţele. Ele contribuie la formarea
vorbirii copiilor, fiind model de vorbire închegată, expresivă şi corectă, stimulându-i totodată şi pe ei să-şi povestească;
influenţează dezvoltarea morală prin sentimentele ce le trăiesc alături de eroii basmelor şi prin frumuseţile naturii
descrise; formează deprinderi intelectuale de a asculta şi înţelege, când li se vorbeşte; dezvoltă voinţa stimulându-i spre
acţiuni şi jocuri noi prin imitarea personajelor, contribuind şi la închegarea colectivului de copii. În vederea atingerii
acestor sarcini, poveştile şi basmele au fost alese cu grijă, pentru a corespunde particularităţilor de vârstă a copiilor,
asigurându-se astfel înţelegerea şi însuşirea sub diferite aspecte a conţinutului.
La grupele mici, nivelul I, de 3-5 ani, se alege un număr mic de povestiri, foarte scurte, legate de experienţa lor de
viaţă şi de joc, din viaţa păsărilor şi animalelor, pentru precizarea unor caracteristici şi a felului lor de viaţă sub influenţa
schimbării anotimpului. La grupele mai mari, nivelul II, de 5-7 ani, povestirile tind spre un conţinut ştiinţific menit să
lărgească experienţa copiilor pe bază de adevăr. Basmele, deşi plac foarte mult copiilor prin fantasticul lor şi prin reuşita
binelui, au fost cuprinse în mai mică măsură, deoarece copiii le cunosc prin lecturi literare, vizionări. În vederea dozării
sarcinilor educative determinate de specificul vârstei, scopurile imediate ale basmelor cuprind sarcini legate de
dezvoltarea vorbirii lor, sarcini legate de înţelegerea cunoştinţelor, de formarea unor deprinderi intelectuale – de a asculta
şi înţelege când li se vorbeşte – sarcini morale si estetice.
Pentru realizarea sarcinilor propuse în scopul activităţilor de povestire a unui basm, educatoarea trebuie :
- sa analizeze în amănunţime scopul activităţii de povestire a basmului pentru a-şi da seama dacă poate să-l
îndeplinească;
- să se pregătească din timp pentru povestirea basmului, printr-o cunoaştere temeinică a textului;
- să creeze copiilor condiţii optime de ascultare;
- să-şi însuşească tehnica unui bun povestitor;
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În analizarea scopului trebuie să ştie ce anume latură instructiv - educativă cuprinde şi în ce măsură poate fi aplicată
la grupa la care lucrează. Pregătirea din timp pentru povestirea basmului se realizează prin citirea atentă, de câteva ori, a
textului. Citirea se impune şi la poveştile cunoscute, pentru a fi redate în forma lor literară şi pentru a interpreta cât mai
exact acţiunile şi trăirile ce se desprind din desfăşurarea logica a conţinutului. Versificaţiile trebuie memorate pentru a fi
redate întocmai atunci când basmul o cere şi pentru a evita cercetarea cărţii din timpul povestirii, lucru ce ar distrage
atenţia copiilor şi ar micşora prestigiul educatoarei în faţa ascultătorilor. Însuşirea din timp a textului contribuie la reuşita
activităţii, deoarece educatoarea este stăpână pe ceea ce povesteşte. Tehnica unui bun povestitor se formează în primul
rând prin munca de pregătire a ascultării basmului şi apoi prin exerciţiu. Odată copiii aşezaţi pentru ascultarea basmului,
li se anunţă titlul basmului şi se începe fără nici o altă observaţie în legătură cu obţinerea unei discipline perfecte. A fost
odată… cu care începe aproape orice basm, spus cu un ton rar de povestitor, are darul de a disciplina copiii, făcându-i
atenţi asupra a ceea ce va urma. Educatoarea trebuie să vorbească clar; fără defecte de pronunţie şi să se adreseze copiilor
pe un ton potrivit de tare – vorbirea prea înceată oboseşte prin efortul continuu de a asculta, iar vorbirea prea tare
sustrage atenţia, pentru ca nu creează atmosfera liniştită de basm.
Vorbirea trebuie să fie nuanţată şi colorată. Însuşirea din timp a basmului ajută la realizarea întocmai a acestei sarcini.
Scoţând în evidenţa momentele principale, educatoarea îşi modulează vocea, accentuează cuvintele menite să sublinieze
unele caracteristici, face pauzele necesare înţelegerii anumitor momente din basm şi transmite auditorului anumite stări
sufleteşti. Vocea, tonul constituie unul din mijloacele cele mai importante de care trebuie să se folosească educatoarea
pentru a sublinia unele stări afective. Intensitatea timbrului şi înalţimea vocii trebuie să varieze conform cu conţinutul
basmului. Un ton monoton, o voce indiferenta în orice împrejurare, sau vorbirea cu patos despre fapte mărunte
acţionează negativ asupra ascultătorilor. Educatoarea trebuie să adopte deci un ton potrivit cu importanţa faptelor
povestite.

Educatoarea trebuie să iubească basmele, şi să simtă pentru eroii lor, căci numai astfel poate transmite

copiilor stările sufleteşti similare. Comportarea copiilor în timpul ascultării basmului arată educatoarei în ce măsură
stăpâneşte ea arta de a spune basme sau poveşti. Indisciplina copiilor îin timpul activităţilor de ascultare a basmelor
trebuie căutată fie în pregătirea incompletă a educatoarei pentru basm, fie în încălcarea unor masuri organizatorice, fie în
tehnica de a povesti înca neînsuşită. Odata lichidate aceste lipsuri, copiii ascultă cu atenţie, căci basmul bine ales şi bine
povestit captează pe orice copil. Basmele având un scop bine determinat trebuie însuşite de copii. Procedeele folosite în
acest scop sunt: repetarea, prezentarea imaginilor şi dramatizarea. Copiii ascultă cu multă plăcere şi urmăresc mai atent
basmele cunoscute. Atenţie deosebită trebuie dată basmelor fixate pentru activităţile de repovestire ale copiilor. Aceste
basme trebuie neapărat povestite de educatoare în programul activităţilor şi jocurilor alese, pentru ca copiii să-şi
însuşească bine conţinutul lor. Un mijloc foarte atrăgător pentru fixarea basmelor o constituie prezentarea imaginilor.
Acest procedeu însa, cere din partea educatoarelor să asigure imagini de calitate, care să nu dezamăgească. Imaginile
stimulează gândirea copiilor, îi ajută să-şi comunice părerile şi impresiile asupra acţiunilor şi personajelor.
Dramatizarea este un alt mijloc pentru fixarea basmelor. În desfăşurarea ei, copiii nu trebuie puşi să memoreze
rolurile, expunerea se face liber. În timpul dramatizării, educatoarea ajută copiii în repartizarea rolurilor pentru ca toţi să
participe, iar rolurile principale să treacă pe rând la mai mulţi copii.
Bibliografie:
Bruner,J. ,- Procesul educaţiei intelectuale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1970
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ȘCOALA ONLINE- O PUNTE DE LEGĂTURĂ
CU TEHNOLOGIA MODERNĂ
Prof. înv. primar Valea Anica
Școala Gimnazială Iernut, Județul Mureș
În această perioadă se vorbește tot mai mult de educația online, astfel încât, tehnologia a devenit parte a vieții
noastre a tuturor, iar copiii trebuie să fie atrași în mod deosebit de mediul digital – dinamic, colorat, interactiv. Datorită
pandemiei de coronavirus, care a făcut ca școlile să fie închise o perioadă de câteva luni, am fost provocați să ne adaptăm
rapid și să transmitem un mesaj important elevilor, acela că învățarea continuă și dincolo de școală. Pentru reușită este
nevoie de mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare cu profesorii care predau la clasa respectiv, dar
mai cu seamă cu părinții elevilor. Pentru a face ca învățarea să fie cu adevărat plăcută, cadrele didactice trebuie să
gândească lecții și scenarii în așa fel încât, prin joc, copiii să poată descoperi fel de fel de curiozități și informații inedite.
Trebuie mers pe variante cât mai eficiente în care să se îmbine tehnologia și jocurile online cu educația folosind produse
de învățare inovatoare, special create pentru noua generație digitală de copii. Prin acest tip de educație se face trecerea
treptată de la studiul clasic în băncile școlii la învățarea online prin metode inedite ce completează perfect îndrumările
primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și educație. Unul dintre principalele
avantaje pe care le oferă instrumentele web în activitatea de învățare este autonomia în ce privește organizarea timpului
de studio, prin folosirea diverselor aplicații informațiile pot fi stocate și accesate ori de câte ori este nevoie. Trecerea la
educația online este un proces greu și anevoios care necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar mai ales o
comunicare eficientă și deplină implicare între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi.
În cazul nostru, părinții elevilor au fost de acord în unanimitate cu folosirea la început a unui cont de messenger
(câțiva elevi aveau deja cont de Messenger propriu, dar majoritatea au intrat pe grupul clasei pe contul părinților, fraților
mai mari sau al bunicilor), treptat școala noastră a achiziționat pentru toate clasele platforma Edus prin intermediul căreia
am reușit să ne desfășurăm cu succes activitatea la aclasă. A fost stabilit calendarul online și modul cum voi comunica
cu elevii, de asemenea am stabilit și orarul de desfășurare a activităților online. Doarte important a fost ca părintele să
pregătească elevul pentru acest program și să mă sprijine în organizarea activităților și temelor pentru acasă.
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, foarte important a fost să dispunem de următoarele
tipuri de resurse: o platformă de interacțiune în timp real(Edus), o aplicație care să faciliteze schimbul de
documente, teste sau teme pentru acasă, precum și resurse și aplicații de învățare create de mine sau resurse deja
existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le -am folosit atât în timpul lecțiilor live,
cât și ca teme de lucru pentru acasă (aplicații precum Kahoot, Quizizz, Wordwall, Twinkl, Story Jumper pentru
crearea de cărți digitale, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual).
Prin intermediul platformei Edus ne conectam pe Zoom, unde reușeam cu ușurință să creăm o sesiune online,
partajarea ecranului meu pentru ca elevii să vadă în mod instant ceea ce prezint pe desktop, folosirea tablei
interactive(whiteboard), unde puteam scrie în timp real anumite exemple. Treptat am început șă introduc în lecții și
diverse aplicații cu care încercam să-i captez pe elevi și să le câștig atenția și interesul pentru acest tip de educație
Pentru a arăta cum pot fi integrate instrumentele online în lecție voi prezenta un model scurt de scenariu la
limba română-Cuvinte cu sens asemănător/sens opus.
Pasul 1. –regim sincron
Se începe lecția cu întâlnire pe platforma Zoom, unde ne vom saluta, discutăm despre starea în care se află ei în acel
moment.
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Pasul 2. – pentru verificarea lecției anterioare, accesăm o tablă interactivă(AWWWapp sau IDROO, Jamboard),
și rog copiii să scrie răspunsuri la întrebări din lecție (întrebări pe care le scriu eu), exerciții de vocabular, ortografie sau
chiar dictarea unor cuvinte. Dacă se observă că cineva greșește, cu un creion virtual corectez în mod automat așa cum se
întâmplă și în regim reral. Tot aici se pot pune stickere, pot pune imagini, pot crea hărți conceptuale cu cerculețe sau
pătrate în care pot include cuvinte în funcție de imaginea prezentată. Deci, totul se întâmplă în regim sincron, totul poate
fi văzut, corectat, subliniat.
Pasul 3: - Predarea lecției noi, pentru a nu plictisi folosind munca cu manualul, îmi voi pregăti tema în baza unei
lecții sub forma unei cărți digitale, folosind aplicația StoryJumper-o carte digitală atractivă deoarece, atunci când se
deschide se aude și foșnetul fiecărei foi. Voi deschide acest material împreună cu elevii și pentru implicare îi voi
responsabiliza(unul va citi pagina x, altul exercițiul y), deci, vom lucra sincron și nu se vor plictisi combinănd aceste
instrumente de lucru în online.
Pasul 4: - un joc prin care se verifică cine a receptat mai bine informația, pe Wordwall sau Quizalize cu
exercițiu interactiv.

Pasul 5:- La final, le voi expedia tema pe Google Classroom sau platforma Edus-în cazul nostru, unde mă voi
folosi fie de manual, fie de auxiliar, trimițându-le numărul de pagină și exercițiul-atașate la descriere, sau chiar o fișă de
lucru, apoi urmând să le dau un termen de rezolvare al acesteia și voi aștepta răspunsurile lor pentru corectare.
Ce este avantajos în utilizarea acestor aplicații și mai ales a table interactive, faptul că tot ce s-a lucrat poate fi
corectat direct și poate fi salvat, iar a doua oră se poate folosi conținutul lor la reactualizarea cunoștințelor. Aplicația
StoryJumper este deosebită pentru că are și opțiunea audio, astfel că tot ce se găsește în carte poate fi povestit, iar elevii
pot auzi–deci, ascultă producerea orală a textului. Astfel se pot integra în lecție 4-5 instrumente de lucru.
Secretul reușitei în predarea la distanță este să creăm scenarii care să combine predarea în regim real- sincronă
cu cea asincronă, să existe o strânsă colaborare între toți factorii implicați în proces, să fim creativi și inventivi în
secvențele de lectie cu care venim în fața elevilor, să utilizăm acele intrumente care sunt la îndemâna copiilor și care le
oferă posibilitatea să cerceteze, să creeze, să exploreze atât realitatea înconjurătoare cât și mediul virtual.

Bibliografie:
www.facebook.com-Platforme educaţionale online pentru cadre didactice
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Platformele educaţionale
Dr. Marka Kubelac
Profesor de Limba şi literatura slovacă - maternă
LT „Gabriel Ţepelea“ Borod – Stuctura ŞC. Gimnazială Nr. 1 Şerani, Jud. Bihor
Trăim vremuri în care lumea se îndreaptă din ce în ce mai mult către „noul“, către evoluţie în domeniul
informatic, în care se dezvoltă numeroase instrumente IT, printe care şi e-learning, implicit dezvoltarea mai multor
platforme educaţionale, care sunt utile atât pentru personalul didactic, cât şi pentru elevii în procesul educaţional.
Prin cuvântul e-learning înţelegem totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele
TIC (Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării). Termenul a fost preluat din literatura anglo-saxonă, fiind extins de la
sensul primar, etimologic, de învăţare prin mijloace electronice, acoperiind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative
cu mijloacele informatice moderne. Computerul şi materialele electronice, multimedia sunt utilizate ca suport în predare,
învăţare, evaluare sau ca mijloc de comunicare. În sensul mai restrâns e-learning reprezintă un tip de educaţie la distanţă,
o experienţă planificată de predare-învăţare organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine
secvenţială şi ,ogică pentru a fi asimilate de studenţi în maniera proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale
informaţiei şi comunicării, în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de distribuţie a materialelor, cât şi
canalul de comunicare între actorii implicaţi. Prin această definiţie putem descrie e-learningul, dar ce înţelegem prin
denumirea platformă educaţională?
O platformă educaţională, este un soft complex care perminte administrarea unui domeniu, deasemenea
gestionarea utilizatorilor pe domeniul respectiv, crearea şi un management accesibil al cursurilor împreună cu activităţile
şi resursele asociate acestora, evauarea online, offline sau autoevaluarea, comunicarea sincronă sau asincronă şi multe
altele.
Dacă vorbim despre nivel mondial platformele educaţioanale sunt multe, cadrele didactice au de unde alege ce
platformă vor să folosească şi care este pentru ei cea mai bună opţiune în procesul didactic. Mai jos voi prezenta câteva
platforme, care sunt cunoscute la nivel naţional şi care se află în topul preferinţelor.
Platforma de tip Moodle este o platformă cu licenţă gratuită de tip Open Source (sursă deschisă, ceea ce
înseamnă că permite oricui să contribuie la elaborarea sau îmbunătăţirea ei), cu un sistem de mangement al cursurilor
(Curs Management System – LMS) sau ca un mediu virtual de învăţare (Virtual Learning Environment – VLE). Numele
aceste platforme MOODLE, provine de la Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment, ceea ce înseamnă un
mediu de învăţare modular, care este orientat pe ceea ce înseamnă obiect şi dinamic.
Această platformă oferă un mediu interactiv, integrat şi constructivist, care este centrat pe învăţare. Principiul de
bază în platforma Moodle este constructivismul social, ceea ce presupune o învăţare prin colaborare, care este bazată pe
proiecte şi sarcini individuale sau pe grupuri. Astef învăţarea devine una eficientă, cadrul didactic construieşte un
material de învăţare, pentru ca elevii săi să interacţioneze cu acest material didactic şi să experimenteze, pentru al
înţelege. În acest context, elevul face parte dintr-o comunitate de învăţare, în care este pus în situaţia de a înţelege ce are
de făcut, de a explica celorlalţi participanţi materialul didactic.
Clasa virtuală sau webinarul este un alt instrument util, în care profesorul poate comunica audio şi video cu
elevii, în care sesiunile de lucru sunt online, putându-se desfăşura şi în afara clasei, învăţarea fiind sincronă şi dirijată de
profesor. Este de menţionat şi faptul, că există şi modulul de autoinstruire, care permite elevului să parcurgă cursul
asincron, în funcţie de nevoia şi timpul avut la dispoziţie.
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Alătur de cele enumerate mai sus cu referire la predare-învăţare, trebuie să menţionez rolul deosebit de
important pe care îl are evaluarea. Diversitatea de abordare a problematicii evaluării constituie cel mai puternic argument
care aduce platforma Moodle în primul plan şi în acest context se pot aminti: modalităţile variate de elaborare a testelor,
tipul atât de diversificat de întrebări puse la dispoziţie de Moodle şi care se pot afişa în ordine aleatoare în test şi cu date
iniţiale diferite pentru utilizatori diferiţi, modalităţile de combinare şi structurare a testelor, modalităţile de aplicare, care
permit definirea timpului de lucru – durata testului, elevul ştiind cât timp mare are până la finalizare, data şi ora când
acest test poate fi susţinut, aspectele legate de permisiunea de a repeta susţinerea testului pentru îmbunătăţirea
rezultatelor, precum şi diversele rapoarte pentru utilizatorii care au susţinut testul şi care se obţin după aplicarea unui
teste, de la analizape ansamblu, până la analiza pe itemi, cu obţinerea unor diferite statistici şi multe altele.
În ceea ce priveşte softurile care se pot integra pe platforma Moodle, trebuie menţionate Geogebra şi Wiris,
utile cadrelor didactice care predau matematică, dar şi fizică sau chimie. Se mai pot menţiona Hot Potatoes (crearea de
teste sau jocuri de cuvinte încruţişate) şi Audacity (Editor audio), dar şi altele precum Sistem Antiplagiant, util la orice
disciplină.
Platforma AeL, este o platformă de predare, învăţare, evaluare şi management al conţinutului educaţioanl
multimedia. Această platformă este bazată pe principii educaţioanale moderne. Oferă un sistem excelent şi flexibil,
putând fi filosit în diferite limbi, regiuni, pe niveluri de studiu şi tipuri de instituţii de învăţământ. Platforma AeL oferă
funcţionalităţi complete pentru toţi participanţii la procesul educaţional: cadre dicatice, elevii, personalul administrativ şi
părinţii. Factorii responsabili de buna desfăşurare a procesului educaţional dispun prin platforma AeL de un suport
adecvat în domeniile decizional, control, planificare, urmărire şi previziune.
Denumirea platformei AeL provine de la Advanced eLearning, ceea ce înseamnă învăţare avansată. Această
platformă oferă principalele beneficii în procesul de predare, învăţare şi evaluare: sprijinirea procesului didactic prin
mijloace informatice moderne, punând la dispoziţie cadrelor didactice un instrument complementar, flexibil şi eficient.
Monitorizează procesul educaţional, atât pe periaoda cursurilor, cât şi după finalizarea acestora. Oferă stimularea
multisenzorială în prezentarea informaţiei. Pe această platformă este posibilă schimbarea de informaţii şi colaboarea între
participanţii, pentru a ajunge la rezolvarea problemelor.
Securitatea acestei platforme AeL este asigurată de accesul diferenţiat pe mai multe niveluri configurabile de
către administrator, fiecare dinte acestea având asociate drepturi specifice.
Pe scurt voi prezenta încă câteva platforme educaţioanele:
Platforma eTwinning oferă personalului didactic care activează în şcolile din ţările europene participante
o platformă educaţională de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţi, pe scurt, un spaţiu în care
să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.
Platforma Adversio are interferenţă intuitivă şi spaţiu de stocare nelimitat şi ţi permite să creezi rapid grupuri şi
clase, să aloci şi să corectezi teste, teze şi să urmăreşti profresul elevilor. Centalizând totul pe o singură platformă, se
poate elimina birocraţia şi cadru didactic poate câştiga mai mult timp pentru activitatea sa didactică.
Platforma Asq este perfectă pentru toate disciplinele de învăţământ şi toţi ani de studiu, cu conţinut educaţional
şi teste create de utilizatori, această platformă poate fi privită ca o revoluţie în modul de a învăţa, dar şi o metodă
didactică alternativă, adaptată la sistemul de învăţământ existent.
Platforma iTeach.ro pune la dispoziţie o serie de instrumente colaborative, cursuri online, reviste de specialitate,
ştiri, informaţii şi resurse pentru educaţie.
Toate aceste platforme educaţionale sunt create pentru a îmbunătăţii procesul didactic.
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Metode pentru stimularea creativităţii

Prof. Inv. Primar, ALEXA FLORIAN IONELA
Șc. Gimnazială Coroieni
Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o parte, să combată blocajele, iar
pe de alta, să favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor, utilizând astfel la maximum resursele inconştientului.
❑

Brainstormingul
– se poate face pe o temă care să aibă legătură cu tema textului studiat sau cu elementele – cheie ale acestuia.
Pornind de la răspunsurile primite se poate alcătui un ciorchine de idei care să grupeze sintetic răspunsurile elevilor.
Exemple: La ce vă gândiţi când auziţi/citiţi cuvântul „fantastic”, „romantic” etc.?
Numiţi o trăsătură pe care o credeţi importantă pentru o clasă unită.

❑

Discuţie de tip piramidă:
Se propune o listă de şase cugetări, care să aibă legătură cu textul studiat.
1.

elevii lucrează individual; fiecare elev alege, din cele şase cugetări, numai trei cu care sunt de acord în cea
mai mare măsură;

2.

elevii lucrează în perechi; prin discuţii şi negociere, aleg numai două cugetări acceptate de ambii elevi în
egală măsură;

3.

elevii lucrează în grupe de câte 5 – 6 şi aleg o singură cugetare, care întruneşte adeziunea majorităţii
membrilor echipei;

4.

întreaga clasă votează, stabilindu-se o singură cugetare, acceptată ca validă de majoritatea. Votul va genera
discuţii pro şi contra.

❑

Anticiparea: elevii vor lucra grupat sau individual. Li se cere ca, pornind de la titlul unui text, să facă predicţii în
legătură cu tema acestuia. Răspunsurile vor fi redactate pe o jumătate de pagină şi vor fi revăzute după parcurgerea
textului. Cel/cei care au dat răspunsuri apropiate pe tema textului îşi vor prezenta argumentele pe baza cărora au
făcut predicţia;

❑

Lectura anticipativă (Gűnter Waldmann , 1998): metodă folosită în orele narative ample, când, cu ajutorul elevilor, se
poare rezuma prin povestirea orală o acţiune pentru a se trece la lectura unui fragment. Paşii metodei cer ca lectura
să fie oprită când evenimentele pot să se desfăşoare diferit. Se lecturează primul fragment apoi se pun întrebări
referitoare la cursul evenimentelor. Se formulează ipoteze care sunt notate şi apoi se citeşte fragmentul următor sau
se rezumă de către un elev confruntându-se cu ipotezele emise mai înainte. Se formulează noi întrebări despre
evenimente şi se emit ipoteze, până când textul este parcurs în totalitate.

❑

Cvintetul – o metodă creativă, prin care în cinci versuri se sintetizează un conţinut de idei. Se poate adăuga un desen.
Primul vers este un cuvânt-cheie referitor la discuţie, fiind, de obicei, substantiv. Al doilea vers este alcătuit din
două cuvinte care descriu substantivul în discuţie, fiind adjective. Al treilea vers este alcătuit din trei cuvinte care
exprimă o acţiune, fiind, de regulă, verbe la modul gerunziu. Al patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprimă
sentimentele faţă de subiect. Al cincilea vers este un cuvânt prin care se sintetizează cele prezentate.

❑

Scaunul autorului: după ce elevii fac un exerciţiu de redactare liberă sunt invitaţi să ia loc pe un scaun, care devin
scaunul autorului. Ceilalţi elevi îi vor pune întrebări în privinţa scrierii.

❑

Tehnica: Gândiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi: elevii formează perechi, apoi fiecare membru din echipe răspunde
individual la anumite întrebări ce suscită mai multe răspunsuri posibile; perechea ajunge la un răspuns comun care să
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includă ideile amândurora. Se vor rezuma conţinuturile discuţiilor purtate şi concluziile la care au ajuns partenerii, de
comun acord.
❑

Termenii cheie iniţiali: tehnică menită să stimuleze elevii să-şi reactualizeze unele dintre cunoştinţele anterioare care
au o anumită legătură cu tema, subiectul/lecţiei. Se vor nota pe tablă 4 – 5 concepte din textul ce urmează a fi studiat.
Elevii trebuie să stabilească, în perechi, legătura dintre termeni. După lectura textului elevii vor compara
răspunsurile anterioare cu realitatea textului. Această tehnică activă de învăţare are rolul de:
-

a focaliza atenţia şi interesul elevilor asupra unor termeni, cu rol esenţial în înţelegerea textului;

- a-i determina pe elevi să anticipeze legătura posibilă dintre termenii daţi, solicitându-le gândirea şi
imaginaţia;

❑

Jurnalul cameleon: metodă folosită în lecţiile de comunicare orală, prin care elevul trebuie să prezinte acelaşi
eveniment din perspective diferite (este trist, vesel, revoltat, mulţumit etc.).

❑

Care-i părerea ta? Doi elevi trec în faţa clasei şi discută pe o temă dată. Îşi pun întrebări unul altuia (dirijat), pot da
răspunsuri trăsnite şi pot pregăti astfel deschiderea unei lecţii.

❑

Explozia stelară (Starbursting)
Explozia stelară - Starbursting („star”=stea şi „burst”=a exploda), este o metodă nouă de dezvoltare a
creativităţii, similară braistorming-ului.
Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări asemeni exploziei stelare.
Se scrie ideea pe o foaie de flipchart şi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea: Ce ?, Cine ?,
Unde ?, De ce ?, Când ?...

Unde
?

Când
?

Cine
?

De
ce?

Ce
?

Lista de întrebări iniţiale poate genera altele, neaşteptate, care cer şi o mai mare concentrare.
Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni între concepte. Este o
modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup.
Organizată în grup, metoda facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la
întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei.
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Etapele metodei:
I. Am propus elevilor să studieze cu atenţie textul „Pâinea „de I. M. Râureanu, text studiat la lectura suplimentară.
II. Am organizat colectivul de elevi pe grupuri preferenţiale.
III. Grupurile au lucrat pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse.
IV.Comunicarea rezultatelor muncii în grup de către un elev din fiecare grupă.
V. Se evidenţiază, apreciază şi notează cele mai interesante întrebări.
VI.Ca o concluzie se scrie ideea de bază a textului.
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THE USE OF GAME-LIKE ACTIVITIES IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG CHILDREN
RUSU ELENA
THE TECHNICAL COLLEGE APULUM, ALBA IULIA

"Acquisition requires meaningful interaction in the target language - natural communication - in which speakers are
concerned not with the form of their utterances but with the messages they are conveying and understanding."
Stephen Krashen
As Julia Khan mentions in Brumfit’s book, “games are activities that children naturally and universally engage in. There
is a certain timelessness in the pleasure children find in games and in how the nature of the games they play changes as
they develop, ranging through fantasy, ritual, competition and luck”. (Brumfit; Moon; Tongue, 1991: 143)
Children naturally want to play games. The activity needs to be creative and exciting so that the pupils learn effectively.
They must be actively involved in the game and feel the pleasure and need in order to succeed in learning.
Children learn about language use through interaction with others, through conversation they grasp the conventions of
spoken language and absorb the values and beliefs through the language used by those around them. They do not just
copy the language they hear, but are active in making meaning. (Myers, Burnett 2004: 24)
In teaching young children it is very important to support their communicative attempts and so the successful
development of the language. For effective encouragement Myers and Burnett recommend the teacher should provide:
•

Opportunities for learning language in context;

•

Opportunities for children to interact with one another and adults;

•

Effective adult models for talk and ensuring that children are exposed to a wide range of spoken language;

•

Activities in which children communicate for meaningful purposes;

•

Plenty of support and affirmation

•

An environment that fosters children’s continuing interest in language. (Myers, Burnett 2004: 25)
As the Internet source www.sk.com.br/sk-krash.html reports, according to Krashen “there are two independent

systems of second language performance: 'the acquired system' and 'the learned system'. The 'acquired system' or
'acquisition' is the product of a subconscious process very similar to the process children undergo when they acquire their
first language. It requires meaningful interaction in the target language - natural communication - in which speakers are
concentrated not in the form of their utterances, but in the communicative act. From Krashen’s point of view the teaching
language can only result in language acquisition and proficiency when the learners are interested in the subject and the
target language is used as a medium of instruction and communication.
That is why I prefer using games and short activities at school as it provides enough space for developing skills
and natural interaction among children.
By observing and working with children during my teaching practice I utterly agree with Krashen’s opinion
because after presenting an activity to children they were very quickly able to cope with the new situation and they
acquired the language and used words unconsciously but with a great effect.
“The 'learned system' or 'learning' is the product of formal instruction and it comprises a conscious process,
which results in conscious knowledge 'about' the language, for example knowledge of grammar rules. According to
Krashen learning is less important than acquisition”. (www.sk.com.br/sk-krash.html)
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As children grow and mature they bring more intellectual, motor, and social skills to the classroom, as well as a
wider knowledge of the world. The focus should continue to be on language as a vehicle of communication and not on
the grammar, though the ability of older children to make logical links and deductions can be exploited. The teacher can
provide such tasks for them in which they can discover simple grammatical rules; their attention can be focused on the
structure of the language in order to help them formulate an ‘internal grammar’ of their own.
The kinds of activities that work well are games and songs with actions, total physical response activities, tasks
that involve colouring, cutting and sticking, simple, repetitive stories, and simple, repetitive speaking activities that have
an obvious communicative value.
What children really like and is interesting for them are pictures, stories and games. Pictures are colourful and
attract the eyes – they are kind of visual stimulus. Both visual as well as aural stimuli provide stories. Children can either
read them themselves or they can just listen to the teacher’s voice. According to my experience, games are the most
favourite activities. Children use both visual and aural channels and moreover they need to speak and come to an
understanding with others in order to get what they want. Body movements and physical activity are essential when
incorporating playing games.
To be able to deal with a task or an activity successfully children need to master appropriate skills and
knowledge. Children need to see the reason for doing an activity, e.g. to look up a piece of information to figure out the
sense, put a puzzle together to find a hidden message or to perform a story to demonstrate the reality. The end product of
such activity is very motivating and supports children in their further work.
Total Physical Response (TPR) is language teaching method built around the coordination of speech and action,
it attempts to teach language through physical (motor) activity.
TPR reflects a grammar-based view of language. Most of the grammatical structure of the target language and
hundreds of vocabulary items can be learned through TPR method. The more often or the more intensively a memory
connection is traced, the stronger the memory association will be and the more likely it will be recalled. Tracing can be
done verbally (by rote repetition) and in association with motor activity.
Parallel to the processes of first language learning, the foreign language learner should first internalize a
“cognitive map” of the target language through listening exercises. Physical movement should accompany listening.
Speech and other productive skills should come later.
Imperative drills are the major classroom activity in Total Physical Response. Children in TPR have the primary
roles of listener and performer. They listen attentively and respond physically to commands given by the teacher.
Learners are encouraged to speak when they feel ready to speak.
TPR also needs a detailed lesson plan - it is wise to write out the exact utterances that will be used and
especially the new instruction because the action is so fast-moving there is usually no time for you to create
spontaneously. The teacher has the responsibility of providing the best kind of exposure to language so that the learner
can internalize the basic rules of the target language. The teacher should also allow speaking abilities to develop in
learners at the learners’ own natural pace.
It is more effective if the children are standing in a circle around the teacher and who can even encourage them
to walk around as they do the action. (www.teachingenlish.org)
I experienced a lot of fun through using TPR activities, children enjoy them and they are good for kinaesthetic
learners who need to be active in the class. Children remember phrases or words better – physical actions get the
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meaning across effectively so that all the students are able to understand and use the target language. It can be used in
large or small classes and in mixed-ability classes as well.
I personally find TPR method very useful and effective. With the help of TPR activities many things can be
practised:
•

classroom language (Sit down; look at the blackboard; open your book...)

•

tenses (past, present, future, continuous)

•

vocabulary and actions (slip, stomach-ache, smile…)

•

instructions, imperatives (take your pen; stand up…)

•

story-telling, role-plays, games (miming, describing, making statues...)
Communicative method focuses on language as a medium of communication. It recognises that all

communication has a social purpose – learner has something to say or find out.
Goal of teachers using communicative approach are communicatively competent students – communicative
competence involves being able to use the language appropriate to a speech community. Learners will be more motivated
to study a foreign language if they feel they are learning to do something useful with the language they study.
Learners acquire the linguistic means to be able to perform different kinds of functions (seeking information,
describing something, expressing likes and dislikes), to deal with situations in which they might typically need to use a
foreign language (asking for directions, travelling, business), to deal with the topics they might need to talk about
(shopping, travelling) as well as to use vocabulary and grammar.
Pupils enjoy such activities much more than being forced into learning by heart or memorizing. Dialogues and
role-plays that require physical movements or action work best with young children. With low primary learners it is
good to use puppets or teddies that would ask children questions, so that they were encouraged to answer more freely.
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Geometrii neeuclidiene- Geometria Taxicab
Prof. CRAUCIUC CABUR MIHAELA
Prin Geometrie Euclidiană se înțelege într-un sens general și clasic acea geometrie ce are la bază, în mod
esențial, cele 13 cărți ale operei ,, Elementele” a matematicianului grec Euclid (365- 300 ÎH).
Aceste noțiuni foarte serioase de geometrie și în general de matematică și-au păstrat valabilitatea peste două
milenii pentru că s-au bazat pe o gândire logică și demonstrații riguroase. O formă de prezentare nouă și chiar unele
modificări de substanță au fost totuși necesare. O astfel de prezentare modernă i se datorează matematicianului german
David Hilbert (1862- 1943), care, în 1899 a publicat lucrarea Grundlagen der Geometrie („Bazele Geometriei”) .
Axiomele Sistemului Axiomatic Hilbert sunt împărțite în cinci grupe:
I.

Axiomele de incidență

II.

Axiomele de ordine

III.

Axiomele de congruență

IV.

Axiomele de continuitate

V.

Axioma paralelelor
Geometria neeuclidiană este o ramură a geometriei care diferă de geometria euclidiană printr-o altă axiomă

de paralelism. Există mai multe tipuri de geometrii neeuclidiene. Dintre cele mai studiate amintim:
a)

Geometria hiperbolică (geometrie Bolyai- Lobacevski- Gauss)

Această geometrie presupune că printr-un punct se pot duce mai multe paralele, după două direcții, ca atare ele vor
intersecta dreapta de la infinit în două puncte ideale, întocmai ca și hiperbola.
b) Geometrie eliptică (geometrie Riemann sau sferică)
Riemann arată că în geometria lui construcția paralelelor nu este posibilă.
În 1868 Beltrami a demonstrat că geometriile neeuclidiene sunt la fel de consistente ca și cea euclidiană. Crearea acestor
geometrii neeuclidiene a dovedit faptul că în mod logic sunt posibile mai multe sisteme geometrice.
Geometria neeuclidiană este folosită pentru formularea teoriei relativității.
Noțiunea de infinit poate fi considerată ca o culme a abstractizării și este des folosită în aproape toate
științele. Analiza noțiunii de infinit a produs mari dificultăți geometrilor, mai ales când este vorba de drepte paralele. În
cele din urmă, s-a convenit să se facă o concesie asupra acestor drepte paralele care se întâlnesc într-un punct la infinit
care nu există în realitate de aceea l-am și numit punct ideal. Dacă avem de-a face cu trei sau mai multe drepte paralele
având toate aceeași direcție ele se întâlnesc tot într-un singur punct. Deoarece această dreaptă de la infinit poate fi
calculată, înseamnă că putem afla și punctele de intersecție dintre ea și o curbă oarecare.
Fizicienii au încercat și ei să- și formeze o imagine despre infinitatea spațiului. Cu ajutorul geometriilor
neeuclidiene, au reușit în cele din urmă să elaboreze o teorie care nu avea părți comune și cu geometria și cu fizica.
Meritul incontestabil îi revine în această privință marelui fizician german Albert Einstein, creatorul teoriei relativității
care a considerat că nu există posibilitatea trasării dreptelor lui Euclid în spațiu pentru că și aici, ca și pe suprafețele
curbe, dreptele sunt, de fapt, geodezice.
Un alt exemplu de geometrie neeuclidiană, este geometria numită
,, taxicab” propusă de matematicianul rus Herman Minkowski. Studierea unei astfel de geometrii presupune considerarea
unui sistem metric în care punctele corespund intersecțiilor liniilor orizontale și verticale (rețeaua de pătrățele). Plecând
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de la aceste puncte definim distanța dintre ele ca fiind cel mai scurt drum parcurs de la un punct la celălalt, orizontal sau
vertical. Concluzionăm cu ușurință că acest drum poate fi parcurs în mai multe moduri obținând aceeași distanță.
Definind distanța dintre cele două puncte ca fiind suma valorilor absolute a diferențelor coordonatelor
punctelor date s-a dedus că acest tip de geometrie verifică axiomele geometriei euclidiene cu excepția uneia și anume
axioma III.5 de congruență a triunghiurilor.
a)

Să considerăm următoarele triunghiuri:

∆ABC, având A( 0,0), B(2,0), C( 2,2) și
∆ A’B’C’ având A’( 0,0), B’(2,0), C’(1, -1)

Deși cele două triunghiuri îndeplinesc cazul L.U.L cele două triunghiuri nu sunt congruente.
b) Fie ∆ABC, cu A( 0,0), B(0,5; 1,5), C(1,5;0,5)
Și ∆’AB’C’ cu A(0,0), B( 1,-1), C(2,0)

Și în acest caz triunghiurile au laturile congruente și nu sunt congruente.
c)

Două triunghiuri în geometria taxicab sunt congruente dacă și numai dacă îndeplinesc condiția unghi- laturăunghi –latura.
∆ABC cu A(0,2), B(0,0), C(2,0)
∆A’B’C’ cu A’( 0,0), B’(2,0), C’(2,2)
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În geometria euclidiană, trei puncte necoliniare determină un plan, iar patru puncte necoplanare determină un
spațiu.
În geometria euclidiană distanța dintre două puncte A și B este dată de lungimea segmentului [AB] reprezentată pe desen
cu verde iar în geometria taxicab distanța dintre cele două puncte poate fi determinată prin distanțele marcate roșu sau
verde sau galben.

Cercul de rază 3 în geometria euclidiană

Elipsa în geometria euclidiană

Cercul de rază 3 în geometria taxicab

Elipsa în geometria taxicab
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Hiperbola în geometria euclidiană

Hiperbola în geometria taxicab
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Studiu de caz
Rus Carmen Mihaela
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria
Date personale:
Nume şi prenume: Iulia, V.
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 09.04.2007, Deva, judeţul Hunedoara
Diagnosticul medical: polineuropatie axonală senzitivo-motorie, sindrom hipoton, cifoză dorsală ortezată, sechele
rahitism thoracic, displazie de șold, deficiență mintală medie, întârziere în dezvoltarea limbajului, dislalie polimorfă,
imaturitate psihosocială, dizabilități de învățare.
Date despre familie:
Ocupația părinților:
- tata: mecanic auto
- mama: asistent medical
Structura și componența familiei, tipul familiei:
- normală
- alte personae (rude) apropiate în familie care contribuie la creștere și educarea copilului sunt bunicii din partea
mamei( locuiesc în aceeași curte).
Atmosfera și climatul educativ în familie:
-

raporturi armonioase, de înțelegere între părinți, părinți și copii
Condițiile de viață și de muncă ale elevului sunt foarte bune.

Dexvoltarea fizică și starea sănătății:
Caracteristici ale dezvoltării fizice: dezvoltarea staturo-ponderală armonioasă.
Îmbolnăviri anterioare intrării în școală: sensibilitate la frig, răceli ușoare, operație hernie.
pe parcursul școlarității: răceli în sezonul rece.
Anamneza: sarcină fiziologică, primul copil, naștere programată prin cezariană, retard de creștere intrauterină, 2600g.,
dismatur, dublă circulară de cordon, cervicala strânsă și abdominal, Apgar 5/6, acidoză metabolică, șoc neonatal, asfixie
albă, necesită resurscitare, reechilibrare metabolică și electrolitică, fototerapie.
Se remarcă retard în dezvoltarea motorie pe etape de vârstă, a ținut capul la 12 luni, a achiziționat poziția
șezând la 1,3 ani, are ușoară instabilitate, prinde obiectele, le transferă, nu le duce la gură, trage cearceaful pentru a
ajunge la obiecte. La 1,5 ani gângurește emite silabe: ma, ta, pa.
La 2 ani duce jucăriile rar la gură, se rostogolește, spune 2-3 cuvinte, deficit mare de atenție. Evaluarea
funcțional: motricitatea grosieră și cea fină 10,5 luni, percepție/cognitive 9,5 luni, limbaj expresiv/impresiv 8,5/10,5 luni,
comportament social 10 luni, autoservire 7 luni. Dg.moderat/grav retard psihomotor și de limbaj.
La 3 ani merge singură în picioare, motricitatea grosieră și cea fină deficitare, limbajul și comunicarea
nedezvoltate ,folosește gesturile pentru a-și exprima nevoile, înțelege mesajele transmise dacă sunt scurte și la obiect(
exemplu: ne îmbrăcăm!).
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La 4 ani este înscrisă la grădiniță mergând frecvent, aici se joacă mai mult singură, și stă deoparte de unde
observă copiii. Totuși faptul că a mers la grădiniță a contribuit pozitiv pe partea comportamentului social. Tot acum o
dată pe săptămână face în particular kinetoterapie și terapii specifice și de compensare.
La 7 ani, pe baza certificatului de grad, primește orientare școlară pentru Centrul de Pedagogie Curativă
Simeria, clasa pregătitoare. Aici beneficiază pe lângă orele de clasă pregătitoare, ore de kinetoterapie și ore în cadrul
cabinetului de asistență psihopedagogică. Până la această vârstă familia s-a implicat foarte intens în recuperarea, pe toate
planurile a deficienței copilului.
B.Evaluare iniţială: a fost făcută prin metoda observației asupra comportamentului comunicativ al copilului în diferite
situații: discuții cu părinții, buncii, cadrele didactice( de la clasă și kinetoterapeut), personal auxiliar care intră în contact
cu copilul( asistent medical, infirmieră), metoda vorbirii independente, Scala Portage.
Dezvoltare cognitivă:
Nu verbalizează acțiunile, nu recunoaște cauza și efectul unei acțiuni, nu anticipează evenimentele următoare,
are reacții adecvate la stimulii de natură diferită.
Cunoaște locul unde sunt ținute jucăriile/obiectele personale nu denumește obiectele, nici pe cele personale
dar cunoaște utilitatea lor și folosește un obiect într-un anumit scop, prezintă joc simbolic. Atunci când un obiect nu se
mai află în câmpul său vizual/ în contact cu corpul său nu îl caută, ține minte unde a lăsat un obiect cu câteva ore, zile în
urmă. Înțelege noțiunile: înăuntru/afară,pe/dedesupt, în față/în spate/lângă,deschis/închis, mult/puțin.
Este conștientă de prezența unui obstacol pe care nu încearcă să îl depășească, încearcă să îndepărteaze obiectul prin
utilizarea forței
Atenția și memoria. Atenția voluntară este eficientă, prezintă rezistență scăzută la factorii distractori, obosește
dacă sarcina depășește 15min. capacitatea de memorare, păstrare și reactualizare este de nivel mediu, memorarea este
predominant verbală și afectivă.
Prerechizite pentru scris-citit. Se află încă în perioada pregrafică, are poziție corespunzătoare pentru scris(ține
cotu pe bancă), ține corect creionul, nu se orientează corect în pagină,respectând cerințele de scris( de sus în jos, de la
stânga la dreapta), apar în desen forme nedeslușibile, reproduce doar cercul.
Competențe matematice. Grupează obiectele în mulțimi după diferite cerințe(culoare, mărime), numără cu
ajutor până la 10 dar nu recunoaște cifrele.
Competențe verbale
Se observă o întârziere în dezvoltarea limbajului și comunicării, vocabularul este sărac, nespecific vârstei
cronologice. Limbajul expresiv se face la nivel de cuvânt. Vocabularul cuprinde 10-15 cuvinte. Este conștientă când nu
pronunță corect un cuvânt, uneori refuză să îl repete în cadrul exercițiilor.
Limbajul receptiv este mai bine dezvoltat, înțelege mesajul interlocutorului dacă îi este susținută privirea,
atenția, mesajul trebuie să fie scurt și la obiect. Îi place să asculte cântece pentru copii, participă afectiv la activitățile care
presupun cântec+mișcare, înțelege cântecele, încearcă să reproducă cuvinte, părți din acestea.
Psihomotricitatea
Motricitatea globală este deficitară datorită dizabilității. Face pasul înainte și înapoi, nu stă pe vârfuri sau
călcâie, nu aleargă, nu urcă treptele alternând picioarele, nu sare, nu merge pe un teren denivelat Coordonarea bimanuală
puțin deficitară, bate din palme, nu prinde întotdeauna mingea.
Motricitatea fină și coordonarea vizual-motorie este deficitară. Reușește să desfășoare acțiuni care presupun
motricitatea fină dar este nesigură în mișcări, nu apreciază forța mișcării în concordanță cu scopul propus. Ține corect

2662

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

creionul în mână între index și arătător, dar foarte lejer, nu decupează după contur, nu relizează jocuri tip puzzle, înșiră
cu greutate mărgele pe ață.
Cunoașterea schemei corporale este însușită, o poate identifica la ea, partener sau păpușă. Corporalitatea
trăită: se ridică în picioare , stă în picioare , se culcă pe spate, pe burtă pe o parte, se așază pe genunchi doar cu sprijin, se
târăște, se rostogolește pe o parte și pe alta. Recunoaște, identifică obiectele, utilitatea lor și relația dintre ele.
Lateralitatea este dominantă dreapta.
Orientarea spațială. Se poate orienta în spațiul familiar, apropiat, se orientează în spatiul școlii, curtea școlii,
cunoaște un traseu de câțiva kilometrii pe care la mai parcurs( drumul la kinetoterapeutul din altă localitate, drumul la
bazinul de înnot).
Structurarea temporală Reacționează la expresia:” e timpul să…..” Înțelege noțiunile: așteaptă, acum. Nu
cunoaște momentele zilei și rutinele acestora, nu cunoaște utilitatea orarului și nu se folosește de el.
Competențe sociale și emoționale
Prezintă imaturitate afectivă și emoțională, își exteriorizează exagerat emoțiile, trăirile atât cele pozitive cât și
cele negative. Este sociabilă, caută grupul, îi place să fie în centrul atenției, caută să capteze atenția celor din jur, se
adaptează bine schimbărilor dacă este pusă în temă cu acestea.
Autonomia personală
Alimentație: se spală pe mâini înainte de masă; mănâncă singur, încet față de alți copii de aceiași vârstă; are
mâncăruri preferate; mușcă din mâncare, o mestecă și o înghite; folosește lingura și furculița pentru a servi masa;
mănâncă normal; folosește un șervețel în timpul mesei; bea din pahar în timp ce îl ține cu ambele mâini; deschide(
deșurubează) o sticlă pentru a bea din ea( dacă nu e srâns capacul); toarnă apa în pahar; poate desface ambalajul unei
ciocolate dacă i se oferă ajutor; nu cunoaște orarul meselor dar anticipează activitatea după anumiți indici( așezarea
farfuriilor pe masă); contribuie la așezarea mesei; are o atitudine socializantă în timpul mesei.
Îmbrăcăminte: nu se îmbracă/ dezbracă singură; este pasivă și se lasă îmbrăcată/ dezbrăcată; întinde mâinile, picioarele
pentru a fi îmbrăcată/ dezbrăcată; își recunoaște hainele, pantifii proprii, nu își alege singură hainele cu care se îmbracă;
nu știe să aleagă hainele potrivite vremii( cald,rece), nu-și îngrijește îmbăcămintea; nu se încalță singură; nu își leagă
șireturile; nu-și încheie/descheie nasturii; nu trage fermoarul sus/jos
Igiena personală: acceptă și cooperează atunci când este spălată, se spală singură pe mâini, pe față și pe dinți, folosește
prosopul pentru a se șterge. Nu se piaptănă singură, nu-și poate aranja singură părul. Spune când are nevoie la baie. Nu
are tulburări de somn, doarme liniștită.
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RELAȚII ÎN CLASA DE ELEVI ÎN TIMPUL RECREAȚIILOR – CERCETARE CALITATIVĂ
Prof. Înv. Primar: Bădițescu Maria
Școala Gimnazială nr. 99, București

Așa cum la nivelul societății există o multitudine de legături între oameni, tot așa în cadrul colectivului de elevi
al unei clase se stabilesc de-a lungul timpului diferite relații foarte importante în formarea personalității copilului.
Plecând de la premisa că în instituțiile școlare relațiile dintre membrii săi trebuie să se dezvolte pozitiv și ajungând la
concluzia că în realitate această idee nu este valabilă întotdeauna am dorit să aprofundez acest lucru. De aceea am
încercat în paginile următoare o cercetare calitativă asupra relațiilor pe care elevii de ciclu primar le dezvoltă în cadrul
recreațiilor școlare pentru că acolo, la joacă, când nu mai sunt dirijați de un adult, copiii relaționează cel mai bine,
formează mini-grupuri, stabilesc prietenii care pot continua pentru o mare perioadă de timp sau dimpotrivă vor stagna
rapid din cauza ignorării și respingerii. Grupul asupra căruia mi-am oprit atenția pe parcursului anului școlar 2019/2020
în vederea cercetării este clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială ,,Costea Marinoiu” – Ocnele Mari, Jud. Vâlcea
având bineînțeles acordul doamnei director și acordul părinților, ținând seama că cercetarea se bazează pe înregistrări
video și audio. Făcând o simplă caracterizare a acestei clase pot spune următoarele: clasa pregătitoare este formată din 23
de elevi ( 12 fete și 11 băieți ) proveniți din trei grădinițe diferite ( Ocnița, Slătioare și Ocnele Mari ) având vârste
cuprinse între 6 și 7.
Familiile din care fac parte acești copii au în general venituri medii, excepție făcând trei dintre ele ai
căror părinți nu au un loc de muncă și implicit situația lor materială este una precară. Din punct de vedere al instrucției
școlare 13% studii superioare, 65% dintre părinți au studii liceale, 18% sunt absolvenți de gimnaziu și 4 % sunt
analfabeți ( este vorba de o familie de rromi – părinții lui David G. ). În această clasă sunt trei elevi ( Andrei D, Cristina
A și Daria R ) în plasament la asistenți maternali, însă datorită implicării serioase a părinților provizorii în tot ceea ce
înseamnă dezvoltare armonioasă și corectă a copiilor, aceștia sunt niște elevi buni la învățătură, veseli, comunicativi,
curajoși și prietenoși. Am sesizat și o situație deosebită – un copil ( Alexandra C ) provenit dintr-o familie destrămată în
care tatăl este cel care a obținut custodia, mama nedorind să aibă obligații vis a vis de fetița ei; acest fapt cu siguranță are
repercursiuni asupra dezvoltării personalității copilului.
Știind că un cadru didactic bun cu rezultate pozitive în activitatea lui este acela care-și cunoaște foarte
bine elevii, am dorit ca la aceste date generale despre colectivul clasei pregătitoare să adaug alte elemente referitoare la
relațiile ce se stabilesc între copii, mai ales în recreațiile școlare și de aceea i-am observat pe parcursul anului școlar
folosindu-mă și de trei metode ajutătoare: fișa de lucru, înregistrarea video și audio. Astfel am ajuns la concluzia că
tipurile de relații se regăsesc în forme variate și în cadrul acestui colectiv de abia format și care cu siguranță la sfârșitul
clasei a IV-a vor reprezenta nota definitorie pentru sintalitatea clasei.
Prin urmare folosindu-mă de jocul ,,Ce știi despre mine?,, - joc înregistrat video am descoperit
existența relațiilor de intercunoaștere care se stabilesc în general din nevoia fiecăruia de a ști cât mai multe lucruri despre
celălalt din punct de vedere senzorial pentru că există copii care dezvoltă apropieri cu alții pentru că sunt frumoși,
îngrijiți, îmbrăcați curat, etc., și din punct de vedere rațional pentru că alți elevi apreciază și admiră pe cei care gândesc
bine, sunt buni la învățătură, sport, știu să dirijeze un joc, etc. Aceste lucruri se pot vedea foarte bine prin intermediul
înregistrării video din care extragem câteva fragmente ,,Ce știi despre mine?,,
- ,,ești frumoasă, ne ajuți și ești deșteaptă”
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- ,,îmi place hanoracul și îmi plac pantalonii tăi”- ,,ești frumoasă, colorezi frumos, decupezi frumos, ai suflet
bun”- ,,știi să citești și să colorezi frumos” - ,,îmi plac bluza, pantalonii și părul tău”
- ,,ești frumos, citești bine și îmi plac tenișii tăi,, etc. De aceea în clasă fiecare membru poate să fie exemplu
pentru ceilalți și să dezvolte o relație tocmai pentru că este cunoscut și plăcut pentru felul cum arată el din punct de
vedere senzorial sau pentru aptitudinile pe care le stăpânește și pentru care este apreciat și admirat de ceilalți. Între
membrii grupului școlar se stabilesc și relații de intercomunicare pentru că ei simt nevoia de a vorbi, de a se informa
reciproc despre cele mai noi descoperiri și trăiri. De aceea am observat de multe ori că dimineața, când se întâlnesc,
povestesc ce au făcut acasă, cu cine s-au întâlnit, ce i-a impresionat mai mult sau încearcă în timpul pauzelor să aplice
jocuri pe care le-au desfășurat în compania fraților sau vecinilor. Legat de aceste relații de intercomunicare, în cercetarea
mea m-am folosit și de o fișă de lucru în care copiii trebuiau să rezolve sarcini precum:

* ,,îmi place să comunic cu” –

iar răspunsurile lor desenate au fost diverse putând totuși concluziona că Leo – este un lider în formare fiind preferat de
șase dintre colegii lui, așa cum vom vedea și mai târziu prin intermediul interviului, în timp ce David nu este menționat
de nimeni, probabil pentru că provine dintr-o familie de rromi, este mai dezordonat și de multe ori lipsește de la școală
nereușind să întrețină o relație pe o perioadă mai lungă de timp.
* ,,activități despre care îmi place să comunic cu colegii” – este un alt exercițiu al fișei de lucru în care
majoritatea elevilor sunt disponibili să vorbească despre orice ( cărți, jocuri, plimbări, etc. ), dar este și un copil – David
G- care nu dă niciun răspuns, în timp ce Irinel I și Radu G – preferă jocurile de masă – ei fiind niște copii mai calmi, mai
rezervați, Irinel având și ceva probleme de sănătate ( i se face rău de multe ori la sport când este solicitat excesiv ), iar
Radu fiindcă îi este un prieten foarte bun încă de la grădiniță nu îl părăsește, chiar dacă uneori și-ar dori și alte activități.
* ultima sarcină a fișei de lucru se referă la ,,alte activități și subiecte de care îți place să vorbești” – prin care am
observat că foarte mulți copii sunt dornici de jocuri în aer liber ( cu mingea, de-a v-ați ascunselea, fotbal) cu mici
excepții care propun- jocurile pe calculator ( Radu G ), jocuri cu mașinuțele ( Diana B ) și de-a gospodinele ( Beatrice I
).
Relațiile socio-afective sunt poate cele mai importante relații în care copiii bazându-se pe emoții, sentimente,
simpatii, antipatii, dezvoltă legături multiple: se joacă cu o anumită persoană pentru că îi e prieten și acest lucru s-a
văzut foarte bine la începutul anului școlar când majoritatea elevilor se jucau cu colegii și prietenii din grădinițele din
care proveneau, în timp acest lucru s-a diminuat pentru că au luat naștere alte prietenii. De asemenea în recreații copiii
formează grupuri, echipe de joacă pentru că partenerii arată bine, sunt competitivi sau sunt rude ale lor. Datorită acestui
tip de relații apar și tipologii de elevi – precum ,,elevul popular” – Leonard G. sau ,,elevul manipulat”- Silvian P. Fiind
mici - elevii clasei pregătitoare sunt ușor influențabili de cuvinte, gesturi și atitudini ale colegilor- astfel luând naștere și
relațiile de influențare. De multe ori ei aleg să se joace un joc care nu place tuturor, doar pentru că este propus de un
coleg care se impune și pe care-l urmează. Sunt situații când relațiile degenerează și copiii ajung să se jignească sau
lovească, incitați de o persoană manipulatoare. De aceea, influența exercitată de lider ( profesor sau elev ) poate echilibra
sau nu relațiile din cadrul clasei determinând un climat educațional favorabil. Dorind să înțeleg mai bine relațiile ce se
dezvoltă în recreații între elevii acestei clase, am încercat să-i înregistrez audio în timpul jocurilor desfășurate pe
parcursul pauzelor. Însă energia lor debordantă, exteriorizarea lor diferită după 50 de minute de concentrare în timpul
orei de curs mi-a oferit drept răspuns o atmosferă încărcată de manifestări gălăgioase, agitate, haotice. Rezultatul nu m-a
mulțumit pe deplin, de aceea am realizat și un miniinterviu la începutul și la sfârșitul programului școlar, interviu
referitor la activitățile pe care copiii le preferă în timpul recreațiilor, alături de colegi de care sunt atașați din diferite
motive . Astfel, în urma înregistrărilor am observat următoarele lucruri: Jocurile pe care elevii le preferă sunt cele în aer
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liber ( de-a v-ați ascunselea, șotronul, sticluța cu otravă, leapșa, alergatul ) și cele de masă ( puzzle, cuburi ). În general,
jocurile de masă sunt jucate de fete, ele fiind mai sensibile, mai retrase, mai selective, ele preferând să relaționeze pe
perechi neimplicându-se în jocuri care includ mai mulți parteneri.
Chiar și studiile ne arată că: grupurile de băieți sunt mai mari, el dezvoltând relații de concurență și competiție, pe
când cele de fete sunt mai selective, ele abordând activități care implică comunicarea, alocarea de roluri și emiterea de
reguli.
La întrebarea: ,,Cu cine vrei să te joci în pauze?”, elevii au avut o multitudine de răspunsuri, însă unele dintre
ele s-au repetat: astfel Leo G. a fost numit de 7 dintre colegii săi va fiind un partener de joacă preferat. De aici putem
deduce faptul că este un copil apreciat de colegii săi, iar eu pot confirma acest lucru în urma jocului înregistrat ,,Ce știi
despre mine?” pe care l-am făcut cu ei. Colegii săi au spus că este : inteligent, știe să socotească, să citească și este un
bun sportiv, practicând karate. Putem astfel interpreta pe baza informațiilor date că este un fel de lider ( nerecunoscut
deocamdată ), un coleg care-i antrenează la joc și pe ceilalți. 3 dintre elevi l-au numit pe Silvian P. , însă din ce am
observat, el este un fel de ,,victimă” – nu un lider, este ,,cel prins” la toate jocurile desfășurate. Asta înseamnă că nu este
atât de plăcut colegilor care l-au numit, ci este folosit și manipulat de ei pentru că este mai mic și mai firav. 4 dintre fete
au numit-o pe Teo. Teodora este o bună prietenă colegelor sale, puțin timidă și sensibilă , dar extreme de creativă și
apropiată. În cărțile de specialitate se spune că în general copiii timizi caută compania celorlalți pentru că doar așa ar
putea îndepărta acest neajuns. El în acest grup se simte lider și reușește să se exprime liber. Așa o văd eu pe Teodora.
Irinel I. și Radu G. au avut câte 3 răspunsuri afirmative din partea colegilor. Aici mi s-a demonstrate faptul că elevii aleg
sincer și exact așa cum simt. Chiar dacă cei doi sunt niște copii extrem de retrași și sensibili la prima vedere, se pare că
sunt apreciați datorită aptitudinilor intelectuale și sunt implicați în activitățile colegilor. O altă fetiță apreciată de colegii
săi este și Alexandra S. Ea a primit 5 răspunsuri, un general de la băieți. Acest lucru înseamnă că ea este o fire energică
care își petrece mai mult timp cu băieții poate și pentru că verișorul său face parte din acest grup.

Câte un răspuns din

partea colegilor au primit: Larisa, Florina, Beatrice, Roxana și Daria. Sunt niște fete prietenoase, jucăușe, însă două
dintre ele au rezultate bune la învățătură, poate și acesta este un criteriu după care elevii se ghidează când își fac prieteni.
Iar 5 dintre ei au spus că vor să se joace cu toți colegii. Au fost și câțiva elevi care nu au primit nici măcar un
răspuns afirmativ din partea colegilor, dar tind să cred că nu au făcut-o intenționat având în vedere că ei sunt o clasă
unită. La întrebarea: ,,De ce vrei să te joci cu colegii menționați?”, în general au spus: ,,că sunt prieteni, că se știu de la
grădiniță, că sunt cuminți și deștepți, pentru că se joacă mereu. La finalul programului, în ultima pauză le-am mai adresat
două întrebări elevilor pentru a vedea dacă ceea ce și-au dorit pentru ziua respectivă s-a confirmat: 1) Cum v-ați jucat
astăzi în pauze? și 2) Ești mulțumit/ă de cum a decurs ziua de astăzi?Răspunsurile au fost exact așa cum mă așteptam. La
prima întrebare majoritatea elevilor s-au jucat așa cum și-au propus inițial, iar la a doua întrebare toți au răspuns că sunt
mulțumiți de ziua petrecută. Excepție a făcut Silvian P. Care a spus ca NU este mulțumit din cauză că a avut o mică
altercație cu alt coleg și a considerat că trebuie să spună adevărul și să-și asume ceea ce a făcut.
M-am bucurat să văd atâta sinceritate și puritate la acești copii. Ei chiar dacă se ceartă sau au diverse discuții în
contradictoriu, nu țin dușmănie pentru că doamna la începutul și pe parcursul anului școlar le-a repetat că ei sunt o
familie și că trebuie să aibă grijă unul de altul și să fie prieteni, sfat pe care elevii l-au înțeles și urmat chiar dacă sunt
micuți.
În concluzie, pot spune că în această clasă pregătitoare am descoperit în general relații pozitive, relații benefice
stabilirii unui climat educațional favorabil dezvoltării armonioase a personalității copiilor. În acest colectiv predomină
prietenia, comunicarea, colaborarea în desfășurarea activităților recreative. Foarte puțin am simțit între ei relații
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tensionate sau de neacceptare a unui coleg – aceasta din motive clare : David G. este cel care lipsește mult și nu poate
menține o relație pe termen lung, iar Cristina A. Care este diagnosticată cu ADHD mai enervează și agită colegii din
cauza reacțiilor sale necontrolate.
Totuși, eu cred că între acești copii sunt predominante relațiile de acceptare, admirație, prietenie și mai puțin de
respingere și ignorare. Faptul că i-am observat mai ales în timpul jocului lor este important pentru că primele și cele mai
multe relații se nasc la joacă. Aici copiii învață ,,să fii prieten” cu alt copil și cum să rezolve tensiunile care apar din când
în când între ei. La această vârstă este de fapt debutul social, acum putând observa capacitatea elevilor de a stabili
relații pozitive și benefice cu ceilalți colegi și putința lor de a le menține.
În concluzie, relațiile interpersonale ocupă un loc primordial în structura personalității individului, ele
reprezentând o sursă de mobilizare și dinamizare a întregii vieți psihice a acestuia. De calitatea acestor relații, de cum
sunt ele cunoscute și influențate de cadrul didactic depinde echilibrul și sănătatea grupului școlar.

CONCLUZII
Cercetarea calitativă m-a ajutat pe mine să înţeleg relaţiile şi interacţiunile ce se stabilesc între elevi,
importanţa şi faptul că prin prisma lor poţi cunoaşte personalitatea fiecărui elev în parte – aşa putând să te pliezi pe
nevoile lui.
Mie personal mi-a trezit mult interesul această cercetare calitativă poate pentru că am fost în mijlocul
copiilor, am simţit concret legăturile pe care ei le stabilesc şi am descoperit relaţii positive, relaţii benefice stabilirii unui
climat educaţional favorabil dezvoltării armonioase a personalităţii lor.
Concluzia pe care am tras-o a fost că aceste relaţii interpersonale ocupă un loc important în personalitatea
individului, ajutându-ne şi pe noi, cadrele didactice să-i cunoaştem pe elevii noştri mult mai bine, putând astfel să ne
adaptăm trebuinţelor lor.
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,,EXPERT ÎN BRANȘĂ SAU GENIU ?”
Profesor înv. preșcolar Cherciu Marioara
Grădinița cu P.P. Nr. 15, Focșani, Vrancea
“Pământul nostru e mai sărac în genii decât Universul în stele fixe şi mai lesne se naşte în văile
nemăsurate ale haosului un nou sistem solar decât pe pământ un geniu.” ( Mihai Eminescu)
Cuvântul” geniu” în dicţionarul explicativ al limbii române înseamnă “cea mai înaltă treaptă de înzestrare
spirituală a omului, caracterizată printr-o activitate creatoare ale cărei rezultate au o mare însemnătate; persoana care are
o asemenea înzestrare este geniu”.
Howard Gardner în lucrarea “Inteligenţe multiple” spune despre calificativul de geniu că poate fi aplicat atât
unui tânăr cât şi unui adult, atâta timp cât IQ- ul lor este destul de mare – probabil peste nivelul de 150 de puncte.
Tot din lucrarea lui Gardner am sintetizat că în primii cinci ani de viaţă, copiii mici din toată lumea dezvoltă
teorii şi concepţii puternice despre cum funcţionează lumea - lumea fizică şi lumea celorlalţi oameni. De asemenea îşi
dezvoltă, cel puţin la nivel de schiţă, competenţa privind sistemele de simboluri umane fundamentale – limbaj, numere,
muzică, reprezentări bidimensionale şi altele asemenea.
Ceea ce este frapant la aceste achiziţii este că ele nu depind de învăţătura explicită. Copiii îşi dezvoltă aceste
capacităţi simbolice şi aceste concepţii teoretice îndeosebi cu ajutorul propriilor interacţiuni spontane cu lumea în care
trăiesc.
Astfel că la majoritatea copiilor mici, se poate vorbi de o dezvoltare timpurie ca fiind predomeniu şi prebranşă.
La vârste mici, copiii sunt câteodată atraşi de domenii specifice, dar ei sunt mai mult interesaţi decât productivi în
domeniul respectiv. Ei sunt dornici să transceadă graniţele de care sunt conştienţi, ei se avântă cu mare pasiune în joacă şi
muncă, ei creează produse care adesea uimesc branşa ca fiind mai impresionante decât realizările unor copii mult mai în
vârstă.
La scurt timp după începerea şcolii, copiii adoptă treptat o poziţie diferită faţă de oportunităţi.În măsura în care
elevii aleg să lucreze într-un anumit domeniu, ei încearcă să acumuleze experienţă cît mai rapid posibil. Şi chiar în relaţie
cu societatea în sens mai larg, elevii încearcă să ajungă aculturaţi într-o manieră cât mai deplină cu putinţă. Această
perioadă funţionează ca o ucenicie – o ucenicie în drumul spre experienţa privind căile specifice unei culturi. Cei care
avansează cel mai rapid pot fi priviţi ca fiind înzestraţi sau promiţători, dar referinţa la creativitate sau geniu pare
nepotrivită aici. Chiar dacă activitatea creativă încă nu se manifestă, codiţiile pentru o viaţă creativă pot deja să îşi facă
apariţia: creativitatea depinde mult de înclinaţii şi de trăsăturile de personalitate.
Perioada între vârsta de cincisprezece şi douăzeci şi cinci de ani reprezintă un moment al adevărului în
dezvoltarea elementelor cuprinse în matricea excelenţei.Persoanele care se dedică timp de un deceniu unui domeniu au
şanse să atingă nivelul de expert în branşa în care îşi desfăşoară activitatea.Există indivizi care nu mai doresc să meargă
pe urmele mentorilor ci caută să treacă dincolo de ceea ce fusese până atunci. Individul care caută o viaţă creativă, care
are o personalitate coerentă , dar care este de obicei pretenţios auto-centrat cu care este greu să rămâi în relaţii bune
prezintă un interes deosebit. După primul deceniu de experienţă individul continuă prin a face declaraţii radicale , care
zguduie domeniul şi branşa în care lucrează, să producă noi progrese timp de alte câteva decenii.
Deci, înţelegerea creativităţii este destul de dificilă; dar a ilumina graniţele geniului este imposibil.
Geniul este un individ creativ care este capabil să ajungă la idei ce sunt noi şi totuşi ating o coardă profund
sensibilă în diverse culturi ale lumii. Nu este uşor să realizezi un progres într-un domeniu; dar a realiza un progres care
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poate avea puternice reverberaţii peste graniţele intelectuale şi geografice este ceva miraculos.Poate că nu este exagerat
să-i considerăm pe Mozart sau Confucius sau Shakespeare drept miracole – punctul incredibil de întâlnire al fiinţei
umane cu secretele universului.
Prin geniu, calea dezvoltării parcurge întregul cerc. Copilul mic crează fără a ţine seama de domeniu şi
branşă.Creatorul în devenire contestă domeniul şi branşa. Rolul special al geniului este să conteste domeniul şi branşa dar
totuşi să ajungă la un produs sau o soluţie care constituie un nou domeniu, mai cuprinzător- generând o idee de
semnificaţie umană amplă.
Vorbind despre geniu, ieşim mult în afara sferei ştiinţei comportamentului- invocând un termen care evocă mai
curând paginile de literatură sau artă decăt cele ale unei reviste ştiinţifice. Totuşi, chiar dacă nu putem explica geniul, ar
fi greşit să pretindem că el nu există. Indiferent dacă poate sau nu inspira înţelegerea unor sociologi.
Şi acum vreau să te întreb ce părere ai despre geniile lumii şi dacă crezi că geniul este înnăscut sau îl putem
activa în fiecare dintre noi !Ai auzit de copilul acela care e numit micul Mozart? Dar de cel care poate să calculeze mai
rapid ca cel mai bun computer? Ce anume face ca ei sa fie deosebiţi? Am văzut la televizor o persoană , care dacă îi
spuneai o dată la întamplare (ex: 03.septembrie.1927)calcula exact în ce zi a săptămânii cădea data respectivă. Am
încercat cu calendare vechi în faţă. A calculat de fiecare data. Nici măcar nu închidea ochii, privea în gol ca şi cum vedea
prin om şi prin zidul din spatele lui. Privea parcă în altă lume şi acolo vedea probabil cifrele cum se aşează singure în
cine ştie ce ecuaţii neştiute astfel încât dădea răspunsul dupa 10-20 de secunde de aşteptare. Şi nu greşea deloc.
Bineînţeles că din acel moment am devenit curioasă… oare ce se întâmplă acolo? De ce nu pot face şi eu? Nu mă interesa
să calculez date din trecut ci mă interesa să văd ce altceva mai poate să facă creierul nostru. Sunt convinsă că multe
secrete sunt încă ascunse ochilor noştri în această priviinţă. Numai obişnuinţa noastră de a fi mulţumiţi cu ceea ce
învăţăm la şcoală ne face reticienţi la tot ce e nou. Cred ca e suficient să zgâriem cu unghia praful ce s-a aşternut peste
aceste secrete şi o să descoperim ceva fantastic. Culmea, dar sunt convinsă că în trecut aceste informaţii erau cunoscute.
Poate că au fost preluate de către religie sau de alte ştiinţe mistice şi secrete dar dacă eşti atent la operele de artă şi la
informaţiile ce ne-au rămas din trecut concluzia e că depăşeau capacităţile noastre de acum.
In România totdeauna a fost aplicată politica marginalizarii valorilor si eventual a alungarii lor din ţară.
Alungarea intelectualilor, a medicilor din ţară, ura faţă de concurenţă, ura faţă de semeni, teama faţă de de genii a facut
ca în România să nu mai existe opoziţie.
Mihai Eminescu a trăit sărac şi a murit într-un ospiciu. Traian Vuia, pionierul aviaţiei mondiale şi-a gasit norocul la
Paris, Hermann Oberth inventatorul rachetei spaţiale s-a realizat in Germania, Gogu Constantinescu şi-a creat drumul
spre succes în Anglia. Mircea Eliade, Emil Cioran şi alţii s-au realizat în Franţa. George Palade, laureat al Premiului
Nobel, a reuşit în SUA.
Ana Aslan, cercetătoarea care a pus bazele geriatriei româneşti a inventat produse revoluţionare pentru tratarea
afecţiunilor specifice bătrânilor, care se bucură de un succes internaţional.
Nicolae Paulescu, românul care a descoperit insulina, H. Coandă, un român genial inventatorul motorului cu reacţie
refugiat în SUA si Anglia, Nicolae Iorga, unul din marile genii ale neamului românesc, sunt numai câteva dintre geniile
lumii care au trebuit să-şi părăsească ţara lor pentru ca să se poată realiza în profesie şi viaţă. Conducătorii acestui colţ de
lume şi-au înlăturat pe semenii mai inteligenţi. Ura, invidia, ciuda, a caracterizat întotdeauna pe cei ajunşi sus.
Se spune că dacă vrei să vezi adevărata faţă a omului, dă-i puterea pentru o zi.
Românii au dat Umanităţii cel mai ridicat procent de inventatori, comparativ cu numarul lor. Românii au dat 6% dintre
geniile omenirii .
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Rămane să înţelegem ce a vrut să spună artistul Constantin Brâncuşi, al cărui atelier muzeu din Franţa primeşte
în medie 3,5 milioane de vizitatori anual, românul care şi-ar fi dorit să trăiască şi să moară în ţara lui, atunci cand afirma:
„Cand am plecat de aici, v-am lăsat săraci si proşti, când am revenit, v-am găsit şi mai săraci, şi mai proşti”.

Bibliografie:
1.“Inteligenţe multiple – Noi orizonturi”, de Howard Gardner
2.“Psihologia copilului”, de Dr. Pauline Morand de Jouffrey
3.“Psihologia socială”, de Luminiţa Mihaela Iacob şi Dorina Sălăvăstru
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Parteneri in pandemie
Prof. Nistor Ionela
Colegiul Național Anastasescu, Roșiori de Vede
Pentru ca societatea să supraviețuiască și să prospere, educația, fiind o instituție socială care servește nevoilor societății,
este absolut necesară. Nu numai că ar trebui să fie aprofundată, durabilă, și excelent, dar trebuie să se adapteze continuu
pentru a satisface cerințele unui mediu globalizat, care este în evoluție rapidă și imprevizibile. Această evoluție trebuie să
fie sistematică, consecventă și scalabilă; astfel, profesorii, administratorii, elevii și factorii de decizie politică sunt
obligați să inoveze filosofia și practica predării și învățării, precum și toate celelalte fațete ale acestei organizații
dinamice pentru a asigura disponibilitatea de calitate a tuturor elevilor la viață și muncă.
A inova înseamnă a privi dincolo de ceea ce facem în acest moment și a crea un nou concept care ne permite să ne facem
treaba într-un mod nou. Prin urmare, scopul oricărei inovații este de a produce ceva distinct de ceea ce am făcut, fie în
calitate, fie în cantitate sau ambele. Pentru a obține un efect important și perturbator, inovarea trebuie pusă la treabă,
necesitând diseminarea și punerea în aplicare promptă la scară largă.
Inovația în educație implică o colaborare constantă cu colegii, dar și o refacere totală de ultim moment a planului de lecții
al unui profesor, deoarece mai era ceva acolo pe care el sau ea trebuia doar să-l încerce, o schimbare în direcția unei
clase, deoarece elevii conduc instruirea; și, de asemenea, lupta pentru a integra toți factorii diferiți, ar fi millenials și
așteptările generației Z, tehnologie și involvment parental. Inovarea în educație înseamnă mai mult decât tehnologie. Este
vorba despre modul în care puteți utiliza tehnologia pentru a permite studenților să devină cursanți și agenți ai schimbării
pe tot parcursul vieții. Inovațiile educaționale apar în diferite domenii și în mai multe forme, una dintre cele mai
importante fiind noile abordări în implicarea părinților.
Inovarea educațională afectează toate părțile interesate: elevii, părinții, profesorii, administratorii educației, elevii și
factorii de decizie politică și are nevoie de participarea lor activă și de sprijinul necesar oferit în timpul procesului de
învățare, recunoscând și îmbunătățind abilitățile, abilitățile și competențele. Scopul este de a consolida formarea
profesorilor, dezvoltarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții pentru a crește standardul de predare prin
furnizarea de comportamente, dispoziții, stil de predare, încurajare, abilități, competențe, auto-evaluare, auto-eficacitate,
imaginație, responsabilitate, autonomie de predare, dorința de a inova, independența față de presiunea administrativă,
cele mai bune condiții de muncă și sprijin public. Pe lângă implicarea profesorilor, atât personal, cât și profesional,
implicarea părinților este și un aspect cheie.
Copiii învață cel mai bine atunci când lucrează împreună cu adulți importanți în viața lor – părinți, profesori și alți
membri ai familiei și comunității, encouriging-le să-și dezvolte abilitățile dure și soft. Când ne gândim la modul în care
școlile ar trebui să fie conduse și copiii ar trebui să fie educați, acest adevăr fundamental ar trebui să fie un principiu
călăuzitor. Doar școlile nu răspund tuturor nevoilor de dezvoltare ale unui copil: prezența semnificativă și implicarea
părinților și sprijinul școlii sunt importante. Mai mult decât atât, atunci când vorbim despre implicarea părinților, ne
întoarcem la ideea de inovare, și să ia în considerare noi modalități de dezvoltare profesor-părinte partneships în procesul
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educațional.
S-ar putea părea ca bunul simț de a avea o relație bună între școli și familii pentru a educa copiii. Acest parteneriat a fost
normal și ușor de susținut în vremuri mai simple.Uneori, profesorii și părinții erau vecini și au găsit mai multe modalități
de a discuta despre succesul unui copil. Copiii au auzit aceleași mesaje de la profesori și părinți și știau că același rol
trebuia păstrat. Copiii au auzit aceleași mesaje ale profesorilor și părinților și știau că acasă și la școală trebuiau să
urmeze aceleași valori. Cu toate acestea, pe măsură ce cultura a devenit mai complicată și mai dificilă, aceste interacțiuni
au căzut prea des pe marginea drumului. Nici profesorii, nici părinții nu au suficient timp pentru a se cunoaște reciproc și,
în numele copiilor, pentru a dezvolta relații de muncă. Părinții sunt descurajați să investească timp în școli în multe
comunități și educatorii sunt obligați să comunice numai cu membrii familiei atunci când un copil este în pericol.
Consecința este confuzia, neîncrederea și lipsa de respect în atât de multe situații, astfel încât atunci când un copil rămâne
în urmă, profesorii dau vina pe părinți, în timp ce părinții și profesorii.
Atât în școală, cât și în afara ei, toate interacțiunile au ajuta la modelarea sentimentului lor că cineva îi pasă de ei,
sentimentele lor de auto-valoare și competență, viziunea lor asupra lumii din jurul lor, și presupunerile lor despre cazul în
care acestea se încadrează în ordinea lucrurilor. Pentru mulți părinți, ritmul agitat al vieții moderne va face acest tip de
implicare par scăpat de sub control. Cu toate acestea, există indicatori optimiști care spun că acest lucru devine din ce în
ce mai fezabil. Angajatorii, îngrijorați de calitatea forței de muncă potențiale, ar trebui să înceapă să introducă politici
care să încurajeze părinții să ia parte la echipa de planificare și management a unei școli sau a unui voluntar la intervale
regulate.
Acest grad de implicare a părinților în școli încurajează părinții și personalul să lucreze împreună în moduri respectuoase
și reciproc avantajoase, creând o atmosferă în care înțelegerea, încrederea și respectul pot înflori. Unele dintre aceste
contacte, fie la școală, acasă, la locul de muncă al unui părinte, sau la un alt loc potrivit, ar trebui să fie față în față.
Aceasta trebuie considerată parte integrantă a școlarizării și trebuie acordat suficient timp personalului școlar pentru a o
efectua în timpul programului normal de lucru. În același timp, ca parte vitală a părinților, acest contact trebuie amintit,
iar părinții trebuie să se angajeze să comunice în mod regulat cu profesorii copiilor lor.
Tehnologia va permite educatorilor și părinților să fie legați de o rețea de sprijin reciproc care este mai mare ca niciodată.
Școlile și casele pot fi conectate prin intermediul rețelelor informatice care le permit să facă schimb de informații în mod
liber, douăzeci și patru de ore pe zi și pe tot parcursul anului. Nu este dificil să se prevadă un moment în viitorul apropiat
în cazul în care toți părinții vor fi în măsură să sune la detalii cu ușurință, ar fi programul săptămânii unui student,
misiuni curente, și feedback-ul instructor despre ceea ce ar trebui să facă pentru a ajuta la atingerea obiectivelor la
domiciliu.
În lumea modernă, învățarea pe tot parcursul vieții devine din ce în ce mai mult o condiție prealabilă pentru succes.
Părinții și alți membri ai comunității pot folosi tehnologia de învățare la distanță pentru a participa la cursuri la o școală
sau la un studiu la domiciliu. Cu toate acestea, copiii sunt cei mai mari câștigători. Când intrăm într-o școală și vedem
părinți și profesori lucrând împreună în toate tipurile de poziții, este un semn sigur că școala împinge elevii la cel mai bun
și îi face pe toți să-și atingă potențialul maxim, indiferent de rasă, clasă sau cultură.
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Implicarea efectivă a părinților poate fi descrisă ca implicarea activă și continuă a unui părinte sau a unui îngrijitor
principal în educația copilului său. Părinții pot arăta angajament la domiciliu-prin lectură cu copiii lor, ajutând cu temele,
și discutarea activităților școlare-sau la școală, prin participarea la evenimente în clasă sau voluntariat.Școlile cu părinți
activi îi angajează pe acești părinți, se conectează zilnic cu ei și îi integrează în procesul de învățare.
În concluzie, responsabilitatea pentru procesul de dezvoltare și învățare a copiilor este împărțită între diferitele părți
interesate, în special având în vedere diversitatea crescândă din sălile de clasă, unde dialogul și deschiderea/respectul
pentru diferite opinii sunt esențiale pentru un climat de învățare pozitiv. Dovezile de cercetare sugerează că ar fi benefic
să se facă mai multe progrese în îmbunătățirea atitudinilor educatorilor cu privire la participarea părinților și creșterea
gradului lor de conștientizare a semnificației acesteia, precum și să se permită ca educatorii să încurajeze și să investească
în comunicarea cu părinții, ținând seama de importanța implicării părinților în procesul de învățare al copilului și de
diversele obstacole care îl împiedică să , în special, cu părinții din diferite medii sociale, economice sau culturale, precum
și îmbunătățirea pregătirii și capacității acestora de a dezvolta metode eficiente de implicare a părinților, în scopul
stabilirii unui mare parteneriat funcțional profesor-părinte, în beneficiul părților interesate final - elevii.
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ON-LINE. IMAGINAȚIE ȘI DĂRUIRE
NEMEȘ IOANA-RODICA
LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ, TÂRGU MUREȘ
Astăzi, mai mult ca oricând, școala trebuie să ofere servicii educaționale tuturor copiilor, indiferent de originea,
natura sau particularitățile lor bio-psiho-individuale. Termenii de integrare școlară și educație integrată – mai vechi –
care au apărut ca o reacție la formele de segregare în educație, au fost înlocuiți treptat cu educație incluzivă ce pune în
lumină diversitatea umană și respectul pentru semenii noștri. De aceea, consider că termenul de incluziune cuprinde pe
lângă copiii cu dizabilități care au, desigur, prioritate la integrare, copiii cu cerințe speciale în plan educațional (cu
dificultăți de învățare, cu tulburări emoționale și comportamentale), copiii proveniți din medii socio-economice, culturale
și etnice defavorizate sau sub protecția instituțiilor, dar și ceilalți copii, copiii cu probleme acute, casnice sau zilnice,
copiii ai căror părinți sunt decedați sau bolnavi, divorțați sau plecați la muncă în străinătate, bolnavi sau obosiți. Printre
dificultățile întâmpinate de copiii din România se regăsesc sărăcia, lipsa accesului la servicii de protecție socială și de
sănătate, traiul în zone izolate, dar și violența domestică, migrația. Mai mult de atât, părinții lor nu au uneori cunoștințele
și abilitățile necesare care să le permită asigurarea unor condiții optime de dezvoltare. Toate aceste neajunsuri duc la
abuz, neglijare, probleme de sănătate, la absența comunicării, la lipsa timpului petrecut alături de copil, la stimă de sine
scăzută și abandon școlar. Așadar, în spatele fiecărui copil e povestea lui personală: un anume Ionel vine la școală,
purtând pe umerii săi firavi boala bunicii care îl crește, pentru că părinții sunt plecați peste hotare la muncă, teama că ar
putea-o pierde, grija pentru cei trei frați mai mici… Este năpădit de emoții, sentimente și griji. Testul de la matematică,
observația nepotrivită a unui coleg îl fac să explodeze. Examinând starea emoțională a lui prin prisma nevoilor umane,
putem găsi cea mai bună soluție pentru situația dată. Într-o școală deschisă și prietenoasă, cu un curriculum flexibilizat,
înțelegem că nevoia stringentă a lui Ionel nu este dobândirea de noi cunoștințe sau evaluarea celor asimilate deja, ci
nevoia de afiliere, de apreciere. Lumea lui se zdruncină, iar noi trebuie să-l ascultăm cu atenție, cu empatie și
compasiune, să creăm punți - nu ziduri!
Astăzi, mai mult ca oricând, profesorii buni sunt buni la inimă, adică înțeleg că nu mai este suficient să-și
cunoască disciplina pentru a o preda, ci să cunoască și nevoile elevilor, să flexibilizeze conținuturile și să le ofere tuturor
posibilitatea de a învăța în ritm propriu. De aceea, treaba profesorului de română, de pildă, nu constă - cu prioritate - în
definirea conceptelor literare sau gramaticale specifice! Profesorul de română trebuie să se implice, să inspire și să
entuziasmeze! Să-i determine pe elevi să citească mesajul dintre rândurile textelor și dincolo de ele, să empatizeze cu
Val, băiețelul care pornește în căutarea bunicului său plecat în Cetatea Sufletelor sau cu Elsa, fetița de șapte ani, cu o
inteligență tăioasă, dar marginalizată, pentru care bunica inventează povești ca să o pregătească pentru ceea ce urmează
în viață. Deși departe azi, în context pandemic, de elevii săi, dacălul se poate apropia de ei prin deprinderea tehnicilor
digitale specifice generației X sau Z sau digitale… Astfel, o întâlnire on-line, pe Zoom sau pe Meet cu Ana Alfianu
prilejuiește o discuție despre teama generată de ireversibilitatea timpului istoric, dar și despre teama în fața dispariției
definitive. De asemenea, elevii pot crea school-vloguri de recenzare a cărții sau de prezentare a personajului insistând pe
asemănări și deosebiri cu sine. Deosebit de interesant și interactiv li s-ar părea un Padlet în care să își exprime părerea
despre viață/ timp/ relația nepoți-bunici ș.a.
În calitatea sa de agent al educației pentru toți, dascălul trebuie să conștientizeze impactul celor opt competențe
prezentate în RECOMANDAREA 2006/962/CE a Parlamentului European. Prima (comunicarea în limba română) e
importantă, dar nu cea mai importantă! Astfel că elevul trebuie să aibă pe lângă abilitatea de a exprima informații, idei,
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sentimente, în mesaje orale sau scrise, adaptate la situația de comunicare, și abilitatea de a aprecia elementele definitorii
ale contextului local, ale patrimoniului național și universal (competența 8-sensibilizare și exprimare culturală); să
manifeste inițiativă în rezolvarea unor probleme ale grupului din care face parte (competența 7-spirit de inițiativă și
antreprenoriat); să relaționeze pozitiv cu celălalt: elev, profesor, părinte, personaj literar (competența 6-competențe
sociale și civice); să gestioneze timpul alocat învățării și să formuleze planuri simple de învățare în realizarea unor sarcini
de lucru (competența 5-a învăța să înveți); să utilizeze aplicații și dispozitive digitale pentru a căuta resurse sau pentru a
alcătui proiecte (competența 4-competența digitală); să rezolve probleme în situații concrete (competența 3-competențe
matematice și competențe de bază în științe și tehnologii); să identifice informații, opinii, sentimente în mesaje orale sau
scrise într-o limbă străină (competența 2-comunicarea în limbi străine). Cele 8 competențe-cheie au determinat, în anul
2009, ajustarea vechilor programe. Noile programe din 2017 merg și mai departe, adoptând o nouă paradigmă curriculară
centrată pe profilul omului mileniului III: „Omul viitorului nu va mai funcționa ca la manual, ad-hocratia solicitând un
nou set de caracteristici umane: învățare rapidă și imaginație.”
Astăzi, mai mult ca oricând, profesorii trebuie să fie ca grădinarii, observă Ken Robinson. Grădinarii sunt
conștienți că nu ei fac plantele să crească, nici nu colorează frunzele și petalele și nici nu dau gustul dulce-acrișor
strugurilor. Plantele cresc prin ele însele. Grădinarul bun doar creează cele mai bune condiții, oferindu-le apă, lumină,
cele necesare. La fel și profesorii. Un profesor bun creează condiții optime de învățare: îi stimulează pe elevi, îi ajută să
învețe mai ușor, are așteptări de la ei și îi încurajează permanent.

BIBLIOGRAFIE
Alvin Toffler, Corporația adaptabilă, Editura Antet, 1996
Ken Robinson și Lou Aronica, Școli creative. Revoluția de bază a învățământului, Editura Publica, București, 2015
Ana Alfianu, Val și Cetatea Sufletelor, Editura Humanitas Junior, București, 2017
Fredrik Backman, Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rău, Editura Art, București, 2017
Descriptivul Competențelor Cheie Europene, traducere și adaptare după Recomandarea Parlamentului European și a
Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (2006/962/CE)

2675

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
„ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE”
(studiu de specialitate)
Prof. LINTE Marionella
Şcooala Gimnazială „Vlaicu Vodă”, Brăila, România
Dès années 1960 les projets sont centrés sur l’apprentissage des langues étrangères aux fins de communication.
L’approche est active et positive et centrée sur l’apprenant. Donc, elle promeut l’autonomie, en lui donnant confiance en
soi, et valorise les connaissances de l’apprenant d’une langue étrangère.
Dans les années 1970 - 80 on a définit les niveaux seuils, des documents qui spécifient les objectifs
d’apprentissage « afin de parvenir à une communication autonome dans la langue cible ».40 L’accent est mis sur le champ
d’application et les niveaux. Le champ d’application comprend cinq dimensions de compétences : compétence
linguistique, sociolinguistique, discursive, socioculturelle et sociale. C’était alors qu’on a rédigé l’une des principales
caractéristiques innovantes de CECRL - la compétence dans la langue L2.
Même si il y a des indications précises, le CECRL propose des options méthodologiques et donnes aux
professeurs la liberté de gérer le processus selon le niveau, l’âge et le milieu social de l’apprenant. « Les compétences
générales individuelles du sujet apprenant ou communiquant reposent notamment sur les savoirs, savoir-faire et savoirêtre qu’il possède, ainsi que sur ses savoir-apprendre. »41 Dans ce contexte, les savoirs peuvent résulter de
l’expérience ou d’un apprentissage plus formel et se construisent tout au long de la vie. Les savoir-faire représentent la
maîtrise, l’apprenant sait comment obtenir un résultat satisfaisant. Les savoir-être relèvent l’adaptabilité d’une personne
à de diverses cultures. Les savoir-apprendre comprennent toutes les compétences et somment les habilités de
l’apprenant de découvrir. Les activités proposées pour une évaluation relèvent la compréhension et la production. Donc,
on évalue les capacités de comprendre et de s’exprimer.
Avant de commencer le processus d’enseignement, en tant que professeur, il faut se poser quelques questions :
-

Quel type d’intelligence a l’apprenant, comment arrive-t-il à gérer bien les tâches et les activités pour acquérir les
compétences nécessaires à la compréhension (écrite et orale) et à la production (oralement et par écrit) ?

-

Comment peut le professeur faciliter ce procès, à l’aide des ressources pédagogiques classiques, ainsi que modernes,
notamment les nouvelles technologies ?

-

Comment peut-on perfectionner et améliorer les curriculums pour les langues étrangères ?
En tenant compte de ces questions, le professeur doit se proposer des objectifs de l’enseignement et de
l’apprentissage qui, à leur tour, doivent « se fonder sur une estimation des besoins des apprenants et de la société, sur les
tâches, […] et sur les compétences ou les stratégies […] pour y parvenir ».42 De même façon, on va avancer avec
l’enseignement à mesure que l’apprenant ait acquiert les compétences de niveau inférieur. Il ne faut pas oublier les cas où
l’apprentissage d’une langue étrangère vise une dimension spécifique. En ce cas, les objectifs vont porter, à un certain
moment, sur un type particulier de compétences, même un développement partiel de la compétence et « peut trouver
place dans un projet d’ensemble pour l’apprentissage »43.
40

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/history?desktop=true
Un Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe,
Didier, 2006.
42
Un Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe. Division
des Politiques Linguistiques, Strasbourg, 2000
43
idem
41
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Quel que soit le cas, il faut apporter dans le processus d’enseignement / apprentissage des notions et des
contenus contextualisés et intelligible ainsi que des occasions d’utiliser la langue. Notamment, on va associer
l’apprentissage conscient (c’est-à-dire, l’enseignement ponctuel des notions de grammaire ou du vocabulaire) à la
création des conditions artificielles (les jeux de rôle, les documents authentiques audio ou audiovisuels, la mise dans des
situations réelles de vie, etc.).
Lors de ce processus d’apprentissage en réaction, à l’aide du professeur, les apprenants acquièrent la capacité
d’apprendre en autonomie, donc la compétence apprendre à apprendre. Il est très important que l’apprenant sache
choisir les ressources adaptées à son niveau de connaissance pour qu’il soit capable continuer l’apprentissage sans aide.
Ce sont les TICE qui offrent une gamme large de ressources à travers les sites pédagogiques, les blogues, les sites
spécialisés en littérature, culture, histoire, etc. Le professeur doit avoir l’aptitude à enseigner, être capable à organiser la
classe, avoir des connaissances socioculturelles pour s’adapter à la personnalité de la classe. Aussi, le professeur doit être
capable d’aborder le style d’enseignement approprié et de le changer, si le cas est. Les méthodes doivent être diversifiées,
selon les types d’intelligence de ses élèves. Chaque élève doit savoir qu’il est important, pour cela lors des travaux en
groupe ou binôme les tâches seront reparties rigoureusement, de façon que tout élève soit inclus.
Le choix des supports est aussi important que celui des contenus. Les supports, soit qu’on parle des textes écrits,
documents audio ou vidéo, exercices de lexique ou grammaire, doivent être adaptés au niveau du public et au niveau des
compétences visées. Dans ce contexte spécifique, les TICE offrent toute sorte de document authentique, à partir d’un
message publicitaire jusqu’à des descriptions complexes, analyses littéraires, etc.
Quel que soit le support choisi, il faut rédiger des exercices et des activités visant une compétence spécifique,
donc les tâches doivent être claires et précises. Le niveau de difficulté sera adapté au niveau des connaissances de
l’apprenant.
L’intégration des TICES dans l’enseignement du FLE offre un grand nombre d’atouts :
•

permet l’approche d’une autre culture ;

•

déclenche la motivation dans l’apprenant ;

•

permet l’autonomie de l’apprenant ;

•

permet l’intercalation de la langue avec la civilisation et la culture ;

•

permet l’autoévaluation, grâce aux exercices en ligne ;

•

l’accès à un grand nombre de documents authentiques.
L’importance pédagogique du document authentique est grande, car il présente les particularités linguistiques,
les contenus originaux, un certain registre de langue et offre le contact avec le français spontané. Son grand bénéfice est
l’encouragement des apprenants à comprendre des échanges réels et d’en participer, pour utiliser tout ces compétences
hors encadrement scolaire. Cette approche communicative a le but de donner aux élèves la confiance dans une situation
réelle, car elle met en scène une langue vraie dans de diverses situations : dans la rue, au supermarché, à une agence de
voyage, dans un hôtel etc.
Les technologies numériques créent un nouveau profil du professeur, de l’espace de travail et de temps pour un
élève natif numérique. L’école et le système éducatif, en général, doit répondre aux besoins et aux attentes des élèves
pour s’intégrer dans une société en mutation continue.
Les sites spécialisés en FLE sont très attractifs et faciles à utiliser. Ils proposent de divers exercices faits d’une
manière ludique (le jeu de l’oie, des associations des images aux mots, le jeu du pendu etc.) qui incitent l’esprit de
compétition de l’élève. De plus, ils offrent le résultat, les réponses correctes immédiatement et même des explications sur
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les erreurs, ainsi que les élèves ne sentent pas de travailler effectivement. De cette façon ils apprennent en jouant et s’en
amusant.
La question qui se pose serait la suivante : « Comment les TICE influencent-ils l’enseignement / apprentissage
du FLE ? »
Premièrement, les TICE offrent de nouveaux outils de travail, notamment les dispositifs électroniques, qui
donnent un plus de liberté. Il est possible d’utiliser les ressources TICE soit en classe, que hors classe. L’avantage est que
les élèves deviennent conscients que l’ordinateur n’est pas seulement un outil de jeux, mais aussi un outil d’apprentissage
et de développement personnel.
Un autre avantage c’est la manière différente de présenter l’information. Il est beaucoup plus attractive
l’utilisation des dispositifs électroniques, spécialement à l’aide de courtes vidéo et du jeu, qu’une présentation classique,
avec la craie au tableau noir. En plus, le professeur peut former des groupes de travail, dans le cadre de lesquels les
élèves peuvent montrer leurs habilités numériques et de recherche. Le professeur n’est plus un simple émetteur, il se
transforme dans un guide, en laissant les élèves trouver la solution juste. L’apprentissage sera meilleur, car les élèves
doivent poser les bonnes questions, résoudre les problèmes seuls, en gagnant de l’autonomie.
La communication peut devenir numérique, avec l’équipement adéquat. Par exemple, si un élève s’absente à
cause d’une maladie, il peut suivre le cours à travers Internet, grâce à une webcam. De même, il est possible
l’enregistrement du cours pour le poster plus tard sur un web personnel ou simplement pour l’envoyer par un service de
messagerie et communication du type Skype, Whatsapp, Messenger ou Viber.
L’accès à une source inépuisables de documents authentiques est possible grâce aux TICE, très important
dans l’enseignement / apprentissage du FLE. L’exploitation des documents et plus attractive, grâce aux sites et web de
spécialité, qui offrent une évaluation immédiate, ainsi que l’explication des corrigés, en plus, elle propose aux élèves des
activités d’apprentissage en contexte.
Un autre avantage des TICE est la personnalisation de l’apprentissage d’une manière innovatrice et attractive.
Ainsi, le professeur peut guider les élèves à travers les contenus les plus adaptés à leur niveau de maîtrise de la langue.
Pendant le processus d’enseignement / apprentissage, les TIC suscitent l’intérêt et la motivation des élèves, car
ils offrent un cadre et un milieu favorable pour eux. La possibilité d’utiliser l’ordinateur ou le smartphone donne aux
élèves l’impression d’être libres et de contrôler le déroulement du cours. On ne parle plus d’un élève passif, mais d’un
acteur impliqué dans sa propre formation.
Pour les élèves venant des groupes défavorisés, les TICE représentent l’acquisition des compétences
numériques en tant qu’utilisateurs. En même temps, les élèves plus avancés peuvent créer des web personnels.
L’accès à une gamme large de matières favorise l’apprentissage virtuel à travers des cours spécialisés ou
bibliothèques numériques.
Les professeurs qui utilisent les TICE peuvent remarquer un approfondissement de l’apprentissage grâce à
l’intérêt des élèves vers les technologies. Le plus le professeur fait appel aux TICE, en venant avec des stratégies
innovatrice, le plus les élèves sont intéressés à l’étude. Quand même, il ne faut pas tomber dans l’extrémité d’utiliser les
TICE sans un but spécifique et sans avoir conçu une démarche précise.
L’accès à une source inépuisable d’information entraîne l’habilité de chercher, de trier et de sélectionner, ce
qui développe chez l’élève la compétence de se documenter et de développer une pensée critique.
L’intégration des TICE permet que les élèves apprennent par l’action à travers les tâches qui impliquent la
création des travaux par l’usage des dispositifs et des logiciels ou des programmes.
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On encourage la coopération et la collaboration, la créativité et l’autonomie des élèves par une
diversification des pratiques pédagogiques.
Avec la période du confinement, chaque professeur a pu évaluer le vrai apport des TICE dans la classe du FLE.
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Denumirea activității de învățare: Textul multimodal. Banda desenată, manual Art Klett,
clasa aV-a
Iftode Elena-Dana
Liceul Teoretic Buzias, Timis
Contextul activității de învățare: Activitate desfășurată la clasa a V-a, în cadrul unității de învățare Vreau să
salvez lumea, după parcurgerea textului legendei și însușirea cunoștințelor legate de eroi
Competența specifică vizată
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
Descrierea activității de învățare
Lecția se va desfășura în cabinetul de informatică al școlii. La începutul orei, profesorul prezintă câteva
informații generale elevilor legate de basmul Povestea lui Harap-Alb și subliniază ideea că există mai multe feluri de a
povesti, care îmbină uneori textul cu imaginea sau sunetul. Pentru exemplificare, elevilor li se prezintă diverse ilustrări
ale acestui basm de-a lungul timpului, ajungând până la banda desenată HAC (http://www.harapalbcontinua.ro/istorie/).
Se proiectează o pagină din banda desenată, iar elevii sunt grupați câte 4 patru. Discutând între ei, elevii vor
trebui să răspundă următoarelor întrebări:
-

cum arată? din ce este alcătuită banda desenată?

-

cu ce seamănă?

-

care sunt avantajele transmiterii unei povești în această formă?

-

care sunt dezavantajele?
Fiecare grupă își prezintă răspunsurile, iar profesorul îi ajută pe elevi să sintetizeze informația legată de

trăsăturile unei benzi desenate notând elementele componente ale acesteia.
Ca aplicație practică, elevii vor crea propria lor pagină de bandă desenată folosind aplicația Pixton
(https://www.pixton.com/). Frontal, profesorul explică felul în care se utilizează aplicația (intrarea în platformă,
selectarea și individualizarea personajului, selectarea locației în care este plasat personajul, introducerea de text). Elevii
vor lucra în perechi pentru a crea câte o pagină de bandă desenată. La finalul orei, profesorul va centraliza creațiile
elevilor și le va proiecta, astfel încât să creeze un tur virtual al galeriei.
Ca formă de evaluare se va folosi evaluarea inter-colegială. Elevii vor primi stickere cu emoticoane
reprezentative (smiley face). Fiecare dintre ei va lipi sickerul pe peretele unde sunt proiectate benzile desenate ale
elevilor, în dreptul celei pe care o apreciază cel mai mult.
Instrumente utilizate: aplicația Pixton https://www.pixton.com/, site-ul revistei de benzi desenate Harap-Alb
continua (HAC) http://www.harapalbcontinua.ro/istorie/
Deschideri spre alte discipline: Elevii pot ilustra prin benzi desenate subiecte de la alte discipline (mediul de
viață și hrănirea unui animal la biologie, experimente de la fizică sau chimie, dezvoltarea unui popor din punct de vedere
istoric etc.).
Evaluare la finalul unei secvențe din Unitatea 4, Granițe dintre lumi, manual Art, Klett, clasa a VII-a
Instrumentul de evaluare pe care l-am propus la finalul unui secvențe din unitatea 4 de învățare (Granițe dintre
lumi), la clasa a VII-a (manualul Art,) a fost realizarea unui proiect bazat pe mitologia românească, mai exact despre o
ființă fabuloasă din mitologia românească.
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În cadrul acestei unități am discutat și parcurs cu elevii textul literar Moara lui Călifar de Gala Galaction
evidențiind categorii precum „fantasticulˮ și „fabulosulˮ în literatură. Apoi am abordat ca text nonliterar multimodal
enciclopedia, exemplificând prin prezentarea și analizarea, împreună cu elevii, a diverselor pagini disponibile în
enciclopedia online Wikipedia, și finalizând secvența cu discuția despre mitologia românească.
Metoda aleasă pentru evaluare la finalul acestei secvențe a fost proiectul, ca metodă complementară/modernă de
evaluare, urmărind să exploatez potențialul formativ prin interiorizarea actului educativ.
Având în vedere faptul că realizarea proiectului presupune două etape, colectarea datelor și realizarea proiectului,
inițial le-am cerut elevilor să își aleagă, fiecare dintre ei, câte o ființă fabuloasă din mitologia românească (Căpcăunul,
ielele, Muma Pădurii etc.) și să se documenteze timp de o săptămână pornind de la informația pusă la dispoziție de
enciclopedia online Wikipedia, dar și de la sugestiile de bibliografie oferite în fiecare dintre aceste pagini (acolo unde a
fost cazul). Pentru proiectul lor fiecare dintre elevi a trebuit să aibă în vedere cel puțin 4 surse bibliografice, dintre care
maxim 2 online. Pentru a asigura eficiența documentării, dar și alegerea corectă a surselor de informare, le-am oferit
câteva sugestii bibliografice atât în format tipărit, cât și din mediul online. După etapa de documentare, elevii au avut la
dispoziție încă o săptămână până la termenul final de predare a lucrării.
Structura proiectului le-a fost prezentată elevilor încă de la început, acesta trebuind să conțină:
-

o pagină de titlu (model prezentat elevilor conținând titlul proiectului, numele și prenumele elevului, clasa, școala,

disciplina);
-

introducerea (date despre originea personajului/ființei fabuloase, eventual precizări etimologice dacă este cazul –

aprox. o jumătate de pag.);
-

cuprinsul (prezentarea trăsăturilor personajului, identificarea unor opere literare cu pasaje de text în care apare

personajul respectiv, eventual evoluția personajului în timp sau comparații cu reprezentări ale aceluiași personaj din alte
culturi – dacă este cazul – aprox. o pag.);
-

concluzii (observații personale, exprimarea propriei opinii cu privire la personajul sau ființa fabuloasă aleasă –

aprox. o jumătate de pagină);
-

bibliografie (atât resursele în format print, cât și resursele online folosite);

-

anexe (câte două poze cu ființa fabuloasă aleasă, precizând dedesubtul fiecăreia sursa de unde a fost preluată

imaginea).
De asemenea, elevilor li s-a explicat, încă de la început, că proiectele lor vor fi evaluate după următoarele criterii:
-

respectarea temei proiectului (alegerea unei ființe fabuloase din mitologia românească); 1p

-

respectarea elementelor de conținut ale proiectului (pag de titlu – 1p, introducere – 1p, cuprins 2 p, concluzii – 1p,

bibliografie și anexe – 1 p);
-

corectitudinea informațiilor prezentate 1p;

-

corectitudinea scrierii proiectului 1p (ortografie și punctuație, stil și vocabular);

-

creativitate și originalitatea abordării 1 p.
Prin intermediul acestei metode complementare de evaluare, am oferit elevilor posibilitatea de a-și exprima

perspectiva proprie și creativitatea, dezvoltându-și, în același timp, și abilitățile de cercetare, selectare a informațiilor și
organizarea lor. Am încercat să le cultiv interesul față de mitologia românească și înțelegerea specificului național prin
tema aleasă, dar și să îi provoc, acolo unde personajul ales a permis asta, să facă unele comparații cu ființe fabuloase din
alte culturi.
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Proiectarea demersului didactic .Proiectarea unității de învățare
Prof. Tăbleț Simona Carmen
Șc.Gimn.”înv.Clemența Beșchea” Căpățânești
Programa şcolară este parte a Curriculumului național. Actuala programă a urmărit trecerea de la modelul de
proiectare curriculară centrat pe obiective la modelul centrat pe competențe. Conceptul de unitate de învăţare are rolul
să materializeze conceptul de demers didactic personalizat, flexibilizând proiectarea didactică. Proiectarea unităţii de
învăţare are ca sursă lectura personalizată a programei şcolare, realizarea unei asocieri între competenţe specifice şi
conţinuturi; împărţirea conţinuturilor pe unităţi de învăţare ; stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de
învăţare; alocarea resurselor de timp pentru parcurgerea fiecărei unităţi de învăţare,forme de evaluare .
Pentru a transforma curriculumul oficial în învățare efectivă la nivelul unui grup concret de elevi, este necesară o
proiectare didactică atentă care să găsească acele contexte potrivite prin care rezultatele învățării listate în programă să
devină reale în cazul fiecărui elev, în funcție de particularitățile sale de învățare.
Proiectarea didactică reprezintă un demers de anticipare a modului în care se va desfășura activitatea instructiveducativă într-o anumită perioadă de timp și este o premisă a aplicării programei şcolare la clasă; constituie,astfel, o
activitate prin care profesorul îşi propune etape şi acţiuni de parcurs şi de realizat în predare-învăţare-evaluare.
Gândit pe plan mental și elaborat în scris, proiectul constituie o fundamentare știintifică a măiestriei pedagogice, a
artei didactice.
Diferenţa dintre didactica tradiţională şi cea actuală constă în modul de concepere şi de organizare a situaţiilor de
învăţare. Acum , accentul este pus pe autonomie și nu pe dirijarea riguroasă. Altfel spus, o strategie este legitimă sau
ilegitimă nu în general, ci potrivit unor circumstanţe concrete. Profesorul eficace este acela care ştie să selecţioneze, să
combine, să varieze diferitele metode, alegând strategii adecvate.
Activităţile de învăţare descriu modul în care elevul va dobândi competențele vizate în urma unui demers de
învăţare. Deci, ele propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă.
Proiectul unității de învățare este un instrument util de lucru pentru profesor ,prin depășirea unor cerințe
formale ,și oferă atât profesorului cât și elevilor o structură ce respectă ordinea cunoștințelor anterior dobândite .
Fiind o structură didactică complexă organizată tematic,supraordonată a lecției ,unitatea de învățare oferă o
perspectivă strategică asupra procesului de predare-învățare-evaluare. Proiectarea unității de învățare oferă o derivare
simplă a lecțiilor și presupune o activitate complexă,coerentă,generalizatoare .
Așadar, identificarea contextelor potrivite prin care rezultatele intenționate ale învățării, din curriculumul national,
în termeni de competențe și conținuturi și materializarea lor în achiziții concrete ,la nivelul unui colectiv de elevi și
pentru fiecare elev în parte, constituie nucleul proiectării didactice .
Planificarea calendaristică este un document administrativ care asociază elemente ale programei cu alocarea de timp
considerată optimă de către profesor pe parcursul unui an şcolar, realizându-se asocieri între competențe specifice și
conținuturi. Unitățile de învățare se axează pe competențele specifice menționate în programa școlară, fiind părți
înlănțuite , amplasate în modelul de proiectare . Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale și în
acest context ele sunt formulate progresiv, se realizează cu ajutorul unor verbe acționale și vor fi adaptate nivelului de
dezvoltare a elevilor.
Se știe că unitatea de învățare reprezintă o anumită parte a programei, care determină formarea la elevi a unui
comportament specific, se desfășoară în mod continuu pe o perioadă de timp și se finalizează prin evaluare.
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În orice demers pentru proiectarea unei unități de învățare se parcurg etape precum:
-identificarea competențelor;
-selectarea conținuturilor ;
-determinarea activităților de învățare;
-analiza resurselor;
-stabilirea instrumentelor de evaluare .

Cum proiectez eficient?

1. Proiectez doar pe baza programei, nu a manualului, deși mă pot ghida după acesta, segmentez contextele de învățare în
funcție de nevoile elevilor, vizând competențele specifice precizate în aceasta.
2. Prin proiectare vreau să ofer răspunsuri adaptate grupului țintă și adecvate propriului profil didactic la întrebările
majore : Ce fac și de ce fac? Cum fac? Cu ce resurse? Cât de mult am realizat?
3. Când proiectez am mereu în faţă grupul de elevi – tot ceea ce scriu în proiect să se raporteze la activităţile pe care
anticipez că le vor parcurge realmente, proiectarea fiind un act personalizat.
4. Fiecărei competenţe specifice îi corespunde o activitate de învăţare sau mai multe; DAR o activitate de învăţare este
propusă pentru o competenţă specifică şi numai una.
5. Realizez o corelaţie reală stânga – dreapta: competenţă –conținuturi - activitate – resurse adecvate fiecărei activități,
acceptând că modul în care a fost proiectată o secvenţă poate fi contrazis la aplicarea efectivă.
6. Completez modalitatea de evaluare doar pentru ceea ce estimez că voi evalua în mod real (de ex. dacă o activitate
reprezintă tema pentru acasă sau o temă de lucru în clasă şi va fi evaluată, marchez acest lucru).
Având în vedere că proiectarea unității de învățare se realizază pe o perioadă mai mare de timp ,se creează astfel
,cadrul necesar unei abordări differentiate, individualizate a demersului didactic .Relația dintre lecții nemaifiind liniară,
acestea pot fi integrate în diferite secvențe ale unității de învățare .
Organizarea conținuturilor pe unități de învățare oferă o perspectivă mai clară asupra legăturii dintre ele ,dar și o
înțelegere de ansamblu asupra temelor și a orelor de curs.
Demersul de predare-învăţare-evaluare poate fi organizat individual, frontal sau pe grupe, cultivând spiritul de echipă,
toleranța, curajul de a prezenta o opinie personală.
Proiectând unitatea de învățare, profesorul, gândind creativ, poate iniția activități de învățare diverse,în contexte
diverse ; poate modifica succesiunea lecțiilor; poate adecva activitățile de învățare la nivelul clasei și de pregătire a
elevilor ; poate aborda o tratare diferențiată a unui elev sau grup de elevi . Profesorul va construi activități de învățare
prin care elevii să dezvolte competențele indicate în programă, determinând elevii să își mobilizeze un ansamblu de
resurse integrate (cunoștințe declarative, cunoștințe procedurale, atitudinale ,automatisme, capacități) și să devină
conștienți de parcursul personal .
Implicarea elevilor în situații noi ,realizarea de proiecte interdisciplinare cu utilizarea resurselor informatice creează
în clasă un mediu social ,în care aceștia își pot manifesta oricare sau toate cele opt competențe cheie .
Elevii sunt diferiți, deci trebuie folosită învățarea centrată pe elev, trebuie să lucrăm astfel încât să
organizăm situații, să oferim îndrumare, să încurajăm şi să sprijinim învăţarea, să monitorizăm progresul, să organizăm
accesul la resurse, să măsurăm /evaluăm performanţa și să îi stimulăm pentru :
•

Exprimarea de puncte de vedere proprii
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•

Realizarea de schimburi de idei cu ceilalți

•

Argumentarea , punerea de întrebări cu scopul de a înțelege, de a realiza sensul unor idei

•

Cooperarea în rezolvarea problemelor și a sarcinilor de lucru, învăţarea centrată pe elev oferind elevilor o mai
mare autonomie

•

Devenirea de căutători activi de cunoaștere;

•

Mobilizarea un ansamblu de cunoștințe integrate

•

Dezvoltarea gândirii strategice;

•

Fixarea și înțelegerea mai bună a noțiunilor

•

Conștientizarea nivelului de pregătire și evaluarea obiectivă a parcursului educațional

•

Formarea unei viziuni integrate asupra cunoașterii.
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ- ȘCOALA ONLINE, FUNDAMENTE PENTRU INOVAREA
EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA
CONȚINUTUL MEDIA ȘI EFECTELE SALE ASUPRA
COMPORTAMENTULUI ELEVILOR
Prof. înv. primar Deliu Raluca
Școala Gimnazială Nr. 4 ”Frații Popeea”- Săcele
Contextul pandemiei a obligat sistemul educațional
să își schimbe întru totul modul de abordare al activităților
instructiv-educative, singura variantă sigură fiind aceea de a
susține lecțiile online. Astfel, se ridică problema dacă,
dispozitivele pe care se conectează elevii, sunt într-adevăr
responsabile pentru probleme de atenție și hiperactivitate a
acestora.
Mass- media prin intermediul principalelor sale
mijloace, televizorul și calculatorul, a luat în ultimele două
decenii o foarte mare amploare, devenind astfel una dintre principalele preocupări ale multor oameni (în special ale
copiilor). Dacă în cazul generațiilor trecute tehnologia nu era atât de avansată și drept urmare, preocupările oamenilor
erau cu totul altele (activități recreative, educative etc.), în ultima perioadă a cunoscut un progres imens, permițându- ne
să spunem că ne aflăm într- o eră a tehnologiei, cu care generațiile actuale sau cele care vin se confruntă direct. Astfel,
prin diversitatea de care dispun dar și faptul că sunt unele dintre principalele forme de distracție care nu presupun costuri
mari, televizorul și calculatorul, au înlocuit treptat toate activitățile de odinioară ale omului devenind o constată în viața
acestora. Cu atât mai mult, cu cât în ultimul an calculatorul și celelelate mijloace media (telefonul,tableta) au devenit cu
adevărat o necesitate atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi.
Este îmbucurător faptul că tehnologia a cunoscut un asemenea progres însă, m- am întrebat întotdeauna dacă
oamenii (în special copiii), care iau parte la aceste schimbări sunt într- adevăr pregătiți să se adapteze și să se confrunte
cu acest fenomen, dacă sunt pregătiți să folosească rațional aceste mijloace, dacă știu să evite implicațiile negative sau de
ce nu să valorifice implicațiile pozitive ale acestora.
Există numeroase lucrări de specialitate care au abordat cele doua mijloace prin prisma efectelor pe care le
generează asupra comportamentului copiilor iar rezultatele pe care le- au obținut nu au fost întocmai îmbucurătoare.
Televizorul și calculatorul sunt mijloacele de informare cu cea mai mare forţă de influenţă asupra copilului. În
funcţie de timpul acordat vizionării TV dar şi a vârstei la care debutează acest obicei, televizorul poate avea efecte
negative însemnate asupra dezvoltării creierului. Unele dintre cele mai însemnate efecte negative pe care televizorul le
generează sunt problemele de atenţie și hiperactivitatea.
•

Problemele de atenţie
Cercetătorii au demonstrat că timpul şi specificul programelor tv și al jocurilor sunt răspunzătoare în mare parte

pentru apariţia acestui deficit. În această perioadă de vârstă, copilul este atras de tot ce surprinde spectaculosul, iar
desenele animate și jocurile animate nu ezită să le satisfacă această necesitate. Ele sunt încărcate de stimuli puternici
(sunete variate, lumini intense, coloristică, eroi înzestrați cu puteri supranaturale etc.) care îi incită pe copii și care îi face
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să nu mai găsească nimic atractiv în activitățile școlare sau în cele cotidiene. Astfel, ei ajung să își piardă foarte ușor
interesul pentru astfel de activități, putând să-și mențină atenția asupra lor doar o foarte scurtă perioadă de timp.
Este cunoscut faptul că orice activitate, fie ea de învăţare sau de oricare alt tip, are nevoie de concentrarea minţii
și de menţinerea atenţiei copiilor pentru a fi benefică. Aceştia, obişnuiţi de mici cu stimulii puternici ai ecranului,
întâmpină dificultăţi în a-şi menţine activă atenţia pe perioada unei ore de curs. Cu toate că dascălii încearcă prin metode
variate să le capteze atenţia, nu de multe ori eşuează în încercările lor, tocmai pentru că elevii nu mai găsesc nimic
atractiv, senzaţional sau distractiv în ele.
•

Hiperactivitatea
Hiperactivitatea este o tulburare care apare la nivelul comportamentului și care se manifestă printr- o agitație

continuă (mișcări dese ale brațelor și picioarelor) dar și printr- o stare ușoară de tensiune. (Kieran & Popenici, 2009)
De- a lungul timpului s- au realizat foarte multe studii pentru a determina aportul pe care televiziunea şi- l aduce
în apariţia hiperactivităţii la copii. J. Haley explică legătura dintre vizionarea programelor tv şi apariţia hiperactivităţii
afirmând următoarele: „Efectul acestei manipulări planificate şi atente, îl constituie separarea răspunsului natural al
creierului de cel al trupului, deoarece, în timp ce atenţia mentală a telespectatorului este în alertă, nu este necesar ca
persoana să reacţioneze şi fizic. Această excitare nervoasă din faţa unui pericol iminent, care nu a fost descărcată printrun răspuns fizic (prin participarea, mişcarea corpului), conduce automat la creşterea hiperactivităţii, irascibilităţii şi
frustrării” (Gheorghe, Criveanu, & Drăgulinescu, 2007, p. 40 apud Moody). Cu alte cuvinte, dacă la nivel neurologic
copilul, în postura de telespectator, este obligat să recepționeze într- o continuă stare de tensiune toți stimulii ce sunt
furnizați de scenele TV (de obicei violente), din punct de vedere fizic nu își poate exterioriza această stare pentru că nu
este nevoie. Acest lucru duce la inhibarea pe moment a tensiunii urmând ca mai apoi se manifeste în alte contexte mult
mai evident.
Fiind puternic stimulaţi de imaginile, care apar într-un mod alert pe ecranele media, de mişcările impulsive ale
protagoniştilor dar şi de zgomotul care le însoţesc acţiunile, copiii ajung să fie stimulați atât vizual cât şi auditiv, fapt ce
duce în timp la apariţia hiperactivităţii.
Prin urmare, este evident motivul pentru care atunci când nu mai sunt în faţa televizorului copiii îşi descarcă în
mod necontrolat energia pe care au acumulat-o pe perioada vizionării unui anumit program tv . Nemişcându-se, copilul,
care în această perioadă dispune de o cantitate enormă de energie, îşi înmagazinează toată această rezervă de energie,
devenind buimaci, agresivi, capricioşi şi agresivi, cu toate că programele pe care le-au urmărit au fost adecvate vârstei.
(Petrea, 2011)
Este adevărat că mass- media nu sunt direct răspunzătoare de apariția problemelor de atenție și a hiperactivității,
existând în spate multe altele care le generează, însă sunt o ”sursă de alimentare” extrem de importantă a acestor
comportamente deficitare prin conținuturile pe care le generează. De aceea, „școala online”, al cărei conținut este întru
totul educativ, abordată ocazional, nu poate aduce altceva decât beneficii și efecte pozitive asupra comportamentului
copilului. Ritmul și intenistatea lecțiilor este în mare măsură identic cu cel de la clasă, sigura diferență venind de la faptul
că acestea sunt mediate prin intermediul unui ecran. Nu este contestat faptul că efortul de concentrare este mai mare, atât
din partea profesorului cât și a elevului, însă de departe ideea că „școala online” ar putea fi cea direct răspunzătoare
pentru probelemele de atenție și hiperactivitatea elevilor.
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Competența digitală- necesitate în școala online
Prof.înv.primar Pădureanu Ionela-Lavinia
Şcoala Gimnazială “Amza Pellea” Băileşti –Dolj

”Lucrurile mărunte se obțin încet, dar nu obții nimic dacă stai pe loc.” (Zig Ziglar)
ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor din luna martie 2020. Nimeni nu a crezut atunci, în luna martie, că acest
cuvânt ne va afecta profund și pe o perioadă atât de îndelungată. Incertitudinile legate de condițiile din școală,
împrejurimile, numărul de elevi din școală/ clasă, siguranță , servicii, platforme folosite, rapiditatea deplasării pentru a
susține eventual și elevii care nu au ”avut șansa” să se afle în sala de clasă. În această teribilă perioadă am constatat o
utilizare în exces a verbelor: a fi, a avea, a iubi, a încuraja.
Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze nemulțumirile și
frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să nu-l compare cu alt coleg, să-l laude,
să nu-l critice, să-l aprecieze.
Sunt învățătoare ”absolventă” de clasă pregătitoare, iar când s-a impus situația predării online am crezut că nu mă
voi putea adapta, având în vedere că nu sunt o mare iubitoare a tehnologiei și nici nu dețin multe competențe digitale care
să-mi faciliteze desfășurarea activității și optimizarea învățării. Din păcate, nu am fost în situația de a alege între online și
offline, ci între online sau nimic. Ce a urmat se știe: învățarea ”online” a devenit ”obligatorie”.
Personal, am început prin a studia tutoriale pe Internet despre folosirea unei platforme de învățare, apoi a trebuit
să-i ajut pe părinții copiilor să-și creeze cont, să utilizeze platforma. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor
conținut informațional nou, am ales să particip la programe de formare profesională, să mă documentez, să mă înscriu în
forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să accesez materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd -uri
interactive, să descarc materiale didactice găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurg etapele necesare dezvoltării
personale, să creez teste online, bareme de corectare, care să ușureze munca didactică. În activitatea desfășurată, am
folosit calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Așa, încet, împreună cu părinții, ne-am adaptat la
învățământul online, încercând să fiu cât mai creativă și mai ales flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor și părinților
lor.
Având în vedere faptul că elevii mei sunt mici, au avut nevoie de sprijinul permanent al părinților în cadrul
activităților de învățare. Am creat intervale flexibile de timp pentru copii și părinți, am realizat înregistrări ale unor
activități, am susținut lecții interactive pe platforma de învățare, le-am dat foarte multe provocări practice și am învățat și
eu, ca profesor, foarte multe lucruri noi. Am încercat să iau feedback de la părinți și de la copii și să construiesc relația
între cadru didactic și elev, care are un impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au fost activitățile
interactive, în care am putut să ne vedem, să comunicăm. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de
activități, joacă. Cred că provocarea este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este învățarea și cum se
poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă. Mai greu a fost cu câțiva elevi care nu au dispus de bază materială
pentru participarea la activitățile online, nu au avut acces la Internet, la programe, la aplicații sau platforme digitale.
Pentru aceștia, situația a fost și mai complicată pentru că a trebuit să gândesc fișe de lucru și materiale didactice care să
sprijine învățarea. Acestea au fost distribuite săptămânal și sarcina de a fi lucrate și valorificate, a revenit aproape în
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totalitate părinților. Oricât am încercat eu să mențin legătura cu toți elevii, cei care nu au avut acces la Internet au fost
dezavantajați. Aceasta creează frustrări și adâncește diferențele între copii.
Introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învăţamânt.
Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor
cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Cred că am devenit cu toții deschiși la tot ce presupune inovație în
educație, pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare
(evaluări anuale, examene de capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când
vor urma o carieră. Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem
competențe digitale pentru a face față trendului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație.
Competența digitală este una dintre competențele pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele și
planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat
pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii
apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. Ceea ce este nou
în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace didactice, este caracterul interactiv al
procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace
aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextul
celorlalte mijloace, amplificându-le valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. Se pot
remarca, astfel, valențele benefice pe care le are Internetul în actul de predare-învățare-evaluare, necesitatea accesului la
informație, adaptarea rapidă la nou.
Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, Internetul cu un veritabil profesor,
calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât
constructiv.
Vorbim, aşadar, despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre profesori
creativi, bucuroși de întâlnirea inedită – mediată digital – cu elevii, despre elevii care își mențin bucuria de a învăța în
orice context. Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către
educație, către dezvoltare armonioasă.
”Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem.”(Nicolae Iorga)
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Școala online – o măsură temporară sau permanentă?

prof. înv. primar Mioara Acatrinei
Școala Gimnazială ”Carmen Sylva” Iași

O consecință directă a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față în față pe întreg
teritoriul României , începând cu 11 martie 2020, este mutarea școlii exclusiv în spațiul online. Sintagma de „școală
online” și-a făcut apariția în viețile noastre, profesori, elevi și părinți. Toți actorii implicați (elevi, profesori, manageri ai
instituțiilor școlare, părinți) sunt puși în fața unei provocări cu care nu s-au mai confruntat anterior și la care nu se gândea
nimeni cu doar un an înainte. Aceste schimbări ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă.
Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul şcolii și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite,
de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate
conduce la schimbări majore ale paradigmei educaționale.Cu toţii am înţeles că trebuie să ne adaptăm la predareaînvăţarea online şi este lesne de priceput că trecem printr-o perioadă de criză fără precedent, dar sperăm ca aceasta să nu
fie permanentizată în şcoli în viitor, dacă ne dorim o societate educată, sănătoasă şi nu anxioasă sau
dezechilibrată.Profesorii trebuie să descopere noi modalități de conectare socială și de continuare a activităților
profesionale. În ciuda numeroaselor impedimente de natură logistică (absența dispozitivelor de lucru), pedagogică
(nivelul scăzut al competențelor digitale în cazul unor profesori sau elevi) și tehnică (lipsa de racordare la internet sau
chiar lipsa electricității în unele cazuri), școala online prinde contur și o înlocuiește pe cea tradițională pentru luni întregi.
Școala online a intrat timid, stângaci în viețile noastre. Ea a reușit să atingă câteva deziderate pozitive, cum ar fi:
există școli în care numărul de elevi dintr-o clasă se apropie fulminant de 30 de elevi sau poate chiar mai mult, iar acest
tip de școală a reușit să-i dea șansa fiecărui elev de a-și atinge propria performanță, de a participa activ la activitățile
desfășurate. Și când spun performanță, nu mă refer la „a face performanță”, ci la capacitatea fiecărui elev de a-și atinge
punctul maximal la învățătură, fiecare după cum și cât poate. A dispărut astfel tracul unora de a nu putea să se exprime,
căci nu mai este decât el față în față cu profesorul! Practic, i-a încurajat pe cei mai timizi să-și depășească bariere impuse
poate de comunitatea în care „se școlea”. Casa, cu tot ceea ce presupune ea, liniște și confort, a putut să-i ajute pe câțiva
elevi. Dar cum întotdeauna o parte favorabilă atrage o altă parte, nefavorabilă, o mare suferință a mea, ca profesor și,
majoritar, chiar și a lor, ca elevi, este lipsa socializării. Aceasta parcă a fost mai dură decât lipsa feedback-ului.Elevii mei,
ajutați de părinți, mi-au trimis materiale lucrate, le-au încărcat pe platforma Google Classroom, am avut întâlniri pe
Zoom, pe Meet. Alții au agreat Wattsapp-ul pentru trimiterea temelor, a fișelor de lucru, eu editam pozele, le încercuiam
ceea ce greșeau, munca fiecărui elev fiind stocată pe foldere. În perioada şcolii online, au fost elevi care apăreau prezenţi
pe platforma educaţională Google Classroom, însă ei fizic nu erau în spatele laptopului sau tabletei… Nu puteai avea
control asupra acestor situaţii, ca profesor. Elevul a trebuit „să învețe să învețe”. Această activitate l-a responsabilizat
cumva pe copil, orice vârstă ar avea el. L-a pus în postura de a accesa link-uri, de a căuta informații, de a le stoca, de a le
procesa și de a reuși să se mențină cel puțin constant în propria activitate.Școlarii preferă învățământul face-to-face în
detrimentul celui online. Nivelul scăzut de competențe digitale, atât a elevilor cât și a profesorilor sau lipsa
echipamentului necesar îi determină pe elevi să considere învățarea online doar o componentă a procesului complex al
învățării în general. Cei mai mulți dintre elevi preferă să revină la școală, deoarece s-au adaptat greu la școala online, dat
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fiind faptul că acasă există mulți factori care să le distragă atenția. Acesta este și motivul pentru care unii elevi țin
camerele deschise la un număr foarte mic de ore.
Școala online trebuie să fie o măsură temporară ce se impune în această perioadă de criză sanitară și nu o
măsură permanentă pentru realizarea predării–învățării-evaluării în România. Învățarea online trebuie să fie
complementară învățării față-în-față şi nu să devină o modalitate de organizare a sistemului de învățământ în țara noastră.
Tehnologia este o realitate a lumii moderne, un domeniu în continuă schimbare, care poate aduce beneficii enorme în
sistemul de educație, însă educația nu se poate face online o perioadă îndelungată, dacă se dorește și calitate.În toată
această perioadă de pandemie, mi-am imaginat cum ar fi o societate preocupată doar de necesităţile fizice, bazată doar pe
instinct şi plăceri şi mai puţin de educaţie, formare, moralitate şi spiritualitate. Am concluzionat repede că o societate
modernă, demnă şi sănătoasă nu poate exista fără educaţie. Educaţia trebuie să primeze, căci altfel nu poate exista o viaţă
civilizată trăită sănătos în comunitate.
Această pandemie a determinat pe unii să aprecieze şcoala online ca o soluţie salvatoare a învăţământului
românesc, ca singura modalitate de modernizare a educaţiei şi o manieră unică de reformare a sistemului de învăţământ.
Într-adevăr, şcoala online este o soluţie salvatoare de moment, în această perioadă de criză economico-sanitară.
Digitalizarea în sistemul de învăţământ românesc, însă, după părerea mea, trebuie privită ca alternativă în cazuri de criză,
sau ca măsură complementară la şcoala faţă în faţă şi nu o permanentizare a stilului de predare şi învăţare.Consider că
normalitatea sistemului educaţional din România trebuie să se bazeze pe o predare-învăţare de calitate, pe o evaluare
obiectivă, pe fond şi nu pe formă, iar acest lucru se poate realiza prin conexiunea afectivă, faţă în faţă, dintre profesor şi
elev. Mulţi dintre elevii noştri au privit perioada în care şcoala a fost organizată online ca o perioadă de relaxare, chiar de
vacanţă, intrând pe platformele de învăţare din când în când, ştiind că profesorii nu au cum să-i noteze decât dacă au
acceptul lor sau al părinţilor lor. De asemenea, nici evaluarea nu poate fi obiectivă, deoarece nu ştim dacă proiectul sau
testul a fost realizat de elevul căruia i-a fost administrat sau dacă acesta a fost realizat/ rezolvat de un frate mai mare sau
chiar de vreun părinte. O astfel de situaţie, după părerea mea, nu poate deveni o normalitate în sistemul românesc de
învăţământ, dar, desigur, situaţia actuală o impune şi sperăm să fie doar o formă temporară de predare-învăţare-evaluare.
Dacă la început computerul era gândit ca un instrument de lucru pentru laboratoarele de informatică, unde aveau
acces elevii care se pregăteau în acest domeniu, ultimii ani au adus o adevărată revoluţie conceptuală în educaţie,
computerul devenind un mediu pentru învăţare în general, pentru toate disciplinele din programă. Extraordinara
dezvoltare a tehnologiilor multimedia a contribuit la apariţia unui domeniu nou, softul educaţional, un foarte interesant
hibrid între programare, informatică, psihopedagogie și diverse materii din curriculă, care astăzi depăşeste timpul
experienţelor, fiind pe cale să devină un domeniu cu drepturi depline şi viitor sigur în oferta educaţională. Teoreticienii
anilor ‘70 anticipaseră, de altfel: computerul poate fi folosit pentru educare – instruire – învăţare. Teoriile care atunci
păreau aproape fanteziste, astăzi au devenit realitate, realitate care descoperă teorii vechi, ce par special gândite pentru
fundamentarea unui domeniu nou apărut.
Îmbinarea tradiţiei cu noul poate conduce însă cu mai multă siguranţă la realizarea unui învăţământ modern,
utilizarea tehnologiilor moderne pentru adaptarea procesului educativ la necesităţile individuale ale fiecărui elev fiind un
deziderat. Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă, nu înseamnă însă
numai dotarea cu calculatoare, ci şi folosirea acestora de către profesori la oră.Acest lucru presupune o pregătire adecvată
a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în procesul de predare.Prin urmare pregătirea cadrelor
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didactice este un element de bază. Fără perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care
presupune multă muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate. Vor trebui de asemenea reprofilate programele și
auxiliarele, pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă la o programare a unei lecţii pe calculator.Lecţia
virtuală devine în felul acesta o necesitate, putând fi folosită cu succes pentru a transmite, activiza şi evalua informaţii,
într-un mod care este foarte atractiv pentru elevii cuceriţi definitiv şi irevocabil de noile tehnologii ale informaţiei.
În concluzie, consider că școala trebuie să fie firească, normală, cu profesori și elevi faţă-în-faţă, folosindu-ne de
tehnologie ca măsură complementară a învățării și să nu ne îndepărtăm de esența umană. O îmbinare a învățământului
clasic cu cel online reprezintă abordarea ideală pentru dezvoltarea optimă a copiilor noștri.
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Quelle est la place de l’école en ligne?
Profesor, Ploae Mona-Laura
Liceul Tehnologic “Petru Poni”, Iași
De plus en plus, différentes initiatives dans le numérique naissent dans le domaine de l’éducation,
particulièrement pour les élèves du primaire et du secondaire. Il suffit de constater la passion qui les anime et la nature
des entreprises pour constater un monde en ébullition pour les services numériques offerts aux écoles et aux familles.
Cela dit, quelle est la place de l’école en ligne; celle où les élèves et les enseignants avancent dans un univers entièrement
numérique?
Le concept de l’école en ligne fait souvent peur parce qu’il est en ligne justement, ce qui déconstruit notre
conception de la relation qui s’établit entre l’enseignant, l’élève et les pairs. Comment un cours en ligne peut-il motiver
un élève du secondaire et lui faire vivre une réussite là où un cours en présentiel n’a pas réussi ? La question mérite
d’être posée.
Dans un premier élan, je crois qu’il faut établir un premier constat: l’école en ligne ne répond pas à tous les
besoins et profils d’apprenants. Mais, elle est certainement une avenue très profitable pour faire vivre une réussite à un
bon nombre d’entre eux. Ici, j’entends les élèves du secondaire. Flexibilité d’horaire, travailler à son rythme, profiter
d’un suivi très personnalisé, c’est dans ce contexte que l’apprentissage en ligne prend tout son sens et qu’il devient un
levier important duquel notre communauté ne peut se passer, entre autres pour soutenir la persévérance scolaire. La
Roumanie du 21e siècle passe inévitablement par des infrastructures technologiques accessibles et structurées pour que
les élèves du secondaire aient la chance de choisir une formule pédagogique gagnante en fonction de leurs besoins et de
leur réalité. Nombre d’entre eux, scolarisés à la maison, hospitalisés, malades, en voyage, en parcours régulier, surdoués,
intimidés, en région éloignée, ou encore vivant des problématiques en classe, etc., devraient pouvoir, à mon avis, profiter
des possibilités qu’offre l’apprentissage en ligne.
D’ailleurs, l’apprentissage en ligne est beaucoup plus complexe que le seul fait de se connecter sur son iPad ou
de suivre un cours synchrone sur une plateforme en visioconférence. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il
s’agit d’un parcours pédagogique complexe. L’élève rencontre d’autres apprenants, collabore avec divers intervenants,
participe à des plénières, utilise plusieurs outils numériques dans le cadre de ses apprentissages, les partage avec ses
pairs, il apprend de nouvelles notions grâce à des notes de cours et des vidéos, répond à des questions de différents types,
écrit, réagit et lit. L’élève construit son projet d’apprentissage en étant soutenu et guidé par son enseignant, le tout dans
un environnement numérique défini. Il autorégule ses apprentissages et évalue ses pairs. Le parcours pédagogique génère
plusieurs traces de ses apprentissages que l’on collige dans un portfolio numérique, duquel se sert l’enseignant pour
émettre son jugement professionnel sur le développement de la compétence de l’élève. Les rétroactions et les rencontres
sont nombreuses et souvent très personnalisées, ce qui maintient la motivation et améliore l’organisation du travail.
Dans le contexte de crise actuel, la réflexion sur l’école en ligne ou l’apprentissage en ligne prend tout son sens
et est bien légitime. Cependant, je crois que la mise en place d’écoles en ligne ne doit pas être une réponse à cet état de
crise, car l’exception ne fait pas la règle. C’est un travail de fond. Il faut soutenir les différentes initiatives numériques
dans le milieu de l’éducation et mettre rapidement en place des projets pilotes qui favoriseraient la mise en œuvre
d’écoles en ligne afin de favoriser la réussite de beaucoup d’élèves.
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Dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, comme dans les programmes de l’école, du
collège et du lycée, les connaissances et compétences numériques sont renforcées :
•

L’éducation aux médias et à l’information fait l’objet d’un programme spécifique.

•

Les compétences numériques sont présentes dans tous les domaines du socle et dans les programmes des disciplines

•

L’enseignement de l’informatique est introduit au collège, une sensibilisation au code est proposée à l’école primaire.

•

Les enseignements numériques sont également renforcés au lycée. Cet enseignement permet d'acquérir les principaux
concepts des sciences numériques, pour comprendre le poids croissant du numérique et ses enjeux..

Les enjeux de la maîtrise du numérique et des technologies doivent être perçus et compris par les élèves et futurs
citoyens. Il est indispensable de les accompagner vers une véritable maîtrise des concepts leur permettant d'être des
utilisateurs avisés des outils, services et ressources dans une société de l'information et de la communication en rapide
évolution.
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ȘCOALA ONLINE. DE LA INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE LA PERFORMANȚĂ
PROF.ÎNV.PREȘC.
CORHANĂ ALINA MANUELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI
STRUCTURĂ GRĂDINIȚA CU P.P. PETREȘTI, JUD.VRANCEA

Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate,
cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online. Procesul a fost testat din mers,
profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri,
sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online.
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;
- 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 in demersul său spre formare intelectuală. Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele
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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 predareînvăţare-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.
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 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.
De o importanta deosebita este realizarea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi evaluarea orală; aceasta
din urmă, deşi presupune un volum mare de timp pentru aprecierea tuturor elevilor şi blocaje datorate emoţiei sau
timidităţii, prezintă avantaje deosebite, precum: realizarea interacţiunii elev-profesor; demonstrarea stadiului de formare
a unor competenţe prin intervenţia cu întrebări ajutătoare, demonstrarea comportamentului comunicativ şi de
interrelaţionare al elevului etc;
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De asemenea este necesară folosirea cu o mai mare frecvenţă a metodelor de autoevaluare şi de evaluare prin
consultare, în grupuri mici, vizând verificarea modului în care elevii îşi exprimă liber opinii proprii sau acceptă cu
toleranţă opiniile celorlalţi, capacitatea de a-şi susţine şi motiva propunerile etc.
O importanţă deosebită in inovaţia şi creaţia în activitatea didactică o au rolurile manageriale ale cadrului
didactic :de planificare (planifică activităţile cu caracter instructiv - educativ) ;de organizare (organizează activităţile
clasei) ;de comunicare (comunică idei, cunoştinţe, ascultă efectiv, oferă feedback, stabileşte canalele de comunicare); de
conducere (conduce activităţile cu elevii , desfăşurate în clasa şi în afara ei) ;de coordonare (sincronizează obiectivele
individuale cu cele comune clasei, contribuind la întărirea grupului şi formării echipelor de lucru); de îndrumare (prin
intervenţii punctuale adaptate unor situaţii specifice, recomandări) ;de motivare (prin întăriri pozitive, prin utilizarea
aprecierilor verbale şi non-verbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive); de consiliere (de orice tip, în
probleme personale sau legate de şcoală); de control (în scopul cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare
a obiectivelor şi nivelul de performanţă); de evaluare (măsura în care scopurile şi obiectivele au fost atinse).
Pentru a susţine creativitatea, predarea declarativă, de tip clasic trebuie depăşită şi înlocuită cu metode care pun
accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a elevului, pe participarea activă a acestuia la formarea
şi dezvoltarea sa intelectuală.
Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze nemulțumirile și
frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, să-l responsabilizeze pe elev, să nu-l compare cu alt coleg, să-l laude,
să nu-l critice, să-l aprecieze. Comunicarea poate fi eficientă atât față în față , cât și online dacă îndeplinim câteva reguli
de bază:
● Ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul;
● Minimizăm barierele externe;
● Controlăm barierele interne;
● Înlăturăm blocajele profesor-elev-părinte;
● Credem în capacitățile: profesorului, elevului, părintelui;
● Acordăm atenție stării mentale a elevului și să discutăm despre orice modificare a stării sale emoționale;
● Găsim una sau mai multe soluții la orice problemă instant apărută;
● Ne concentrăm să dăm răspunsuri adecvate la solicitările primite;
Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada
suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la
distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește
următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru
elevii cu nevoi speciale de învățare.
Profesorii trebuie să descopere metodele și instrumentele concrete prin care își pot schimba în mod pozitiv stilul
de predare și modul de a relaționa cu copiii. Menirea profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din
fiecare copil. Nimic mai mult! Trebuie să vadă că acești copii au daruri diferite și să potențeze aceste daruri.Trebuie să
creadă că online-ul este un mijloc, nu un scop în sine, încercând să fie creativi și mai ales flexibili cu programul și cu
nevoile copiilor. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea sa fie regandită și
să fie pusă întrebarea: Ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă?
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Învățarea în cooperare .Definiție.Caracteristici
Autor:
Prof.inv. primar Roxana Costache
Scoala Gimnazială Crevedia, Crevedia
Procesul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţământ şi este un ansamblu de
acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de către educatori asupra educaţilor într-un cadru instituţional organizat,
în vederea formării personalităţilor acestora în consonanţă cu cerinţele idealului educaţional. (Gheorghe Tomşa ,2005)
Participarea la educație și formare este considerată vitală pentru o abordare (OCDE 2001) într-o societate
occidentală caracterizată printr-un accent pe o economie a cunoașterii și o învățare pe tot parcursul vieții (Kearns 1999,
OCDE 2000)
Procesele de învățare și cunoaștere sunt înțelese ca o funcție a elementelor interconectate ale participării sociale.
Învăţare structurile de gândire și de cunoaștere sunt generate de activitatea în care se angajează oamenii și de în cadrul
sistemelor unei lumi construite social.
Johnson și Johnson (1998,p11) observă că învățarea în cooperare a fost practic necunoscut acum 30 de ani, dar
este acum o "practică educațională standard ,,în aproape fiecare școală elementară și secundară și în multe colegii și
universități din Statele Unite, Canada și o varietate de alte țări".
Sharan defininește învățarea în cooperare este ca un termen general al metodei de organizare și promovare a
predării ,,învățarea în cooperare se referă la utilizarea strategiei de grup pentru a promova elevii să studieze în mare
măsură în activitățile commune,,.
Învățarea în cooperare înseamnă "structurarea grupurilor de elevii pentru a lucra în cooperare" (Johnson și
Johnson 1994 ,p11).
Wang definește învățarea în cooperare ca,, un sistem de strategie de predare care vizează promovarea cooperării
reciproce în grup eterogen pentru atingerea obiectivelor comune de învățare și recompensarea pe baza realizărilor de grup
(Wang, 2002)
Învățarea în cooperare, numită uneori învățare în grupuri mici, este o strategie de instruire în care grupuri mici
de elevi lucrează împreună la o sarcină comună. Sarcina poate fi la fel de simplu ca rezolvarea unei probleme de
matematica sau la fel de complex ca dezvoltarea unui design pentru un nou tip de școală. În unele cazuri, fiecare membru
al grupului este responsabil individual pentru o parte a sarcinii, în alte cazuri, membrii grupului lucrează împreună fără
misiuni formale de roluri.
Grupul acționează ca o unitate de organizare socială, iar elevii studiază prin interacțiune și comunicare, ei
învață, de asemenea, prin studiu personal (Sharan, 1980).
Învățarea prin cooperare are loc atunci când elevii lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici,
pentru realizarea unui obiectiv comun: rezolvarea unei probleme, exlorarea unei teme, producerea/crearea unor idei și
soluții noi într-o situație dată“. (Dumitru I., 2000)
Învățarea în cooperare urmărește această idee pe măsură ce grupurile lucrează împreună pentru a învăța sau a
rezolva o problemă, fiecare individ fiind responsabil pentru înțelegerea tuturor aspectelor. Grupurile mici sunt esențiale
pentru acest proces, deoarece elevii sunt capabili să fie atât auzit și să audă colegii lor, în timp ce într-o clasă tradițională
setare elevii pot petrece mai mult timp ascultând ceea ce spune instructorul
Perspective teoretice privind învățarea în cooperare
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Învățarea în cooperare schimbă rolurile elevilor și profesorilor în sălile de clasă. Proprietatea asupra predării și
învățării este împărtășită de grupuri de elevi și nu mai este responsabilitatea exclusivă a profesorului. Autoritatea de a
stabili obiective, de a evalua învățarea și de a facilita învățarea este împărtășită de toți. Cursanții au mai multe
oportunități de a participa activ la învățarea lor, de a se întreba și de a se provoca reciproc, de a-și împărtăși și de a
discuta ideile și de a-și internaliza învățarea. Împreună cu îmbunătățirea învățării academice, învățarea în cooperare ajută
studenții să se angajeze într-un discurs atent și să examineze perspective diferite, și sa dovedit a crește stima de sine a
elevilor, motivația și empatia.
Printre provocările utilizării învățării în cooperare se numără eliberarea controlului învățării, gestionarea
nivelului de zgomot, rezolvarea conflictelor și evaluarea învățării elevilor. Activitățile atent structurate îi pot ajuta pe
cursanți să învețe abilitățile necesare pentru a lucra împreună cu succes, iar discuțiile structurate și reflecțiile asupra
procesului de grup pot ajuta la evitarea unor probleme.
Învățarea în cooperare se bazează pe o învățare bazată pe probleme, o condiție prealabilă pentru
învățare.Capacitatea de învățare a elevilor poate fi îmbunătățită în procesul de prevestire a problemelor sau de recrearea a
problemelor. În procesul de învățare în cooperare, stilul de învățare este de învățare între elev-student și student-profesor.
Învățarea are noi sensuri, inclusiv "profesorul instruiește cursanții", "elevul instruiește alți cursanți" și "instruiește alți
cursanți să învețe".
Prin urmare, predarea altora a devenit o modalitate mai bună de învățare. În procesul de învățare în cooperare
ascultarea este o calitate de bază în procesul de învățare care ar trebui să o aibă în clasa profesorii și elevii. Numai atunci
când învață să asculte, își pot forma adânc gândire, ce se ciocnește cu gândirea colegilor săi și a profesorului atunci pot
propune întrebări valoroase. Oferindu-le să coopereze, oferindu-le mai mult timp la clasă, precum și se oferă mai multă
autonomie elevilor.
Atunci când este bine pusă în aplicare, învățarea în cooperare încurajează realizarea, discuția elevilor, învățarea
activă, încrederea elevilor și motivația. Abilitățile pe care elevii le dezvoltă în timp ce colaborează cu alții sunt diferite de
abilitățile pe care elevii le dezvoltă în timp ce lucrează independent. Pe măsură ce mai multe scolii organizează elevii în
echipe și grupuri de lucru, abilitățile necesare pentru a fi un "jucător de echipă" (de exemplu, verbalizarea și justificarea
ideilor, gestionarea conflictelor, colaborarea, construirea consensului și dezacordul politicos) devin din ce în ce mai
valoroase și mai utile. Utilizarea grupurilor de cooperare pentru a îndeplini sarcini academice oferă nu numai oportunități
pentru elevii de a dezvolta abilități interpersonale, dar, de asemenea, le oferă experiențe autentice care îi vor ajuta să aibă
succes în carierele lor viitoare.
Aplicațiile practice ale învățării în cooperare în școli, sprijină poziția motivațională că recompensele de grup
sunt esențiale pentru eficacitatea învățării în cooperare. Utilizarea obiectivelor de grup sau a recompenselor de grup
sporește rezultatele obținute în procesul de învățare în cooperare dacă și numai dacă recompensele de grup se bazează pe
învățarea individuală a tuturor membrilor grupului (Slavin, 2013). Acest lucru înseamnă că scorurile echipei sunt
calculate pe baza punctajelor medii la chestionarele pe care toți coechipierii le iau individual, fără ajutorul coechipierului.
Slavin, (1994),spune elevii lucrează în echipe cu capacitate mixtă pentru a stăpâni materialul prezentat inițial de
professor,după aceasta, elevii iau chestionare individuale pe material, iar echipele pot obține certificate în funcție de
gradul în care membrii echipei au obținut îmbunătățiri asupra propriilor înregistrări anterioare.
Singurul mod în care echipa poate reuși este să se asigure că toți membrii echipei au învățat, astfel încât
activitățile membrilor echipei să se concentreze pe explicarea conceptelor unul altuia, să se ajute reciproc și să se
încurajeze reciproc. În schimb, dacă recompensele de grup sunt acordate pe baza unui singur produs de grup ,există
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puține stimulente pentru ca membrii grupului să-și explice conceptele unul altuia, iar unul sau doi membri ai grupului pot
face toată munca (Slavin, 1995).
O problemă cu această metodă este că elevii au o expunere limitată la alte materiale decât cele pe care le-au
studiat ei înșiși, astfel încât câștigurile de învățare pe propriile lor subiecte pot fi compensate de pierderi pe subiectele lor
de grup ". În schimb, există dovezi că, atunci când este bine implementată, poate crește semnificativ realizările
studenților (Sharan & Shachar, 1988).
În lucrările anterioare, Slavin (2013) a identificat cele patru perspective teoretice majore asupra efectelor
realizării învățării în cooperare ca fiind:motivația, coeziune socială, cognitiv-dezvoltare și cognitive-elaborarea
Perspectiva motivaționistă presupune că motivația sarcinii este singura parte cea mai impactă a procesului de
învățare, afirmând că celelalte procese, ar fi planificarea și ajutarea, ce sunt determinate de interesul propriu motivat al
indivizilor. Oamenii de știință motivaționaliști se concentrează mai mult pe recompensă sau structura scopului sub care
își desfășoară activitatea elevi. În schimb, perspectiva coeziunii sociale (numită și teoria interdependenței sociale)
sugerează că efectele învățării în cooperare depind în mare măsură de coeziunea grupului. Această perspectivă susține că
elevii se ajută reciproc să învețe pentru că le pasă de grup și de membrii săi și ajung să obțină beneficii de auto-identitate
din partea grupului de apartenența (Johnson & Johnson, 2008). În această perspectivă există un caz special, metode de
specializare a sarcini, în care elevii își asumă responsabilitatea pentru porțiuni unice ale unei misiuni de echipă (Aronson
et al., 1978; Sharan & Sharan, 1992).
Perspective cognitive se concentrează asupra interacțiunilor dintre grupuri de elevii, considerând că, în sine,
aceste interacțiuni duc la o mai bună învățare și, astfel, la o mai bună realizare. Munca din perspectiva elaborării
cognitive afirmă că elevii trebuie să se angajeze într-un fel de restructurare cognitivă (elaborare) a materialelor noi pentru
a le învăța. Se spune că învățarea în cooperare facilitează acest proces.
Perspectivele alternative privind învățarea în cooperare pot fi considerate complementare, nu contradictorii. De
exemplu, teoreticienii motivaționali nu ar susține că teoriile cognitive nu sunt necesare. În schimb, ei afirmă că motivația
conduce procesul cognitiv, care, la rândul său, produce învățare. Ei ar argumenta că este puțin probabil ca pe termen
lung elevii s-ar angaja în tipul de explicații elaborate găsite să fie esențiale pentru a profita de activitatea de cooperare,
fără o structură de obiectiv concepute pentru a spori motivația (Webb (2008). În mod similar, teoreticienii coeziunii
sociale ar putea susține că utilitatea stimulentelor extrinseci trebuie să se afle în contribuția lor la coeziunea de grup iar
îngrijirea și normele pro-sociale în rândul membrilor grupului, ar putea, la rândul lor, să afecteze procesele cognitive.
Un model simplu privind calea proceselor de învățare în cooperare este este prezentat în diagrama :(Slavin
(1995)).Ea descrie relațiile funcționale dintre abordările teoretice majore ale învățării în cooperare.
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STUDIU PRIVIND CREŞTEREA MOTIVAŢIEI DE ÎNVĂŢARE A ELEVILOR LA DISCIPLINA
LIMBA ROMÂNĂ
Prof. Flitan Alina Diana
Școala Gimnazială Nr.1 , Rovinari
Studiul de faţă abordează problematica creşterii motivaţiei de învăţare a elevilor la disciplina limba română.
Studierea motivaţiei în şcoală provine din nevoia de a înţelege şi utiliza factori subiectivi care explică fluctuaţiile de
randament şcolar. De multe ori, auzim de la elevi remarci de genul: “este greu”, “nu-mi place”, “nu-mi va folosi
niciodată”, sau “super”, “de mult nu a mai fost aşa de cool la ore”. Ceea ce face diferenţa între aceste “comunicări”
este “ambalajul”. Educaţia nu trebuie să doară sau să producă suferinţă, ci să placă, să fie de folos, să formeze indivizi
echilibraţi şi motivatispre acţiune şi schimbare1.

SCOP:
Scopul acestui studiu este unul constatativ şi vizează rolul pe care îl are motivaţia în învăţarea limbii române, în cazul
elevilor de gimnaziu.

OBIECTIVE:
- sondarea motivaţiei elevilor privind studiul limbii române;
- cuantificarea timpului alocat pentru studiul limbii române;
- identificarea gradului de conştientizare a necesităţii studierii limbii române în gimnaziu;
- evidenţierea aspectelor pe care elevii le consideră că fiind dificile, în studiul limbii române;

METODOLOGIE:
Instrumentul utilizat în investigaţie a fost un chestionar pentru exprimarea atitudinilor şi opiniilor, administrat
elevilor din clasa a VIII a, aparţinând unor categorii sociale diferite şi provenind din medii diferite.
Chestionarul a cuprins 10 itemi.
Alegerea elevilor pentru eşantion s-a realizat prin selecţie simplă aleatoare.
Au fost chestionaţi 50 de elevi ai Şcolii Gimnaziale nr.1 Rovinari.
PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
Chestionarul a cuprins un set de întrebări menit să evidenţieze motivele ce îi determină pe elevi să înveţe la disciplina
limba română . Din acesta a reieşit, că majoritatea consideră că pregătirea pentru susţinerea Evaluării Naţionale de la
sfârşitul clasei a VIII a este cel mai important motiv.
De asemenea, şi primirea unei recompense are o pondere majoritară în rândul elevilor chestionaţi (56%).
La întrebarea “Care din următoarele aspecte face învăţatul mai dificil pentru voi la disciplină limba română ?”,
elevii au răspuns:
a.

Materia 64%

b.

Vocabularul folosit de profesor 16%

c.

Explicaţiile 24%

d.

Problemele de comportament din clasa 28%
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Când s-a pus problema identificării unor variante care ar ajuta elevii să studieze limba română cu mai multă uşurinţă,
aceştia au specificat că modelul personalităţii profesorului influențeazăcreşterea motivaţiei de a învăţa:
De asemenea, dintr-o listă de variante care ar facilita studiul acestei materii, în viziunea elevilor, ( existenţa unor
activităţi extracurriculare, existenţa unor discipline opţionale, studiul individual, meditaţiile), aceştia au optat în
majoritate pentru meditaţii.

CONCLUZII
Majorităţii elevilor limba română li se pare greu de perceput, iar motivaţia acestora pentru studiu diferă de la elev la
elev. Conform teoriei SDT (Self-Determination Theory) care descrie motivaţia elevului ca pe un continuum de la
demotivare, trecând prin diferite etape de motivare extrinsecă, la motivarea intrinsecă, un anumit comportament şcolar
poate fi descris de la lipsa motivaţiei sau resentiment, prin acceptarea pasivă, până la acceptarea activă şi implicarea
personală.
MOTIVAŢIE INTRINSECĂ ŞI EXTRINSECĂ
Prezentăm mai jos un set de strategii de intervenţie specific fiecărei etape de motivare:
•

Demotivare – perceperea sarcinii ca fiind fără sens, existența convingerii că elevul nu are abilităţi pentru realizarea
sarcinii:

•

Utilizarea de material didactic şi mijloace tehnice variate;

•

Propunerea de sarcini ţinând cont de tipul de inteligenţă al elevilor(inteligențe multiple);

•

Accentuarea rolului învăţării în clasă;

•

Reglare externă – sub ameninţarea pedepsei sau sub atracţia recompensei, elevul se decide să se supună şi să
realizeze sarcina şcolară:

•

Propunerea de sarcini/teme la alegere, creându-le sentimentul controlului;

•

Oferirea de recompense stimulative, centrate pe munca elevului şi nu pe sine însuşi;

•

Integrare – elevul descoperă că realizarea unei sarcini îi asigură aprecierea din partea celorlalţi(colegi, profesor):

•

Aprecierea progreselor se face în termeni pozitivi;

•

Evitarea exprimării scepticismului cu privire la reuşita viitoare, folosind sintagme de genul:”Am încredere…”, “Ştiu
că poţi”;

•

Identificare – comportamentul şcolar în sine începe să devină important:

•

Identificarea aspectelor de unicitate ale fiecărui elev, crearea unei identităţi valorizate (“spiritul critic al clasei”,
“rezolvitorul logic”, etc)

•

Gratificarea activităţilor extraşcolare;

•

Interiorizare – elevul interiorizează obiectivele propuse, noul comportament devenind parte a propriei personalităţi:

•

Implicarea elevilor în predare prin metoda”profesor pentru cinci minute”;

•

Implicarea în activităţi extracurriculare în care să se manifeste în funcţie de interesele proprii;

•

Motivaţie intrinsecă – elevul tratează cu interes orice subiect legat de o anumită sarcină şcolară, munceşte cu plăcere,
găseşte satisfacţie în tot ceea ce face în legătură cu acea activitate:

•

Mobilizarea resurselor interne ale elevilor;

•

Implicarea în munca de cercetare şi creaţie;
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Lesson Plan
The Art of Giving (proiect de lecție elaborat in cadrul proiectului Erasmus+ "Additional
Promoting Progress Society As Soon As Possible")
Prof. Mihaela Anton,
Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava

"Additional Promoting Progress Society As Soon As Possible" (APPS ASAP) is an Erasmus plus school
exchange partnership, designed to provide participants with a deeper understanding of how technologies can be exploited
to improve everyday life, contributing to widen our knowledge in subjects related to culture, history, geography,
economy, law, languages and ICT, while integrating students who come from different cultural backgrounds.
The lesson plan below is an example of online collaborative work between the students who take part in the
project. The lesson can be used as an ice-breaker in online national or international school projects. It relies on the use of
ICT tools like: Padlet, YouTube, Kahoot and Google Forms.

Topic: The art of giving
Level: intermediate/upper-intermediate
Lesson aims:
- to speculate about reasons;
- to listen for specific information;
- to recognize famous attractions from London;
- to speak about their home town or area.
Affective aims:
- to create a friendly atmosphere in order to offer background for smooth, easy conversations between teacher
and students;
-to encourage all students to participate in the lesson.
Skills: integrated skills (reading, writing, listening, speaking)
Lesson type: consolidation/listening & speaking practice
Teaching aids: computers, Padlet, YouTube, Kahoot, Google Forms
Timing: 40 minutes

Procedure:
1. Lead-in
Students think about a place they have never been to, but would like to visit and describe it in three words. They
add a picture and the short description on a padlet: https://padlet.com/amihaela22/h2zynpzhc5cjp0g3

2. Activity 2: listening practice
The teacher shows students a photograph: https://youtu.be/feyCBfNKvFs . She asks them to imagine they are
the photographer and think about why they took this photograph. Students can take notes on their reasons. As students
listen to the different explanations, they choose: the most plausible / reasonable and the funniest / most original. The
teacher plays the recording. She asks students to listen and decide if any of the explanations were correct.
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Activity 3: London attractions
The teacher asks students if they recognise the names of any of the places mentioned and if so, what they know
about them. The recording is played a second time and students write the names of places in London that the speaker
mentions. Students name other places in London they have heard of and say what they liked/didn’t like about them as
well as their general impressions of London, either known or imagined. Then, students play the Kahoot game about
London:
https://create.kahoot.it/share/london-tour/d90d5742-cce6-4fc1-b621-cccb90cfd5ee6

Activity 4: speaking task
The teacher asks students to imagine that they are going to do the same as the speaker from the recording, but in
their town, area or country. Students are given 3 possible situations to choose from:
(1) Alex, a good friend of yours, moved to Canada 3 years ago and misses his/her hometown very much.
(2) Noura is your pen-friend from Egypt. You have been writing to each other for 2 years and you know that she loves
nature, unique and spectacular places. She has never visited Romania.
(3) Hadrami is your Erasmus friend from the Canary Islands. He has never got the chance to visit our region because of
the pandemic.
Students choose one of the situations and find a possible gift suitable for their friend, then choose three places
where they would take photographs. They present their choices to their colleagues, who assess the presentations on five
criteria (gift choice, relevance of the three places chosen, clarity of arguments presented, fluency, and originality of the
presentation/impression on the audience), using Google Forms questionnaires:
https://forms.gle/VnPdsqX9KKcuyZ2v7

Homework task:
Students go to one of the locations (first scenario) and create a video recording with their mobile phones about
why they have chosen that specific location.

Annex. Transcript
Phil
This picture was taken in 2007. As you can probably see, it was taken right in front of Buckingham Palace, the
Queen's London residence. Um, there is a bit of a story behind it, as you might imagine. My wife and I were in central
London and we were looking for a present for Father's Day for my father-in-law. Um, my father-in-law lives in
Argentina, and he's really interested in lots of things to do with London so, anyway.
So we managed to buy the chocolate monkey that you can see in the photo – it says Number One Dad in the
World on it - and then we were walking around, just shopping and having a snack in a park and things and, I dunno, I just
thought it'd be quite funny if we stuck it in a tree and took a photo. And then I thought it'd be good if we stuck it in front
of Buckingham Palace and Big Ben and places, and took photos. I guess maybe it was inspired by the bit with the garden
gnome sending postcards from different places, in the film Amelie, do you know it?
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Interviewer
Yes, yes, it's a fun idea. I can't remember exactly how she did it in the film, though...
Phil
Well, I don't know, that's what we did, we walked to different places – Number Ten Downing Street where the
Prime Minister lives, the park, Trafalgar Square...and took photos with the monkey. And we took a picture of it in front
of Buckingham Palace.
He's very, my father-in-law's very interested in London, he's never been here but he loves to see pictures of it, so
we thought he'd really appreciate this, so we printed out the photos to send with the chocolate monkey as a Father's Day
present. And that's it!
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Învățământul primar simultan desfășurat online-o nouă provocare

Prof. înv. primar Manda Adelina
Col. Naț. ”Traian Lalescu”, Reșița
Conceptul de învățământ simultan a fost folosit în permanență de-a lungul timpului. La fel, în țara noastră
problema instruirii elevilor în regim simultan nu este nouă. Ea a preocupat organele de decizie din învățământ încă din
secolul al XIX-lea. Clasa simultană poate cuprinde elevi din două grupe diferite de vârstă, trei sau chiar patru. Clasa
pregătitoare este recomandat a se organiza de sine stătătoare, nu să fie inclusă în învățământul simultan. Crearea claselor
în regim simultan constituie o necesitate administrativă și economică din cauza scăderii numerice a populației școlare din
zonele izolate din punct de vedere geografic, aflate la distanțe mari de alte localități mai dezvoltate, caracterizate de
condiții sociale și economice precare, cu populația îmbătrânită și cu posibilități reduse din punct de vedere financiar. În
mediul rural, majoritatea claselor sunt cu predare simultană, dar acest tip de organizare a activității didactice se regăsește
și în mediul urban, în școlile de cartier care deservesc o populație școlară provenind dintr-un mediu social-dezavantajat,
de obicei este vorba de populația de etnie rromă care locuiește în zonele de la marginea orașelor.
Conform unor statistici ale Ministerului Educației și Cercetării în România anului 2020 au fost nu mai puțin de
122 691 de elevi care învață în regim simultan, împărțiți în peste 8000 de clase. În România, organizarea acestui tip de
învățământ este reglementată prin Legea Educației Naționale 1/2011 și Ordinul MECTS 3062/19.01.2012.
Provocările cu care se confruntă un cadru didactic care predă în regim simultan sunt foarte mari. Copiii sunt
diferiți în ceea ce privește ritmurile de dezvoltare, stilurile de învățare, particularitățile individuale. La acestea se adaugă
și faptul că vârstele cronologice ale elevilor sunt diferite. De aceea, profesorul trebuie să utilizeze strategii de abordare
diferențiată și individualizată a elevilor, urmărind mereu să aibă o coordonare foarte bună, astfel încât să acorde atenția
cuvenită tuturor elevilor. În condițiile predării simultane, profesorul lucrează cu două, trei sau chiar patru clase din
învățământul primar într-o singură sală. Această încăpere trebuie amenajată în așa fel, încât activitatea unei clase să nu
fie perturbată de activitatea celorlalte clase. În amenajarea spațiului trebuie să se țină cont de compoziția mixtă a
grupului. Timpul este cel mai mare ”dușman” al activității simultane. Fiecare minut trebuie folosit cu maximă eficiență în
folosul elevului. Timpul pe care îl acordă profesorul fiecăreia dintre clasele simultane pentru relaționarea directă trebuie
să fie aproximativ același. În cadrul predării simultane se împletesc două categorii de activități, lucrul direct cu o clasă de
elevi și activitatea independentă cu ceilalți. Alternarea acestora reprezintă specificul predării și învățării în învățământul
simultan, care se reflectă în alcătuirea orarului, în planificarea și proiectarea activităților. Capacitatea profesorului de a
îmbina cu măiestrie activitatea independentă cu cea directă constituie elementul hotărâtor în obținerea bunelor rezultate la
astfel de clase. O mare problemă întâlnită în aceste școli cu predare simultană este dotarea insuficientă cu mijloace de
învățământ și lipsa rechizitelor școlare de care trebuie să dispună elevii care, în general, provin din familii foarte sărace și
nu le pot asigura copiilor lor, strictul necesar.
Odată cu renunțarea la activitățile didactice desfășurate față în față și transpunerea lor în spațiul virtual, toate
provocările învățământului simultan prezentate mai sus au dispărut, dispărând clasa fizică și apărând însă, altele la fel de
mari, dar aceleași ca pentru oricare învățător/profesor, indiferent de nivelul la care lucrează, că este ciclul primar,
gimnazial sau liceal.
Pandemia COVID19 a surprins învățământul de stat complet nepregătit pentru învățarea în mediul virtual, deși
au existat inițiative în implementarea unor programe cu componentă digitală anterior pandemiei, cum este programul
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Sistem Educațional Informatizat (SEI), acțiunea eTwinning sau programe de formare a cadrelor didactice în utilizarea
noilor tehnologii. În vara anului 2020, CCD-urile județene au oferit cursuri gratuite pentru cadrele didactice în vederea
utilizării platformelor pentru educația online și a diferitelor instrumente digitale necesare activității de predare. Cadrele
didactice și-au putut completa cunoștințele și forma noi competențe, urmând și cursuri contracost. Amintesc aici pe cele
oferite de Comunitatea Educatorilor SELLification, cursuri oferite la un preț destul de accesibil, la care au participat
peste 36 000 de cadre didactice. Învățătorii județului Caraș-Severin au primit sprijin din partea inspectorului de
specialitate, cum ar fi recomandarea unor instrumente și site-uri cu resurse educaționale. Multe dintre acestea se pot
utiliza însă, contracost.
De departe cei mai afectați de trecerea în sistemul de învățare online, au fost copiii din familiile foarte sărace și
cu mulți membri minori, principala cauză fiind lipsa mijloacelor tehnice prin care să se poată desfășura învățarea.
Conform catalogului predat de ONG-ul DECLIC și Consiliul Național al Elevilor Ministerului Educației și Cercetării 900
000 de copii nu au participat la orele online, pentru că nu au avut laptopuri sau tablete în anul școlar 2019-2020. La
începutul anului școlar 2020-2021, Guvernul României a aprobat achiziționarea a 250 000 de tablete.
Elevii Școlii Primare Mociur, școală în care sunt cursurile sunt organizate în regim simultan și la care predau, au
beneficiat de tablete încă de la începutul anului școlar 2020-2021, oferite prin bunăvoința Primăriei Reșița. Acesta a fost
un caz fericit, raportându-mă la situația generală din țară. Chiar dacă copiii au dispus de aceste dispozitive, nu am
renunțat la pachetele de fișe săptămânale lăsate la chioșcul din cartier, pentru a veni în sprijinul elevilor cu cerințe
educaționale speciale, dar și pentru suportul activității didactice online. Lucrul cu elevi cu CES în online a fost cu
adevărat dificil, dar ei au avut un grup separat cu profesorul lor de sprijin. Activitatea didactică la clase simultane în
online a permis separarea acestora, respectiv organizarea în grupuri diferite pe platforma Google Classroom, acesta fiind
un punct forte al învățării în mediul virtual, dacă mă refer la învățământul simultan.
O altă problemă a învățământului online a fost conectivitatea. Conform indicelui european DESI (Digital
Economy and Society Index), România se află pe locul 22 din 28 la capitolul conectivitate (la internet). 45% dintre
gospodării sunt conectate la internet, dar ele sunt cu preponderență în mediul urban. 55% gospodării care nu au acces la
internet s-au aflat în mediul rural. Programul RO-NET de conectare la internet a localităților rurale este departe de
finalizare și oricum este planificat să acopere doar 35 % din necesar [13]. Din nou, partea bună a lucrurilor a fost că
elevii care au primit tablete, au avut și cartele de internet, abonamentul la internet fiind asigurat de instituția școlară la
care sunt angajată, Colegiul Național ”Traian Lalescu”. Din păcate, semnalul la internet în zona în care locuiesc elevii
acestei școli, nu a fost tot timpul la fel de bun, afectând prezența acestora la cursurile online.
Trecând peste toate neajunsurile învățământului simultan desfășurat fie în formă fizică, fie în mediul virtual, pot
spune că această pandemie a avut un impact puternic în inițierea procesului de digitalizare a populației școlare care
provine din medii sociale defavorizate. Dacă până în acest moment, acești copii nu au ținut niciodată un smartphone în
mână, în prezent, la orele în format fizic, ei folosesc tabletele în rezolvarea unor fișe digitale și vin chiar cu inițiative,
propunându-mi diferite activități sau teme, pe care ei le doresc a fi abordate în cadrul lecțiilor (lucrări AVAP, poezii,
cântece pe care le-au găsit utilizând motorul de căutare Google), acesta fiind un lucru extraordinar pentru mine.
Bibliografie
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Dióhéjban a Waldorf pedagógiáról
Prof. Varga Zsuzsa
Școala Gimnazială „S.Illyés Lajos”-Sovata

"A Waldorf-pedagógia annak művészete, hogy az emberben felkeltsük azt, ami megvan benne. Alapjában véve
nem is nevelni akar, hanem felébreszteni...Életnek és tudásnak kellene lennie, nem ügyességnek, hanem művészetnek,
életteljes tevékenységnek..."
( Juhászné Gáspár Dorottya-www.waldorfsuli.hu/index.php/waldorf.../a-waldorf-pedagogia)
A Waldorf -pedagógia filozófiai háttere
A Waldorf-óvoda a gyerek ismeretéből - életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek
felismeréséből - kiindulva biztosítja a kisgyerek számára az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot.
A Waldorf-pedagógia filozófiai háttere a Rudolf Steiner által a századelőn kidolgozott emberismeret, az
úgynevezett ANTROPOZÓFIA. Az antropozófia, görög eredetű szó- antroposz-szófia- az emberre vonatkozó
bölcsességet jelenti.
Az első Waldorf-óvodák megnyitására a Waldorf-iskola 1919-es megalapozását követően mintegy hét-nyolc
évvel került sor. Ma már világszerte több ezer Waldorf-óvodai csoport működik. Szakmai és hivatalos központjuk a
németországi Stuttgartban lévő, Waldorf Óvodák Nemzetközi Szövetsége, mely részt vesz a Waldorf-óvodapedagógiát
érintő kutatásokban, rendezvényekben, valamint képzési és kiadói tevékenységekben is.
Helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten rendszeresen együttműködünk mi, Waldorf-óvónők.
Célunk, hogy a Waldorf-óvoda ideáját a magunk számára minél életszerűbbé, elevenebbé tegyük, továbbá
magunkat egyre inkább képessé tegyük arra, hogy e pedagógia sajátos, ám egyetemes koncepcióját egyre elmélyültebben
tudju
A Waldorf-pedagógia célja
A Waldorf-pedagógia célja, hogy módszerével és elméletével a gyermekek egészséges fejlődését támogassa.
Ennek érdekében teljes mértékben tekintetbe veszi az életkori sajátosságokat és az adott korhoz tartozó fejlődési
törvényszerűségeket. A testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztésére egyformán hangsúlyt fektet az egységes
művészeti, gyakorlati és intellektuális képzés útján.
A Waldorf pedagógiát a szív, a kéz és a fej pedagógiájának nevezik, mivel a gyermekek testi, lelki és szellemi
fejlődését harmonikus egységben kezeli.
* A szív pedagógiája, mert nagy szerepet tulajdonít a művészeteknek, mint az érzelmek megformált
kifejezésének,
* A kéz pedagógiája, mert a kézügyesség fejlesztésével neveli és erősíti a gyerek akaratát,
* A fej pedagógiája, mert a pontos megfigyelés, a gondolkodás és az önálló következtetés képességét is fejleszti
A nevelést művészetnek tekinti, a tanulási folyamatot pedig a szabadság eszközének, amellyel elvezethetjük a
gyermeket önmagához, hogy felnőttként képessé váljon saját útjának felismerésére és követésére.
A Waldorf -pedagógia emberképe
A Waldorf-pedagógiának az európai hagyományokban gyökerező antropológiai felfogása az embert
transzcendens eredetű individualitásnak tekinti.
Minden individualitás egyetlen és egyszeri. Nemcsak minden ember ujjlenyomata különbözik, hanem én-struktúrája is.
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Ebben az értelemben az individuum rejtélyes, megközelíthetetlen mások számára, de saját maga számára is sokáig
ismeretlen. Öntudatra kell ébrednie a világ és a többi ember megismeréséhez, fel kell fognia az individualitás
szabadságát, amely egyben felelősségvállalás is. E felfogás szerint az emberi lét célja az egyén erőinek mind teljesebb
kifejtése a világ, s a többi ember javára is.
A megtestesült és magát testiekben és lelkiekben kinyilvánítani törekvő individualitásnak vannak az életkorral
változó megismerhető, regisztrálható törvényszerűségei.
Mind testi, mind lelki, mind szellemi értelemben leírhatóak és nyomon követhetőek ezek a változások, amelyek
meglehetős határozottsággal különítik el az egyes életkori szakaszokat egymástól. Más-más szükségletek és képességek
lépnek fel az egyes életkorokban, ezen túlmenően jellegzetes alkati, temperamentumbeli sajátosságok is felismerhetőek.
A nevelés
A nevelés s majd az önnevelés célja és feladata: segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ember a fejlődési útján
egészségesen haladva, a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, hogy képes legyen kiválasztani a
személyiségének megfelelőt.
Így válik testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré. Képes lesz arra, hogy saját akaratát,
érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé
tegye.
A kisgyerek
Rudolf Steiner szerint az élet valósága nemcsak azt foglalja magában, ami szemmel látható, hanem rejtett
mélységeiben egy eljövendő állapotot is hordoz. Így minden gyereket, mint a „jövő csíráját” lehet szemlélni, aki az őt
nevelő egyént arra indítja, hogy új képességeket fejlesszen ki magában: tanulja meg a jövő jeleit minden jelenségében,
minden gyerekben felfedezni, megismerni, ápolni.
A kisgyerek, mint a világra nyitott érzékszerv
A kisgyerek érzékleteiben él. Minden, ami a környezetében történik, akarva-akaratlanul hatást fejt ki rá. A látás,
hallás, tapintás, ízlelés, szaglás benyomásai töltik ki belső világát, ezek irányítják és vezetik tapasztaló, megismerő
tevékenységében.
A gyerek azonban nem csak a fizikai világot érzékeli, hanem a pszichikus világot is. Ezen belül elsősorban a
számára fontos embert - az anyát, apát, testvéreket, majd az óvónőt és a tanítót. A Waldorf-pedagógia felfogása szerint a
gyerek nem csak kommunikatív és metakommunikatív jelzésekben fogja fel a másik ember pszichikus állapotát,
realitását, hanem mintegy közvetlenül is. Átél olyan gondolatokat és érzelmeket, melyeket a környezetében élő, számára
fontos személyek gondolnak és éreznek.
Az első években még nagyon közel áll egymáshoz a testi és a lelki fejlődés, és így számos kölcsönhatás
figyelhető meg: ha szeretettel, figyelemmel, örömmel, pozitív érzéssel és gondolattal veszik körül a kisgyereket, akkor az
kedvezően hat az ő érdeklődésére, az érzékelés intenzitására. Egy inger gazdag, sok érzékszervet igénybevevő környezet
előhívja a gyerek belső aktivitását, erősíti a tevékenységekben, mozgásban is megnyilvánuló „testi intelligenciáját”.
Nagyon fontos, hogy a gyereknek elég ideje legyen arra, hogy a saját tempója szerint tudja felfedezni a világot,
feldolgozni tapasztalataiból származó élményeket, és elsajátítani a sokféle minőséget, különbözőséget mindegyik
érzékszerv területén. A kisgyereket körülvevő felnőtt világ felelőssége és egyben feladata, hogy biztosítsa az inger
gazdag fizikális, pszichés környezetet és, hogy ne „csapja be” őt érzékleteiben.
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UNITATEA DE ÎNVĂȚARE- PERSPECTIVE DIDACTICE ACTUALE
Antonescu Valeria Cristia
Colegiul Național,, Mircea cel Bătrân ˮ Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

Unitatea de învățare se constituie ca element generator al planificării calendaristice. Proiectul acesteia este un
document nou, elaborat din ciclurile tematice ale programei și care reprezintӑ o componentӑ a procesului didactic,
deschisӑ și flexibilӑ, coerentӑ din punct de vedere tematic, desfӑșuratӑ în mod continuu pe o unitate de timp determinatӑ
și finalizatӑ cu evaluare. Unitatea de învӑțare reprezintӑ o categorie de conținut preluatӑ din programa școlarӑ de la
nivelul unei clase si programatӑ în eşalonarea anualӑ. Conceptul de unitate de învӑțare are rolul sӑ materializeze
conceptul de demers didactic personalizat, flexibilizând proiectarea didacticӑ și definind în acest sens pentru practica
didacticӑ premise mai bine fundamentate din punct de vedere pedagogic.
Față de proiectarea tradițională centrată pe lecție (ora de curs) - proiectarea unității de învățare are următoarele avantaje:
•creează un mediu de învățare coerent în care așteptările elevilor devin clare pe termen mediu și lung;
•implică elevii în ,,proiecte de învӑțare personale" pe termen mediu si lung - rezolvare de probleme complexe, luare de
decizii complexe, cu accent pe explorare și reflecție;
•implică profesorul într-un ,,proiect didactic" pe termen mediu și lung, cu accent pe ritmurile de învățare proprii ale
elevilor;
•dă perspectiva lecțiilor, conferind acestora o structură specifică, în funcție de secvența unității de învățare în care se
află.
Proiectul de lecție - conceput ca document separat - este recunoscut ca o formalitate consumatoare de timp și
energie. Proiectul unei unități de învățare conține suficiente elemente pentru a oferi o imagine asupra fiecărei ore. Ca
urmare, în tabelul care sintetizeazӑ proiectarea unitӑții de învățare se pot delimita prin linii orizontale (punctate) spațiile
corespunzătoare unei ore de curs. Astfel, pentru fiecare lecție, proiectul unității de învățare oferă date referitoare la
elementele de conținut și competențele vizate, la care se raportează anumite activități de învățare; în același timp, sunt
indicate resurse materiale, forme de organizare a clasei etc., pentru fiecare activitate precum și instrumente de evaluare
necesare la nivelul lecției (orei).
În consecință, dacă proiectul unității de învățare este bine construit, nu mai este necesară detalierea la nivelul
proiectului de lecție. Lecția este înțeleasă ca o componentă operațională (Cum?) pe termen scurt a unității de învățare.
Dacă unitatea de învățare oferă înțelegerea procesului din perspectivă strategică, lecția oferă înțelegerea procesului din
perspectiva operativă, tactică. Proiectul unității de învățare trebuie să ofere o derivare simplă a lecțiilor componente.
Ca urmare, trecerea de la unitatea de învățare - o entitate supraordonată - la o lecție componentă trebuie să permită o
,,replicare" în același timp funcțională (De ce?), structurală (Cu ce?) și operațională(Cum?) a unității de învățare, la o
scară temporală mai mică și într-un mod subordonat. Acest mod de tratare orientată către scopuri precise caracterizează
organizarea atât a unității de învățare cât și a lecției.
În momentul trecerii la un curriculum bazat pe competențe, în activitate mea de proiectare am resimțit libertatea
contextualizării programei școlare și proiectării unor parcursuri de învățare personalizate; de exemplu, am libertatea de a
stabili activitățile de învățare (preluând exemplele din programă, modificându-le sau stabilind altele), astfel încât acestea
să asigure un demers didactic adecvat situației concrete de la clasă. De asemenea, programele școlare centrate pe
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competențe nu au caracter prescriptiv pentru succesiunea conținuturilor și nu indică alocări orare asociate conținuturilor.
Eu sunt cea care proiectează organizarea activității în clasă, instrumentul utilizat fiind unitatea de învățare.
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COMUNICAREA LA DISCIPLINA FIZICĂ

Prof. Delia Pintilie
C.N. „Gheorghe Vrănceanu” Bacău
Ce este „comunicare”? conform Dicţionarului Oxford cuvântul înseamnă „actul de difuzare, în special de știri”,
sau „știința și practica transmiterii de informații”. Aceste definiții arată clar legătura dintre „învățarea” și „comunicare”:
profesorii sunt cei care împărtășesc în mod constant noi cunoștințe sau transmit informații.
Dacă profesorii sunt promotori ai comunicării, următoare întrebare ar fi: În ce constă comunicarea eficientă în
clasă?
În centrul a tot ceea ce facem, trebuie să fie elevii care vor fi beneficiarii acţiunilor noastre. Comunicare
eficientă sprijină învățărea elevilor, astfel încât se aplică tuturor domeniilor. O comunicare eficientă este mai mult decât
doar pronunție, intonație sau articulare. Comunicarea implică, de asemenea discursul profesorilor în clasă și interacțiune
care aprofundează gândirea pentru a ajuta elevii să îşi internalizeze și să proceseze conţinuturile.
Profesorii și elevii construiesc cunoștințe împreună, în special la disciplinele care implica aspecte multimodale
de comunicare, de exemplu, date vizuale, cum ar fi grafice, diagrame, statistici.
Comunicarea eficientă trebuie să ia în considerare contextul și scopul pentru care profesorii și elevii comunică.
Având în vedere accentul pe competențele secolului XXI, elevilor li se cere mai mult să explice, să justifice și să
raționeze prin strategii de rezolvare a problemelor.
Comunicarea eficientă înseamnă şi că receptorul înțelege pe deplin, înțelege și interpretează ceea ce vorbitorul și
/ sau scriitorul a transmis.
Fizica, din perspectiva disciplinei, cere să ne uităm la dovezi. E nevoie a se învăța cum se observă un fenomen,
cum se pot crea ipoteze pentru a testa ceea ce vezi pe baza dovezilor, și cum să adaptezi ipoteza sau modifica
presupunerile.
Pe parcursul predării, elevii trebuie ajutaţi să formuleze explicații foarte clare și precise care să abordeze
cerințele specifice ale întrebărilor. Și este dificil în cazul în care elevii trebuie să prezinte într-o abordare științifică și
logică raționamentul, argumentele și o justificare pentru a arăta legătura logică a probelor și ipotezelor. Toate aceste
abilităţi devin critice: cum formulezi explicații tale, cum ai evalua explicațiile tale ca noi date / dovezi care vin ca parte a
procesului de cercetare științifică.
Deci nu se poate vorbi despre o comunicare eficientă în vid. Trebuie să fie într-un context specific, cu un
rezultat clar. Prin modelarea efectivă a comunicării ca profesor de fizică, elevii vor deveni conștienți de normele și
convențiile de citire, scriere, vorbire și de gândire ca un om de știință.
Fizica este o modalitate de a explica lumea noastră, este o modalitate de a cunoaște și de obţine cunoștințe.
Fizicienii dezvoltă ideile bazate pe dovezi și pot schimba ideile lor, atunci când noi dovezi devin disponibile sau dacă
există elemente vechi pot fi interpretate în mod diferit. Fizica cere dovezi și, în scopul de a explora lumea, fizicienii vor
face observații și atunci ei vor încerca să deducă o explicație bazată pe experiențele lor anterioare și ceea ce au văzut.
Ce ar putea comunica în fizica în clasă? Iată câteva aspecte specifice de comunicare în domeniul fizicii.
1.

Să îşi construiască un vocabular științific
Te-ai aștepta ca elevii să utilizeze vocabularul specific pentru a explica ideile lor şi cel mai probabil nu vor
folosi un vocabular ştiinţific, dar cu siguranţa elevii vor arăta o conștientizare a nevoii de cuvinte descriptive a
contextului. De exemplu, atunci când descriu reflexia sau refracţia luminii, deşi majoritatea conştientizează fenomenul,
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unii îl reprezintă grafic, ei nu vor folosi cuvinte specifice fizicianului: mediu optic, direcţie de propagare. Vocabularul
specific reduce confuzia și ajută descriere detaliată. Sau, elevii pot vorbi despre aburirea ferestrelor de la baie din cauza
dușului. Ei fac observații, însă atunci când ne uităm la limbajul folosit, elevii ştiu însă ce înseamnă cu adevărat abur? Ce
este aburul? Dacă se uita mai aproape pot descrie picături mici de apă în mișcare în aerul din baie - arată ca o ceață de
apă. Deci, provocând elevii la folosirea cuvintelor, ei încep să explice fenomenul. Gândind la vocabularul care este
folosit, elevii se vor concentra la o observare mai detaliată şi vor fi provocaţi la emiterea unor idei științifice.

2. Fii sincer atunci când comunici
Fizica este procesul de a învăța cum să „faci” știință. Deseori, elevii au propriile lor idei despre fizică și când le
lansezi o provocare, unii elevi sunt predispuşi să ne dea un răspuns care îndeplinește înțelegerea lor, sau a profesorilor,
decât să ne dea o raportare exactă a ceea ce au găsit. Un experiment simplu. Ne uitam la temperatura de fierbere a apei și
la efectele adăugării de substanțe diferite în apă. Desigur elevii „ştiu” că apa fierbe la 100 °C. Un număr de elevi citesc
termometrele și declară cu mândrie că apa fierbea la 100 °C, pentru că a fost ceea ce se așteptau. Par chiar surprinşi cand
privind mai atent la termometru își dau seama că temperatura a variat cu 2-3 grade. „M-am gândit că termometrul a fost
spart!” este un răspuns care încearcă o explicaţie a rezultatului obţinut. De aceea este important ca elevii să realizeze că
procesul de a face fizică nu este doar pentru a demonstra faptele cunoscute, în acest caz, punctul de fierbere al apei. Este
necesar să subliniem onestitate în comunicarea observaţiilor. Apoi următoarea etapă de a face fizică ar putea consta în
întrebări legate de datele obţinute „Cât de precise sunt datele mele?”. Sau se pot pune alte întrebări pentru a explora
ideile lor, cum ar fi „Nu toate tipurile de apă fierb la 100 °C?” Sau „Cum pot testa pentru a vedea dacă termometrul meu
este corect?”
3. Foloseşte o voce „activă” sau „pasivă”.
Fizicienii care vorbesc despre un eveniment, experiment, observație utilizeză un ton pasiv: „Maşina s-a mișcat
mai repede când rampa a fost ridicată” sau „termometrul a fost plasat în apă”. Vocea pasivă este utilizată pentru a lua
accentul de pe persoana care face cercetarea și astfel sporeşte acțiunea, dar se pot face propoziţii incorecte. Vocea activă
este mai clară și mai precisă: „untul se topeşte în apă fierbinte”. Cele mai multe reviste științifice încurajează acum
autorii să scrie în vocea activă. Ce voce folosesc reporterii de știri? Dacă ne uităm la o serie de cărți de știință, cum sunt
scrise? E bine de luat în considerare integrarea științei în „vorbire, scriere și ascultare” componentele oricărei limbi. Una
din competenţele urmărite pe parcusul şcolii este ca elevii să arate o înțelegere în curs de dezvoltare a modului de a
modela texte pentru diferite scopuri și audiențe. Iar indicatorii pentru acest lucru sunt: construiește texte care arată o
creșterea a gradului de conștientizare a scopului și audienței prin alegerea atentă a conținutului, limbii și formei textului,
transmite și îşi susține opinia personală, dacă este cazul.
4. Utilizează o varietate de tipuri de texte, atunci când îşi explica ideile
Elevii au multe oportunități diferite pentru a-şi prezenta ideile. Cu câte tipuri diferite de text au elevii tăi
experiență? O privire prin cărțile de fizică arată clar că scrisul este susținut de grafice, diagrame, scheme logice, și
fotografii. Ideile din fizică pot fi explicate în multe moduri creative. Elevii pot folosi poezia, pot scrie o poveste, pot face
un ziar, un desen animat, un blog, wiki, mesaj text, tweet și așa mai departe ... Există numeroase moduri prin care le
putem explora creativitatea prin comunicare. Ideea de bază aici este că fizica are scopul de a explica și de a prezice.
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5. Folosesc o varietate de medii (de exemplu, pe cale orală, vizuală, text) pentru a-şi explica ideile.
Elevilor trebuie să li se arate că comunicarea nu se limitează doar la text. Fizicienii folosesc adesea modele
pentru a arata cum funcţioneaza ceva sau pentru a descrie o idee. Un filmuleţ este atât de ușor de făcut acum (Windows
Movie Maker, Power Director, etc ) și apoi încărcat pe You Tube sau alte medii web. Există numeroase instrumente
disponibile Web 2.0 care permit copiilor să prezinte ideile în moduri creative. Se poate lua în considerare Wordle pentru
a genera "nori de cuvinte". VoiceThread este un slideshow multimedia în colaborare, pe care pot fi puse imagini,
documente, și clipuri video și permite oamenilor să navigheze între pagini și să lase comentarii în 5 moduri - cu ajutorul
vocii (cu un microfon sau telefon), text, fișier audio sau video (prin intermediul unui webcam). Instrumentele pentru
hărţile mentale, cum ar fi Bubbl.us, Inspirația / Kidspiration și Webspiration permit elevilor să împărtășească idei.
WallWisher permite oamenilor să plaseze mesaje-notiţe/post-it-uri pe un perete colaborativ. Glogster permite schimbul
de idei prin poster interactiv. Booklet permite realizarea de cărticele online.
6.Să fie pregătiţi să-şi revizuiască ideile
Şi fizica trebuie să reziste la revizuire și trebuie să încurajam utilizarea argumentelor și scepticismului când
citesc sau transmit texte științifice. Aceasta înseamnă că elevii trebuie să fie în măsură să-şi susțină punctul de vedere,
poate folosind dovezi și, mai important, să fie pregătiţi să-şi modifice și să-şi revizuiască ideile în cazul în care nu rezista
criticilor. Acest lucru poate însemna pur și simplu să permitem elevilor să-şi confrunte ideile în clasă. Poate elevii vor
realiza că trebuie să fie mai exacţi în modul în care comunică observațiile și ideile lor.
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Matematica şi scoala online
Comănescu Cristina - Maria
Colegiul Naţional de Arte"Regina Maria”, Constanţa

Reprezintă digitalizarea un proiect viabil pentru educația românească? Care sunt avantajele și dezavantajele sale?
Dincolo de aceste întrebări, rămâne încă deschisă problema modernizării educației românești.
Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale tradiționale. Includerea învățării digitale în
sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu a tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și
echipamente software elaborate Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice eficiente
de învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează resursele online, și
aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea.
Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace didactice, este
caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în instruire, acesta nu
înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. Calculatorul este un mijloc didactic care se
integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când
este necesar.
Tehnologia informaţiei şi comunicării este tot mai mult folosită în scop educaţional prin mijloace de prezentare,
stocare şi procesare a informaţiei. Această tehnologie este deosebit de valoroasă în procesul de învăţare a copiilor şi în
mod deosebit a celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). De aceea, folosirea TIC este de mare importanţă pentru
aceşti copii, reuşind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să exprime dorinţe, necesităţi
Astăzi toată lumea foloseşte direct sau indirect calculatorul, acesta devenind un partener de lucru al omului, un
coechipier de “joacă” al copilului.
Interesului copiilor pentru activităţi informatizate este crescut, contribuind la dezvoltarea încrederii în forţele proprii,
asigurând o libertate mai mare oferită copilului, capacităţilor sale de expresie. Majoritatea copiilor au cunoştinţe minime
privind utilizarea calculatorului dispunând acasă de calculator şi de o gamă variată de jocuri. Din discuţiile purtate atât cu
copiii cât şi cu părinţii am constatat că nu toate aceste jocuri corespund specificului vârstei şi nu au valenţe educative.
Avem în vedere faptul că alături de celelelte mijloace didactice putem utiliza calculatorul, acesta fiind un instrument
didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării tuturor activităţilor de la clasă. Calculatorul a devenit componentă a
spaţiului socio-cultural al copiilor, influenţân-du-le limbajul şi comunicarea non-verbală şi punându-i în situaţia de a găsi
rapid soluţii.
Integrarea calculatorului în activitatea instructiv-educativă desfăşurată la clasă constituie o tendinţă modernă de
racordare a învăţământului la noile cuceriri tehnologice.
Calculatorul oferă totodată o abordare interdisciplinară a domeniilor de cunoaştere.
Folosirea învăţării asistate de calculator sau a diferitelor softuri educaţionale ajută elevul să înveţe într-un mod
creativ, creşte motivaţia şi eficientizarea învăţării. Elevul participă activ în toate etapele procesului de predare, învăţare,
evaluare, este încurajat să exploreze conţinuturi noi, să îşi dezvolte imaginaţia. Cred că acest calculator a devenit un
instrument pentru toţi aceia care doresc să dezlege misterele matematicii, un instrument util elevului şi profesorului.
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Folosirea învăţării asistate de calculator sau a diferitelor softuri educaţionale ajută elevul să înveţe într-un mod creativ
, creşte motivaţia şi eficientizarea învăţării. Elevul participă activ în toate etapele procesului de predare, învăţare,
evaluare, este încurajat să exploreze conţinuturi noi, să îşi dezvolte imaginaţia.
După unii specialişti aceste metode moderne oferă posibilitatea modelării, justificării şi ilustrării unor concepte
abstracte, ilustrări ale graficelor greu realizabile, ale calculelor ce necesită volum mare de timp, vizualizarea
proprietăţilor unor funcţii reprezentate grafic. De asemenea au loc realizarea recapitulărilor, sintezelor şi a schemelor
atractive, animate care să conducă la reţinerea mai rapidă a informaţiei esenţiale şi ce este foarte important, activitatea
elevului poate fi monitorizată pe tot parcursul lecției.
Profesorii trebuie să încerce să integreze cât mai bine aceste activități în programa școlară și în activitatea la clasă,
astfel încât elevii să poată beneficia și să fie ajutați de aceste activități.
Activitățile se pot împărți în trei categorii: realizarea de produse ale activității, învățarea colaborativă și învățarea
personalizată.
Pentru realizarea unor produse sau rezultate concrete în urma activității există foarte multe aplicații., exemplu
Geogebra, aplicație de geometrie dinamică, pentru a înțelege geometria în mod interactive.
O scurtă secvență a orei de matematică, fie pentru reamintirea cunoștințelor anterioare, fie pentru fixarea
cunoștințelor nou dobândite, poate consta în rezolvarea de teste online. Avantajul acestor teste online este că oferă feedback imediat, elevii putând ști instantaneu dacă au răspuns sau nu corect și care este răspunsul corect. Elevii pot face
chiar ei astfel de teste și să le propună colegilor. Geogebra, care are o versiune pentru dispozitive mobile, poate fi folosită
în orele de geometrie pentru ca elevii să-și creeze singuri contextele din lecție și să le folosească în mod dinamic pentru a
înțelege geometria.
Activitățile în grup, activitățile colaborative, pot fi facilitate de folosirea dispozitivelor mobile. De exemplu, pentru a
realiza un proiect, elevii pot face fotografii, nota idei, înregistra discuții, filma diferite contexte și apoi pot realiza
împreună o prezentare a rezultatelor proiectului folosind Padlet, Thinglink, Glogster sau Google Doc. Comunicarea poate
fi ușor realizată, chiar în proiecte internaționale, prin Skype, sau Twinspace, folosind dispozitivele mobile.
Învățarea personalizată poate fi facilitată de asemenea de dispozitivele mobile. Elevii pot lucra pentru a culege
informații, a rezolva teste sau alte sarcini în ritmul lor, aplicațiile dând profesorului informații valoroase despre nivelul de
înțelegere și de însușire a cunoștințelor pentru fiecare elev.
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INOVAŢIE ŞI CREAŢIE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUȘEȚ
PROF.ÎNV.PRIMAR: CORÂCI IOANA
Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare cadrului didactic pentru
proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire
permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ.
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;
- controlul stresului;
- dezvoltarea carierei profesionale ;
- prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;
- prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă.
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 predareînvăţare-evaluare.
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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.
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.
Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului înregistrat de elev în
raport cu sine însuşi pe drumul atingerii obiectivelor prevăzute în programă.
De o importanta deosebita este realizarea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi evaluarea orală; aceasta
din urmă, deşi presupune un volum mare de timp pentru aprecierea tuturor elevilor şi blocaje datorate emoţiei sau
timidităţii, prezintă avantaje deosebite, precum: realizarea interacţiunii elev-profesor; demonstrarea stadiului de formare
a unor competenţe prin intervenţia cu întrebări ajutătoare, demonstrarea comportamentului comunicativ şi de
interrelaţionare al elevului etc;
Managementul clasei este un domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei care studiază atât perspectivele de
abordare ale clasei de elevi cât şi structurile dimensionale ale acesteia, în scopul facilitării intervenţiei cadrului didactic în
situaţii de criză micro-educaţională şi a evitării consecinţelor negative ale acesteia.
Trebuie pus accent pe dimensiunile managementului clasei :
-dimensiunea ergonomică – se referă la dispunerea mobilierului, vizibilitatea, amenajarea sălii de clasă ;
-dimensiunea psihologică - se referă la cunoaşterea, respectarea şi exploatarea particularităţilor individuale ale elevilor ;
-dimensiunea sociala – se referă la clasă ca şi grup social ;
-dimensiunea operaţională - se referă la instrumentele operaţionale care sunt recompensele şi pedepsele;
- dimensiunea inovatoare – se referă la cunoaşterea practicii educaţionale la un moment dat, cunoaşterea tendinţelor şi
tradiţiilor activităţilor educaţionale vizate, cunoaşterea orizonturilor de aşteptare ale elevilor;
.
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Managementul educational
prof.înv.primar Fulga Daniela- Ancuţa
Liceul Tehnologic „ Dumitru Mangeron” ŞcoalaGimnazială “
Ion Luca”, loc.Bacău
Un vechi proverb chinezesc spunea că ’ Învăţătura este comoara care îşi urmează oriunde posesorul. ’A
învăţa cum să înveţi este cea mai importantă abilitate.
Dezvoltarea societăţii , îndeosebi într-o eră a schimbării depinde nemijlocit de evoliţia învăţământului, care
este unul dintre instrumentele principale cu care societatea stimulează, dirijează şi controlează procesele dezvoltării.
Opţiunea pentru o societate democratică şi deschisă reclamă focalizarea eforturilor asupra “ dimensiunii educative a
dezvoltării sociale “, care, în concordanţă cu dimensiunile economică, politică şi culturală , trebuie să construiască o
societate sănătoasă, îmbunătăţind calitatea vieţii printr-o educaţie superioară.
Termenul de “management “are o semantică amplă , este un cuvânt specific, creat pe teren american.
Etimologic, termenul de “management “ derivă de la cuvântul manus , care în latină înseamnă mână, manevrare,
manipulare. Din latinescul manus s- a format în italiană menagio- prelucrarea cu mâna. Acest cuvânt prin intermediul
cuvântului francez manege a ajuns în limba română cu semnificaţia de loc unde sunt dresaţi caii - manej. În limba
engleză cuvântul a ajuns sub forma verbului to manage, care înseamnă a conduce, a administra. La englezi cuvântul
respective a derivate în management şi manager. Management înseamnă conducerea cu success a activităţii sau
administrarea eficientă a unei societăţi.
Managementul este activitatea umană complexă de pregătire, concepere, organizare, coordonare, conducere a
elementelor implicate în atingerea unor obiective. Elementele principale ale ştiinţei despre management le constituie
teoria- metodologia-tehnologia- practica managerială, care se află într-un raport de interdependenţă, influenţându-se şi
îmbogăţindu-se reciproc în permanenţă. Managementul este prezent în contextul unei organizații care constituie “cadrul
procesului managerial “și , împreună cu alte elemente ale acesteia – oamenii, structura, sarcinile, tehnologiile, proceseleasigură efectuarea unor activități de planificare, organizare, motivare și control, menite să garanteze realizarea
obiectivelor împărtășite în comun, eficiența , eficacitatea și efectivitatea organizației. Sistemul managerial are obiective
ierarhizate , principii de eficiență și calitate, funcții specifice, elemente strategice, implică afirmarea creativității în
soluționarea problemelor, abordarea interdisciplinară și sistemică, cercetări fundamentale.
Karl Heyel definește managementul ca” o disciplină distinctivă și determinate, care conduce la rezolvarea
unor obiective prestabilite, utilizând în modul cel mai eficient potențialul uman și cel material.Managementul este
ansamblul disciplinelor , metodelor, tehnicilor care înglobează sarcinile conducerii, gestiunea, administrarea referitoare la
organizarea instruirii “(VAGU P., STEGĂROIU I.,1998, P11).
A fost definit de asemenea, și conceptul de manager ce reprezintă o persoană, care, în virtutea sarcinilor,
competențelor și responsabilităților circumscrise postului, exercită un proces de management , adoptînd decizii ce
influențează comportamentul decizional și opțional al altor persoane(ȚOCA I., 2002, p.81).
Învământul , ca domeniu prioritar al vieții sociale, ca „ întreprindere”de lungă durată , de care depinde
formarea omului, nu trebuie să sufere eșecuri.
Pentru o conducere eficientă a procesului de învățământ , atât la nivelul sistemului, cât la cel al instituției de
învățământ, este necesară fundamentarea lui științifică. La baza acestei fundamentări se află știința despre managementul
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educațional , care este indispensabilăpentru asigurarea unui randament înalt al învățământului și creșterea eficienței
acestuia.
Profesia de manager ca orice altă profesie trebuie învățată. Orice manager trebuie să cunoască principiile ,
funcțiile manageriale, pe care să le aplice în calitate de instrument metodologic și practic, în baza unei logistici moderne.
Managementul a apărut odată cu societatea și a evoluat odată cu ea, urmărind orientarea oamenilor în cadrul
unui efort comun, organizat. Istoria omenirii demonstrează că managementul se confruntă cu probleme asemănătoare în
orice stat și în orice sistem social, acolo unde gospodărirea se realizează rational, deoarece principiile de bază ale lui sunt
valabile în diferite țări. Misiunea istorică a managementului este de a oferi oamenilor principiile adevărate ale conducerii
societății, în general, și a instituțiilor, în particular, în scopul satisfacerii celor cinci necesități de bază ale omenirii
:locuințe, produse alimentare, îmbrăcăminte, ocrotirea sănătății, comunicare și studii.
În termenii simpli managementul este definit ca o acumulare de abilităţi direcţionând sau planificând ceva
astfel încât actul managerial pentru luarea deciziei, cu alte cuvinte, este efortul său în planificare, organizare şi
mobilizarea oamenilor şi capacităţile sale inspirând încredere.
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Școala online, fundamente pentru inovarea educației în România
Profesor: Stoian Ana-Maria Valentina
Școala Gimnazială nr. 49 București
<< Pentru anumiți copii, în anumite condiții, un anumit gen de televiziune este dăunător. Pentru alți copii în aceleași
condiții sau pentru aceiași copii în alte condiții poate fi benefic. Pentru majoritatea copiilor, în majoritatea condițiilor,
majoritatea genurilor de televiziune nu sunt nici deosebit de dăunătoare, nici deosebit de benefice.44>>
Aces raționament ar putea părea excesiv de prudent sau plin de cuvinte ambigue, sau poate...o formulare menite să
ascundă ceva eminamente simplu. Însă subiectul pe care îl tratăm...nu este simplu.
De ce televiziune, când subiectul se referă la școala online, de ce un studiu atât de vechi? Subiectul televiziunii în
viața copiilor noștri a fost înlocuit, în contextul actual, de mediul online. Subiectele au fost dintotdeauna controversate,
cu suținători și combatanți, dar intensitatea cu care s-au dezbătut a fost aceeași. Să ne amintim că la începutul pandemiei,
în întâmpinarea examenelor naționale, scoala fizică a fost înlocuită cu teleșcoala, apoi cu școala online. Așadar,
televiziunea a fost o punte. Deci, teleșcoala este o emisiune de televiziune pentru elevi prezentată sub forma unei
lecții. Teleşcoala este o emisiune produsă integral de Televiziunea Română, în colaborare cu Ministerul Educației și
Cercetării care furnizează tematica, ordinea lecţiilor şi profesorii care susţin cursurile. Cursurile se vor găsi atât
pe canalul YouTube al TVR, pe pagina de Facebook a emisiunii, online pe TVR+, cât şi pe siteul www.tvr.ro.45Predarea se face după manualele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, iar pe ecranul virtual
elevii-telespectatori au o bună vizibilitate la tot ceea ce lucrează profesorul pe un laptop.
Din perspectiva celor mai mulți profesori de limbi străine, conform mărturisirilor făcute de aceștia în cadrul
cursurilor de formare, predarea limbilor străine este facilitată în școala online, datorită numărului mare de resurse
disponibile, a ușurinței cu care acestea pot fi accesate și a posibilității de a insista pe dezvoltarea competențelor de
înțelegere și producere orală.
Este adevărat că scoala online nu are expunere pe tot teritoriul țării din cauza lipsei resurselor materiale, dar
rezolvarea acestor probleme ar duce la sincronizarea metodelor moderne de predare cu dorințele elevilor de a se conecta,
de a folosi, de a exploata mediul online...Ne vom concentra asupra aspectelor pozitile ale mass-media educaționale.
Mass-media menite să susțină dezvoltarea tinerilor. În zilele noastre există mai multe platforme dedicate mass-mediei cu
conținut educativ decât în orice altă perioadă. Așadar acestea stimulează conținuturile educative, abilitățile academice ca
abilitatea de a citi sau de a scrie.
Acestea pot să faciliteze învățarea socio-emoțională prin promovarea unor caracteristici precum empatia,
disponibilitatea de a împărți și autocontrolul. De asemenea, îi ajută pe copii să fie mai imaginativi și mai creativi.
Temerile publice legate de efectele negative ale mass-mediei asupra copiilor durează de multă vreme. Iar dacă subscriem
ideii că tinerii pot învăța lecții negative din aceste conținuturi, este de la sine înțeles că aceștia pot învăța și lecții pozitive.

44

Wilbur schramm, Jack Lyle și Edwin Parker, Television in the Lives of Our Children (rolul televiziunii în viața copiilor
noștri) 1961
45
http://www.tvr.ro/la-tvr-2-e-scoala-ta-emisiunea-telescoala-revine-in-grila_26627.html#view
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ŞCOALA ONLINE. FUNDAMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAŢIEI ÎN ROMȂNIA
Prof. Oprea Laura Costinela
Şcoala Gimnazială Vedea, jud. Teleorman
Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în fața unei noi
provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la
noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online. Procesul a fost
testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete
sau laptopuri, Cel mai mare câștig a fost că profesorii s-au unit, iar copiii au venit la această întâlnire online și au
împărtășit profesorilor cunoștințele din domeniul IT, și astfel s-a creat o apropiere și o empatie între profesor și elev.i, sau
pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online.
Sunt profesori care își dau seama că transformarea începe cu ei. Profesorii trebuie să descopere metodele și instrumentele
concrete prin care își pot schimba în mod pozitiv stilul de predare și mTrebuie să creadă că online-ul este un mijloc, nu
un scop în sine, încercând să fie creativi și mai ales flexibili cu programul și cu nevoile copiilor. Predarea online
înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea sa fie regandită și să fie pusă întrebarea: Ce este
învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă?odul de a relaționa cu copiii.
Școala online a venit ca un șoc în luna martie. Nu ne așteptam, nici elevi și nici profesori, să vedem școala altfel
decât ne-am obișnuit să o facem. Nu eram pregătiți emoțional (și nici profesional) să facem tranziția de la fiziam creat
clase de elevi pe Google Classroom (nu fără multe obstacole) după ce am terminat cursul Profesor în online ținut de
Digital Nation. De aici totul a prins contur. Am trecut la online. Dar nu am avut de ales.
La finalul oricărei lecții le aminteam să trimită ce au lucrat pentru a primi feedback pe Google Classroom și a ști
ce să revadă din lecție și unde să mai lucreze.
Toate cadrele didactice (indiferent de vârstă, specializare, de mediul urban sau rural dezavantajat în care
funcționează, de dotarea cu mijloace pentru învățarea și școala online etc.) trebuie să realizeze în această perioadă
următoarele activități:
– să proiecteze activitățile-suport pentru învățarea online din perspectiva principiilor didactice și a celor privind învățarea
online;
– să desfășoare activități didactice în sistem online cu asigurarea calității actului educațional;
– să elaboreze, să adapteze, să selecteze resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale,
aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare online;
– să elaboreze instrumente de evaluare aplicabile online, pentru înregistrarea progresului elevilor;
– să ofere feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile desfășurate și a rezolvării
sarcinilor de lucru;
Şcoala trebuie să promoveze și să organizeze o învățare solidă, temeinică și de esență. să formeze caractere puternice,
atât în spațiul real, cât și în cel virtual.
26

ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor din luna martie. Nu am crezut că ne va afecta profund și pe o

perioadă atât de îndelungată, dar iată că suntem gata să începem și anul școlar următor cam tot în
aceleași condiții cum l-am terminat pe cel anterior. Incertitudinile legate de : condițiile din școală,
împrejurimile ,numărul de elevi din școală/ clasă,, siguranță , servicii,platforme folosite, rapiditatea
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deplasării pentru a susține eventual și elevii care nu au ,, avut șansa ’’să se afle în sala de clasă. În
această teribilă perioadă am constatat o utilizare în exces a verbelor: a fi, a avea, a iubi, a încuraja.
Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze nemulțumirile și
frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să nu-l compare cu alt coleg, să-l laude,
sa nu-l critice, să-l aprecieze. Comunicarea poate fi eficientă atât față în față , cât și online dacă îndeplinim câteva reguli
de bază:
● Ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul;
● Minimizăm barierele externe;
● Controlăm barierele interne;
● Înlăturăm blocajele profesor-elev-părinte;
● Credem în capacitățile: profesorului, elevului, părintelui;
● Acordăm atenție stării mentale a elevului și să discutăm despre orice modificare a stării sale emoționale;
● Găsim una sau mai multe soluții la orice problemă instant apărută;
● Ne concentrăm să dăm răspunsuri adecvate la solicitările primite;
Menținem o stare de bine prin:
● managementul timpului,
● alegerea corectă a instrumentelor de lucru,
● atitudinea pozitivă în permanență.
Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are nevoie de o formare
continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească tinerii pentru a se integra activ în viața
socială și personală. În ultimul timp, situația de criză a scos la iveală anumite probleme care vor impune o schimbare
radicală a mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i facă mai flexibili și
mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Această schimbare trebuie să includă, implicarea mai largă a
părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații.
Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru
sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină achiziții importante pentru progresul
societății. Ca în orice studiu trebuiesc respectate anumite etape: adunarea unor informații și date statistice referitoare la
problemele educației, mai ales în perioada organizării învățării de la distanță, analiza bunelor practici ale diferitelor actori
educaționali, propunerea unor modalități de îmbunătățire a sistemului educațional. Trecerea de la învățământul tradițional
la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație
cu învățământul organizat în școală.Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și
comunicare eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a
încrederii și a stării de bine. Totodată, cadrele didactice, precum și elevii, părinții, managerii școlari trebuie să fie
autodidacți, să învețe din propria experiență dar și a celorlalți. În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării
personalizate/ individualizate, dar și pe posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe
analiza strategiilor și modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării.
Este clar că această pandemie a perturbat complet un sistem de învățământ despre care mulți afirmă că șia
pierdut deja relevanța, nu numai în România, dar și la nivel global. În cartea sa, ”21 de lecții pentru secolul XXI”,
savantul Yuval Noah Harari prezintă modul în care școlile continuă să se concentreze pe abilitățile academice tradiționale
și pe învățarea la distanță, mai degrabă decât pe abilități precum gândirea critică și adaptabilitatea, care vor fi mai
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importante pentru o societate de viitor. Am putea vedea trecerea la învățarea online drept catalizatorul pentru crearea
unor noi metode mai eficiente de educare a elevilor.
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CERCETARE CU PRIVIRE LA IDENTIFICAREA OPINIILOR, ATITUDINILOR ȘI
COMPORTAMENTELOR ELEVILOR, REFERITOARE LA PROTECȚIA MEDIULUI

Prof. Morar Avia Carmen
Colegiul Economic “Iulian Pop” Cluj-Napoca
Dezvoltarea economică, într-un ritm accelerat în contextul globalizării, fără a ţine seama că anumite activităţi
distrug mediul, reprezintă cauza pentru declanşarea crizelor social-ambientale, crize care afectează existenţa vieţii pe
planetă. Studiile apărute în literatura de specialitate tratează problematica mediului ca pe o preocupare majoră, definind
concepte şi sugerând măsuri ce trebuie luate cât mai urgent, pentru că mediul (ambientul) ne influenţează existenţa. În
cadrul categoriilor ambientale pot fi incluse: ambianţa (aer, apă, climă, sol), ambianţa biologică (flora şi fauna), ambianţa
socială (activităţile omului), ambianţa comercială (bunurile produse şi supuse schimbului), ambianţa bio-socială (plantele
cultivate de om şi animalele domestice), ambianţa psiho-socială (comportamentul oamenilor, obiceiuri, stil de viaţă).
Segmentul de interes al prezentei cercetări realizate în perioada 10 februarie 2020 – 10 mai 2020, îl reprezintă
elevii înscrişi în clasa a X-a nivel liceal, profil servicii şi care prin natura specializării lor îşi dezvoltă competenţe pe
problematica protecţiei consumatorului şi a mediului, date fiind conţinuturile la care au acces în învăţare stabilite prin
Curriculumul Naţional, dar şi pentru că la nivelul instituţiei se implementează proiecte şi activităţi pe astfel de domenii.
Pentru demararea acestei cercetării s-a optat pentru combinarea a două modalităţi de anchetă, ce presupun colectarea
personală a datelor necesare, faţă în faţă, şi prin postarea chestionarului pe platforma pentru educație Microsoft Teams la
care elevii investigaţi au conturi de utilizator.
În ceea ce priveşte contribuţia de natură practică adusă în cadrul lucrării prin efectuarea unei cercetări avȃnd ca
obiectiv identificarea opiniilor, atitudinilor şi preocupările elevilor referitoare la protecţia mediului, în sensul evidenţierii
aspectelor de interes în dezvoltarea unui comportament cu grijă faţă de mediu, rezultatele pot fi considerate utile din
punct de vedere ştiinţific, tema lucrării este de actualitate și de relevanță atât pentru profesori, elevi, cât și pentru
organizaţiile care operează în acest domeniu, preocupate de „protecţia mediului” și a consumatorului. Acest lucru poate
completa domeniul specialităţii cu informaţii importante, chiar dacă demersul este incipient şi preliminar. Caracteristicile
structurale şi de comportament ale subiecţilor investigaţi conturează un potenţial profil al acestora. Observăm că elevii
din eşantionul vizat deţin la un nivel mediu informaţii despre ce reprezintă protecţia mediul, însă doar prin
responsabilizare şi implicare personală în acţiuni practice pot demonstra că şi ştiu cum să aibă grijă de el. Sunt
evidenţiate atitudini incipiente de responsabilizare faţă de mediu şi societate (începând cu raportarea la un stil de viaţă
sănătos, prin agrearea unui consum de produse prietenoase faţă de mediu, cunoaşterea şi definirea acestui tip de produs şi
până la implicarea în activităţi de colectare selectivă cu scop de a uşura recuperarea, reciclarea şi reutilizarea ambalajelor
şi deşeurilor rezultate. Sunt încă mulţi elevi la care observăm dezvoltate deprinderi incipinente, dar nu le pun în practică
în sensul menţinerii şi dezvoltării calităţii mediului. Mai mult aceştia aşteaptă ca alţii să acţioneze pentru ei. Concluzia
este aceea că un comportamentul pro-mediu trebuie dezvoltat, iar acest lucru este o necesitate, şi nu o opţiune.
Prin urmare, s-a urmărit să se evidenţieze pentru atingerea obiectivului propus, următoarele:
1.

Realizarea unei analize de identificare a interesului elevilor faţă de protecţia mediului caracterizat prin

demonstrarea unor atitudini responsabile faţă de mediu sănătatea lor, familiarizarea cu conceptul de produs prietenos
mediului, alegerea de a consuma acest tip de produs, precizarea considerentele personale ce stau la baza adoptării unei
astfel de alegeri.
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Majoritatea elevilor (86,5%) spun că protecția mediului este importantă pentru ei. Există o tendință semnificativ
ridicată, în rândul elevilor, de manifestare a unui comportament responsabil faţă de mediu, sănătatea lor, identificând
drept acţiuni pentru protecţia mediului schimbările în stilul de consum şi achiziţia produselor de la organizaţii care se
implică în protejarea mediului, dar şi o mai asiduă informare cu scop de prevenire a generării deşeurilor, de colectare
separată a acestora. Majoritatea celor investigaţi sunt implicaţi (69%) în diverse proiecte educaţionale demarate în cadrul
instituţiei, sau acţiuni de voluntariat în cadrul unor asociaţii de profil, ONG-uri, sau alte activităţi extracuriculare de
interes subiectului vizat. Mulţi elevi (35.42%) promovează des semenilor lor (familie, prieteni, colegi etc.) cultul acesta
pentru un mediu sănătos, curat. Totodată, îşi exprimă opinia că doresc să fie luate mai multe măsuri de protecție a
mediului, şi că responsabilitatea trebui împărțită între firme autorităţi și cetățenii. i consideră că „schimbarea obiceiului
de consum, unul mai responsabil astfel încât să nu ne fie afectată sănătatea şi nici mediul” (32.29%), “o mai bună
informare-educare cu scop de prevenire a generării deşeurilor, de colectare separată a acestora şi pentru un consum redus
de resurse” - (27.08%), „dezvoltarea unor afaceri ecologice în domeniul alimentar”- (25%) şi “adoptarea unei legislaţii de
mediu mai strictă”- (23.96%), sunt cele mai eficace metode de soluţionare a problemelor de mediu. Faptul că se
menţionează nevoia schimbării obiceiurilor de consum, către unul sănătos, un consum de produse prietenoase mediului,
majoritatea elevilor le asociază cu produse sănătoase, care nu au adaosuri chimice în compoziţie (56.25%), urmat de
procentul celor care considerǎ cǎ sunt lipsite de substanţe chimice de sintezǎ dar conţin îngrǎşǎminte şi pesticide în
cantitate strict limitatǎ (33.33%). Majoritatea (88.54%) elevilor declară că doar parţial consumă produse prietenoase
mediului, 9.38% dintre ei achiziţionează şi consumă majoritar produse ecologice, iar o categorie aparte, destul de mică, o
reprezintă respondenţii orientaţi exclusiv pe acest tip de produse (2.08%). Dar, este important că la această vârstă se
poate identifica o preocupare pentru un stil de viaţă sănătos (11.46%), dezvoltarea unui astfel de comportament de
consum arătând că grija pentru sănătate poate fi încadrat ca un exemplu de bună practică. Considerente pe care cei mai
mulţi elevi le menţionează că se bazează când aleg să achiziţioneze sau să consume astfel de produse sunt calitatea
produselor (41.67%), efectul asupra sănătăţii (21.88%) şi lipsa chimicalelor (18.75%). Iar ca surse de informare sunt
înscrisurile de pe ambalaj/etichetă (73.96%), reclamă (29.17%), ce le spun prietenii, rudele (19.79%, sfaturile
vânzătorului (18.75%), respectiv internetul (8.33%). Cei care se uita dacă eticheta are sigla de ecologic „ae”, sunt în
proportie 36.45%, şi aceştia de regulă îşi achiziţionează produsele de la supermarket (44,79%).
2.Identificarea la elevi a unor comportamente dezirabile care au la bază credinţe, un sistem propriu de valori, ce
pot fi transpuse în acţiuni şi fapte, comportamente în dezvoltare spre beneficiul sănătăţii lor dar şi a mediului,
demonstrate prin practicarea colectării selectivă a deșeurilor (un demers practic eficient, chiar şi la un nivel incipient)
pentru a permite recuperarea, reciclarea, refolosirea, ca formă de reducere a plouării, identificarea de soluţii pentru
recuperarea deşeurilor. Aceasta cu atât mai mult cu cât în România nu a existat (și nici nu există încă) o cultură a
reciclării, subiectul este îndrăzneţ şi poate chiar dificil de acceptat şi implementat, când întregi generații au crescut fără a
şti prea multe despre reciclare, curățenie (pe cursul râurilor, în munţi, păduri etc.), dar cu toate acestea, indirect, grija față
de mediul înconjurător, nu le-a lipsit niciodată. Protecția mediului înseamnă mai mult decât aruncarea gunoaielor la
„locul lor”când de fapt nici „locul lor” nu este clar, sau a face curățenie, iar responsabili pentru acest demers suntem
fiecare dintre noi. Un procent redus acordă foarte mare importanţă colectarea selectivă a deşeurilor de elevi (41%), în
timp ce pentru majoritatea 51% acest lucru este important. Majoritatea (61.46%) sunt în acord total şi acord că „poluarea
generată de deșeurile rezultate urmare a consumului de produse constituie o formă gravă de criminalitate deoarece
dăunează sănătății umane și mediului”. Prin reciclarea deşeurilor menajere, 70% dintre elevi considerǎ cǎ ar fi o
oportunitate de reducere a poluării, din care: 53% răspund categoric în această privinţă, iar 18% răspund că implicit prin
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reciclare se diminuează considerabil depunerea deşeurilor la gropile de gunoi care nu numai ă poluează masiv mediu dar
creează şi o imagine dezolantă pentru oraşele din jur, distrugând sănătatea celor care locuiesc în preajma lor, în timp ce
24% considerǎ cǎ ar fi mai multǎ curǎţenie. Din perspectiva modalitǎţilor de colectare a deşeurilor s-au menţionat:
containere amenajate separat pe tipuri de deşeuri (48%), maşini specializate care se deplaseazǎ din poartǎ în poartǎ
(14%), centre specializate de recuperare a deşeurilor (28%), lipsǎ de interes faţǎ de problemă (10%). De aici se desprinde
că există o atitudine pozitivă faţă de problema eliminării deşeurilor dar fără ca aceasta să presupună implicare sau efort
major din partea lor.
3.Informarea despre cum să ai grijă de mediu este esenţială, lipsa unei astfel de educaţii conduce la dezvoltarea
unor comportamente distructive, iar a deveni mai responsabili din punct de vedere social și pentru a avea o interacțiune
corectă cu mediul constituie un obiectiv major al sistemului actual de învăţământ, al şcolii, deşi în România, programa nu
prevede ca Protecţia mediului sau Educaţia pentru protecţia mediului, trebuie să fie o materie obligatorie de predat în
şcoală, aşa cum este în multe țări din Europa și chiar din lume. Principala prioritate în abordarea protecţiei mediului în
foarte mare măsură, rezidă în creşterea nivelului de educaţie (22.60%) şi conştientizarea populaţiei în spiritul protecţiei
mediului (15%), prevenirea poluării (32.60 %), respectiv crearea unui sistem legislativ adecvat și eficient (29.5%).
Chestiunea educaţiei şi informării pe tema protecţiei mediului a scos în evidenţǎ că aceste lucruri cad în sarcina şcolii,
(29,17%), autorităţilor locale (29,79%). Educaţia pentru protecţia mediului are rol imperativ în privința însuşirii unor
norme dezirabile de comportament care să asigure un echilibru sănătos între individ şi mediu. Prin educaţie şi încurajare
continua a elevilor să înțeleagă, să practice și să promoveze în propria lor familie sau în cercul de prieteni principiile
colectării selective și reciclării, oferirea propriului exemplu, sau dacă elevii au modele și susținere în școală se pot obţine
rezultate. Ȋmpreună cu profesorii lor elevii se pot implica în acțiuni de protecție a mediului, fie prin organizarea de
concursuri de colectare selectivă a hârtiei, a bateriilor uzate, fie prin activități eco-creative (regizare de filme, desene,
realizarea de articole ştiinţifice sau experimente). Mulți dintre elevii investigaţi sunt receptivi la temele de protecția
mediului şi înțeleg că poluarea le afectează mediul în care și că de ei depinde viitorul. Se pot identifica astfel, grupuri de
elevi care să promoveze colectarea selective pentru o mai uşoară reciclare și, implicit, formarea unei generații de adulți
responsabili și implicați. Dar, problema nu est doar una de mentalitate sau culturală, atitudinea și comportamentul
ecologic se învață, însă educaţia pentru transformarea elevilor în adulţi responsabili merge mână în mână cu simțul civic
şi implicarea social.

2730

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

STRATEGIILE DIDACTICE ÎN DIMINUAREA INSUCCESULUI ŞCOLAR LA
DISCIPLINA EDUCAŢIE FIZICĂ
Aneta Chiriac, profesor de educaţie fizică,
grad didactic superior, Chişinău, RMoldova
Experienţa didactică ne demonstrează că sistemul de învăţămînt curricular conţine un ansamblu de sarcini la
formarea integrală a cunoştinţelor, calităţilor, capacităţilor şi atitudinilor elevilor ce promovează învăţarea centrată pe
elev, şi anume pe dezvoltarea personalităţii ce reprezintă subiectul actului de învăţare calitativă. Rolul profesorului este
de a găsi o modalitate optimă de stimulare a elevilor.
În această ordine de idei, la etapa actuală este nevoie de formarea unui sistem de competenţele la elevi de care
vor avea nevoie pentru a se integra cu succes în viața de toate zilele.
Binenţeles că predarea la distanţă a disciplinei educaţiei fizice, în opinia mea, îşi pierde unele aspecte
structurale, evaluarea capătă un caracter formal, iar acestea la rândul lor influienţează direct sau indirect succesul şcolar.
In acest context apare întrebarea: „de ce unii elevi reușesc să facă față acestor solicitări, iar alții nu?; cum putem
preveni insuccesului școlar și promova succesul școlar la elevii? “
Conform studiilor pedagogice un șir de factori influienţează rezultatele şcolare, principalii ar fi: factorii externi
si factorii interni. Din grupa factorilor externi fac parte: structura instituţională a învatamintului, precum este şcoala,
factorii familiei, organizarea pedagogică a procesului de învăţămînt. Aceştea la rindul lor fac parte din grupa factorilor
socio-pedagogici. Dintre factorii interni fac parte factorii biologici şi psihologici (intelectuali si nonintelectuali).
Între factorii sus menţionaţi există o strinsa legatura care duce la succesul şcolar. În lipsa acestei legături
insuccesul este inevitabil.
În procesul de predare-învăţare-evaluare pun accentul pe diverse strategii de diminuare a insuccesului şcolar
precum ar fi: utilizarea metodelor suplimentare de predare-învăţare; stabilirea cauzelor pentru nereuşite şcolare prin
utilizarea tehnicilor de diagnosticare; încurajarea activitatilor în perechi şi în grup; antrenarea elevilor în relatarea
pozitivă despre sine şi despre ceea ce realizează, declararea afirmatiei “eu pot” înainte de realizarea sarcinilor, prin
metoda autosugestiei; analiza greşelilor ca fenomene fireşti şi chiar necesare: relatarea unor greşeli posibile şi char si
tipice, demonstrarea valorilor greşelilor pentru reuşitele ulterioare;
formarea încrederii în atingerea succesului;atragerea atenţiei elevilor asupra succeselor precedente;aprecierea rezultatelor
elevilor prin aplauze, decernări, organizare de expoziţii.
Practica şcolara demonstrează an de an necesitatea strategiilor de diminuare a esecului şcolar. În activitatea de
predare utilizez mai multe procedee prin care urmăresc captarea atenţiei şi interesul elevilor pentru o lecţie sau alta.
Captarea atenţiei, trezirea interesuluiu elevilor pentru noul subiect care va fi propus reprezintă aspectul de început al
lectiei. Printre multiplele procedee pe care le-am aplicat optez pentru următoarele: motivarea prin introducerea unor
activitati cu caracter de joc; motivarea prin crearea unei stări de competiţie sau cooperare; motivarea prin crearea
situaţiilor- problemă.
Jocul este asociat cu ideea de divertisment, de relaxare, de afirmare a propriei persoane şi deaceea este acceptat
cu plăcere la orice vârstă, cu condiţia că el sa presupună calităţi individuale apreciate în perioada de vârsta când este
practicat.
Competiţia este o forma de manifestare a afirmarii de sine.
Cooperarea estea o modalitate de exprimare a dorinţei existente în orice om de a fi util unui grup social cu care
se identifică, de a participa la o activitate comună, de a ajunge în comun la rezolvarea unei probleme prin informare şi
ajutor reciproc. În mod traditional utilizez astfel de procedee pentru a-i pune pe elevi în stare de competiţie: concursuri
şcolare, sărbători sportive.
Activitatea în grupuri formeauză la elevi capacităţi creatoare, dezvoltă calităţile volitive.
S-a constatat că nu orice tip de problemă reuşeste să trezeasca în egală masură curiozitatea şi interesul elevilor.
Cele mai incitante pentru ei se par a se prezenta sub forma de situaţii de viaţă.
Rezultatele la învăţătura, reflectate în diverse tipuri de probe, nu pot fi singurul indiciu referitor la modul în care
evolueza personalitatea elevului.
Pentru a evita modul de comportament bazat pe frica de eşec ma stradui să -i apreciez cu calificative, mai des
sa-i laud pentru succes şi cît se poate de tactic să le fac observaţie asupra greşelilor.
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In scopul crearii unei atitudini binevoitoare in clasa am realizat activitatea “Prietenul misterios”. Copii adora
surprizele si secretele. Activitatea data are drept scop crearea unui climat psihologic favorabil in clasa si dezvoltarea
relatiilor de prietenie dintre copii.
Învăţarea eficientă are trei caracteristici importante: este activă, orientată către scop, duce la rezultate măsurabile.
Dintre tehnicile de învatare eficientă se numară: fişa didactică şi recomandările; învăţarea prin joc; verbalizarea şi
vizualizarea scopului propus spre realizare. explicarea şi demonstrarea de către cadrul didactic a elementelor tehnice.
Tehnicile sus menţionate ajută la: - parcurgerea şi întelegerea în timp scurt a unei acţiuni ce urmează a fi
executată, elevul îşi formează o viziune clară despre acţiunile motrice propuse spre învăţare.; în condiţiile îndeplinirii
unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament competitiv în rezolvarea de
probleme, obţinerea soluţiei corecte;
subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe,
învăţând în acelaşi timp mai temeinic decît în cazul lucrului individual;
dezvoltă capacităţile copiilor de a lucra împreună - componentă importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor
profesională viitoare în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de
emiterea de ipoteze multiple şi variate; interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă
pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare.
Printre metodele care activează predarea-învăţarea se pot menţiona şi cele prin care elevii cooperează
productiv unii cu alţii, prin intermediul cărora îşi dezvoltă capacităţile de colaborare, comunicare şi ajutor reciproc.
Clasificarea metodelor interactive de grup:
Metode de predare-învăţare interactivă în grup (Metoda predării/învăţării reciproce; Metoda Mozaicul; Metoda învăţării
pe grupe mici; Metoda turnirurilor între echipe; Metoda schimbării perechii; Metoda dramatismului situativ).
Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: (Harta cognitivă sau harta conceptuală; Păiangenul,
Înscrierea spaţială, Arborele genealogic).
Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: (Brainstorming; Caruselul; Studiul de caz; Tehnica 6/3/5,
Metoda interzicerilor neaşteptate; Meetoda suprasolicitărilor informaţionale).
Metode de cercetare în grup: (Proiectul de cercetare în grup; Experimentul pe echipe; Portofoliul de grup; Cauze şi
consecinţe).
În continuare propun unele metode care stau la baza motivaţiei învăţării şi al diminuării insuccesului şcolar:
“Metoda dramatismului situativ”- reprezintă integrarea optimă a emotivităţii şi raţionalmentului în procesul de instruire.
Exemplu: în timpul jocului bilateral de baschet elevilor din clasa a IX-a li se anunţă, că au mai rămas 3 minunte
pînă la sfîrşitul jocului. Scorul este egal. Se pune sarcina: în următorul tur se califică echipa care va obţine victorie.
Elevii, mobilizîndu-se, utilizează cele mai eficiente sisteme de atac şi apărare, procedee tenhice pentru a obţine rezultatul
dorit.
“Metoda Mozaicul”– este o metodă prin care se realizează învăţarea prin cooperare între elevi. Presupune următorii
paşi: construirea grupurilor de lucru - grupa de elevi împărţită în grupuri a cîte 4-5 elevi, în funcţie de efectivul acesteia.
Cadrul didactic împarte sarcina ce urmează a fi studiată în 4-5 părţi. De exemplu, se propune subiectul „Supleţea calitate motrice a omului”.
Fiecare elev cu numărul 1 va forma acelaşi grup. Acesta trebuie să discute conţinutul de idei al părţii repartizat de către
cadrul didactic. Trebuie să distingă modalităţile de dezvoltare a supleţei, precum şi demonstrarea practică a acestora.
Revenirea elevilor în grupul de 4-5 elevi şi predarea conţinutului pregătit celorlalţi elevi. Prin predarea reciprocă se
realizează cea mai bună învăţare a unui conţinut informaţional, se consolidează anumite deprinderi de a acţiona
independent.
Cadrul didactic monitorizează predarea asigurîndu-se că informaţiile se transmit şi se asimilează corect. Dacă
evidenţiază anumite neclarităţi, ajută grupul să le depăşească.
„ Păianginul mic”. Tema: Reglarea efortului fizic, clasa a VIII-a.
Păianginul mic – este o metodă de prezentare grafică a informaţiei, facilitîndu-se astfel memorarea acesteia.
Descrierea acţiunii: completează „picioruşele” păiangenului mic din partea stîngă cu informaţii referitoare la indicii
obiectivi ai autocontrolului şi cele din dreapta cu informaţii referitoare la indicii subiectivi ai autocontrolului în scopul
reglării efortului fizic şi menţinerii sănătăţii personale.
„Cauze şi consecinţe”- metodă aplicată la rezolvarea diferitor sarcini ale lecţiilor de educaţie fizică.
Elevilor li se explică cauzele ce au provocat consecinţele executării incorecte a unui exerciţiu fizic. Ei trebuie să găsească
independent aceste cauze.
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Exemplu: la executarea poziţiei „stînd pe cap şi mîini” elevul cade pe spate. Cauza a fost: mîinile au fost puse pe saltea,
aproximativ pe o linie dreaptă, capul pe creştet.
Un alt exemplu: Consecinţa la săritura peste calul de gimnastică prin procedeul „picioarele depărtate”- elevul aterizează
pe capătul inventarului. Cauza: elanul a fost executatcu viteză redusă, bătaia a fost slabă, traiectoria de zbor a corpului –
mică, mîinile au fost puse nu spre capătul depărtat al aparatului.
„Metoda 6-3-5”. Cifra 6 indică numărul fix de membri a grupului. Fiecare elev are cîte o coală de hîrtie, pe care o
împarte în 3 coloane.
Se enunţă problema, pe care fiecare elev o notează în partea de sus a foii. Din acest moment începe rezolvarea problemei
lucrindu-se individual. Tema: Supleţea - calitate motrice a omululi; Tehnica săriturii cu sprijin cu picioarele depărtate
peste capră/cal în lăţime/ lungime; Calităţile mortice de bază ale omului.
Elevii emit cite 3 idei, pe care le scriu pe foaie, în cele 3 coloane. Aceasta este semnificaţia cifrei 3 din denumirea
metodei.
Rundele I-V: Foile sunt deplasate spre vecinul din dreapta care completează, îmbunătăţeşte, modifică sau îşi expune
părerea despre ideile emise de coleg (nu se admit alte idei). Fiecare din cei 5 membri lucrează asupra ideilor iniţiale
incluse în circuit. Aceasta este semnificaţia cifrei 5.
Moderatorul strînge foile, urmînd ca el sau alt cineva să facă o analiză atentă a ideilor notate.
Concluzii:
Aplicînd strategiile descrise încerc să reuşesc cu certitudine să creez în clasă o atmosferă benefică pentru învăţătură şi
prin aceasta să diminuez insuccesul şcolar la elevii ciclului gimnazial, pe care îi ghidez. Succesul pentru fiecare om e
însăşi viaţa sa. Tot ce suntem, ce facem, ce gîndim, vorbim, dobândim şi posedăm nu este altceva decît o anumită scară
pe care urcăm din ce în ce mai sus, fara însă a putea atinge vreodata suprema treapta. Mă stradui să-mi calăuzesc
discipolii prin lumea sportului, prin lumea visului şi a aspiraţiei conform capacităţilor, stimulîndu-le interesul şi
motivindu-i la învăţare, tind să le altoiesc deprinderi de a munci, de a îndeplini sarcini individuale şi colective, de a se
exprima în termini sportive, de a asocia, de a gîndi logic. O importanţă atribui faptului ca elevii să-şi motiveze
rezultatele obţinute, să ştie a formula şi a deduce concluzia respectivă.

2733

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

Strigat de copil
Prof. GOGOAȘE MIHAELA
Prof. BRĂNICI CRINA IOANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT STĂNILEȘTI
JUD. VASLUI
,,Copiii nu își vor aminti de lucrurile materiale pe care le-ai dăruit lor, ci de simțămintele pe care le-ai împărtășit
lor.’’
Richard L. Evans
O consecinţă directă a migraţiei părinţilor este cea a privării copilului de afectivitatea parentală şi de
supravegherea necesară dezvoltării normale a acestuia. În condiţiile plecării părinţilor pe perioade mai lungi şi a
rămânerii copiilor în grija unor persoane care nu pot oferi sprijin emoţional şi educativ, aceste două consecinţe pot
produce la rândul lor efecte negative în ceea ce priveşte sănătatea şi dezvoltarea psihică a copilului, implicarea în
activităţi şcolare şi rezultatele acestora, angrenarea lor în comportamente deviante sau neconcordante cu vârsta copiilor şi
supunerea la exploatare sau abuzuri de altă natură. Efectele negative identificate prin cercetare sunt asemănătoare cu cele
întâlnite, în general, în cazul copiilor care provin din familii dizolvate fie prin divorţ, prin decesul unuia dintre părinţi sau
dezavantajate socio-economic.
De aceea am considerat oportun acest proiect educațional în vederea evidențierii valorilor, tradițiilor și
obiceiurilor românești prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenență, de dragoste pentru
rădăcinile și valorile poporului român. Tradițiile noastre, moștenite din moși-strămoși, dorim să fie preluate și transmise
următoarelor generații, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos și autentic, armonie, grație, ritm. Dorim
să învățăm elevii să aprecieze frumusețea portului popular, a dansului românesc, a meșteșugurilor naționale atât de mult
apreciate în țară și peste hotare.
Trăind și lucrând în mediul rural am cunoscut și ne-am cofruntat cu diverse probleme ale copiilor. Cea mai
importantă problemă, în prezent majoră și la nivel național, situația elevilor cu părinții plecați în străinătate, remigrați și
dezavantajați socio-economic, a constituit un semnal de alarmă și la nivelul școlii noastre ceea ce a făcut să ne implicăm
și să găsim soluții pentru rezolvarea acestei probleme.
Inițiind acest proiect ne-am gândit că am putea veni în sprijinul acestor copii vitregiți de un mediu ambiant normal
din punct de vedere familial și a mediului social.
Grupul țintă este alcătuit din elevi ai ciclului primar și gimnazial al școlii Stănilești, părinți și cadre didactice.
Prin activitățile propuse în cadrul proiectului, desfășurate la nivelul școlii, comunității locale și în colaborare cu
partenerii dorim îmbunătățirea și creșterea nivelului de incluziune a copiilor în mediul educațional.
SCOPUL:
*Facilitarea oportunităților în care cunoașterea este dobândită în scopul de a face legături mai bune între ceea ce se
predă în școală și situațiile din viața reală promovând astfel adoptarea de competențe cheie și competențe pentru
secolul al 21-lea.
OBIECTIVE:
*Dezvoltarea comunicării, colaborării, negocierii, prezentării și rezolvării problemelor, dezvoltarea abilităților de
gândire critică și creativă.
*Îmbunătățirea capacității de a utiliza metode pedagogice inovatoare și centrate pe elev.

2734

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

2735

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

Cea mai mare bogăție a omenirii, sunt copiii.
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Nu fi şi tu o victimă!
Proiect educaţional privind traficul de fiinţe umane
Prof. Pascal Mihaela
Şcoala Gimnazială nr. 1, sat Stănileşti
Argument
Traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai acute manifestări ale criminalităţii organizate
transfrontaliere, cu consecinţe vizibile pentru victimele traficului şi efecte secundare greu de evaluat pe termen lung.
Traficul de fiinţe umane şi cel de migranţi sunt unele dintre cele mai profitabile infracţiuni, situate din punct de
vedere al veniturilor realizate pe al treilea, respectiv al patrulea loc în lume, după traficul de arme si cel de droguri.
Statisticile EUROPOL arată că traficanţilor de persoane le revine anual un profit ilicit cuprins între 6 şi 9 miliarde USD.
Spania şi Italia rămân principalele ţări de destinaţie ale traficului , în Europa.
Traficul de fiinţe umane nu ne pândeşte la colţul străzii, nu ne bate la uşă, însă sărăcia, credulitatea, dorinţa de a
avea o situaţie materială bună, neînsoţite de discernământ, pot transforma pe mulţi tineri în victime ale criminalităţii
organizate - o lume inumană, în care traficanţii folosesc cele mai crude mijloace pentru a obţine bani dispunând fizic,
psihologic şi economic de alţi oameni, transformându-i în sclavi, într-o lume în care sclavia a apus de mult, fără să ţină
cont de faptul că fiinţele umane nu au preţ.
Conştienţi de riscurile la care sunt expuşi copiii în ceea ce priveşte abuzurile de toate tipurile, Şcoala gimnazială
nr. 1, sat Stănileşti a desfăşurat, în perioada 12 octombrie – 12 decembrie 2016, o serie de activităţi de prevenire şi
informare cu privire la fenomenul de trafic de persoane.

.

Prin derularea acestor activităţi s-a urmărit:
•

conştientizarea, atât de către adulţi, cât şi de către elevi, a riscului la care sunt expuşi copiii şi adolescenţii în ceea ce
priveşte abuzurile de toate felurile, în special abuzul sexual;

•

stabilirea rolului familiei şi cel al cercului de cunoscuţi în prevenirea acestor fapte, dar şi în comiterea lor;

•

conştientizarea riscurilor de a deveni victimă a traficului de persoane, din punct de vedere individual, social şi
legislativ;

•

informarea populaţiei cu privire la aspectul penal al traficului intern şi internaţional de persoane; fapte ce intră în
sfera acestei infracţiuni;

•

definirea termenilor : trafic de persoane, exploatarea unei persoane, prevenţie, a recruta , traficant, victimă, protecţie ,
combatere, asistenţa victimelor ;

•

identificarea şi detalierea etapelor traficului de persoane ;

•

profilul recrutorului ;

•

profilul victimei traficului de persoane ;

•

mituri privind traficul de persoane.
Beneficiari:

▪

elevii claselor primare şi gimnaziale

▪

cadre didactice

▪

părinţi
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Titlurile activităţilor desfăşurate:
1. Omul este măsura tuturor lucrurilor.
2. Fiinţele umane nu au preţ!
3. Se poate întâmpla oricui!
4. Sondaj - Tu ce părere ai ?
Tipul de activităţi desfăşurate :
❖ prezentare de filme - probleme generale legate de exploatarea persoanei şi traficul de fiinţe umane;
❖ studiu de caz – prezentarea şi analizarea unor cazuri reale, dezbateri pe teme ca unicitatea fiinţei umane, valoarea şi
importanţa persoanei, drepturile omului la demnitate, respect şi alegeri personale;
❖ simulare - descrieri de locuri, persoane, trasee, imagini văzute pe fereastră- activitate coordonată de consilierul
educativ al şcolii, prof. Brănici Crina Ioana;
❖ sondaj de opinie;

Materiale folosite:
▪

Ghid de informare în domeniul traficului de persoane;

▪

Flipchart, markere colorate, aparat foto, tablă, cretă colorată, afişe, pliante, broşuri, coli, carioca, creioane colorate,
articole din presă ( locală, naţională).

▪

informaţii de pe Internet

Puncte forte ale activităţilor:
➢

implicarea întregului colectiv de cadre didactice în acţiunile desfăşurate a determinat apariţia unor idei extreme de
creative, care au fost utilizate în activităţi.

➢

suportul material atractiv şi diversificat a făcut posibilă captarea atenţiei elevilor peste măsura aşteptărilor iniţiale.

➢

activitatea a constituit o noutate, considerată utilă într-o comunitate cu mulţi adulţi plecaţi la muncă în străinătate.
Puncte slabe ale activităţilor:

➢

numărul mare de adulţi din comunitate, plecaţi la muncă în străinătate, având câştiguri substanţiale, determină o
tentaţie crescută la elevi de a dori oferte de muncă în condiţii identice.

➢

timpul relativ scurt de pregătire a activităţilor a determinat o paletă de idei mai restrânsă decât ar fi fost posibil;

➢

nu a fost posibil să chemăm la prezentare invitaţi din alte domenii de activitate.

Concluzii:
Considerând că traficul de fiinţe umane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi
integrităţii fiinţei umane, considerând că au mai rămas multe de făcut şi de spus despre această tristă realitate, traficul de
persoane, ne propunem pe viitor continuarea şi îmbunătăţirea activităţilor din această sferă, pentru maximizarea
impactului pe care prevenţia l-ar putea avea asupra copiilor, adolescenţilor şi adulţilor din comunitatea rurală.
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Rezultate aşteptate:
✓

Evită să frecventezi mediile dubioase (baruri, cluburi de noapte, sex-cluburi);

✓

Fii reticent faţă de persoanele cunoscute prin intermediul Internet-ului(poate fi un proxenet, pedofil, violator, etc.);

✓

Nu te încrede în anunţurile publicitare care promovează locuri de muncă în străinătate ca: modele, cântăreţe,
dansatoare profesioniste, picoliţe, servitoare, baby-sitter;

✓

Nu accepta să treci frontiera cu acte false;

✓

Întreabă dacă vei primi permis de muncă. Reţine faptul că nu poţi munci în străinătate fără viză sau permis de
muncă. Cu viza turistică poţi munci doar “la negru”;

✓

Încearcă să obţii de la poliţie sau oficiul forţelor de muncă cât mai multe date despre angajator şi dacă are dreptul
să medieze angajarea în străinătate;

✓

Asigură-te că ai numărul de telefon de la Ambasada sau Consulatul Român din ţara în care vei lucra;

✓

Nu da nimănui paşaportul tău. Acest document nu trebuie înstrăinat niciodată. El este singura dovadă că exişti.
Nimeni nu are dreptul să-ţi ceară paşaportul decât pentru a verifica datele de identitate în momentul trecerii
frontierei ;

✓

Fă-ţi fotocopii ale tuturor documentelor de călătorie şi păstrează-le la tine tot timpul. Pentru mai multă siguranţă
poţi lăsa o copie a paşaportului tău părinţilor sau altei persoane de încredere;

✓

Încearcă să înveţi câteva cuvinte, propoziţii, fraze în limba ţării în care vei lucra;

✓

Dacă ajungi în mâinile traficanţilor, încearcă să evadezi şi să mergi la Poliţie, la Ambasada sau Consulatul Român
sau să te adresezi Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune din ţara în care te afli. Reprezentanţii acestor
instituţii te pot ajuta să ajungi acasă.
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Școala online-o ,,EXPERIENTA”
prof.inv. primar ZAHARIA ELENA
Scoala Gimnaziala Bosia,com.Ungheni,jud.Iasi
Clasa: aIIIa
●Ce experienta a fost de succes?
Denumirea experientei

Prietenia

Descrierea experientei

●Copiii au fost rugati sa caute in mapele personale cu materiale si sa
pregateasca urmatoarele: frunze verzi si galbene decupate , un copac
desenat, o cutie - ,,dar” si cateva etichete albe.Tema activitatii au
descoperit-o singuri dupa vizionarea filmuletului ,,10 prieteniGhicitoarea” https://youtu.be/sDzcq62-iJE . Au identificat pe baza lui
comportamente

prietenoase

si

neprietenoase

in

cadrul

unui

grup.Ascultand apoi enunturi de tipul- ,,Vorbesc si ma joc frumos cu
prietenii, ori de cate ori ne intalnim.; Ascund jucariile cand vin prietenii
la mine.

...” , si-au completat copacul cu frunze verzi/galbene -

comportament prietenos/neprietenos.Ne-am propus o petrecere de acasa,
cu ocazia celei mai apropiate zile de nastere a unui coleg si am pregatit
cate un dar sub forma unei calitati, pe care sa-l ofere

colegului/altor

colegi.Nota! Calitatile le-am oferit eu sub forma unor acadele(imagine pe
ecran), ei au ales pe cele potrivite colegului caruia urma sa-l daruiasca.
Copiii si-au facut urari.
●Feedback- ,,Am invatat sa/cum/ce....”
●De ce cred ca este o experienta de succes ?
Beneficii pentru elevi

Invatarea a avut loc intr-o maniera simpla,placuta, accesibila tuturor, pe
o tema familiara, au exersat tehnici de lucru practic .

Reflectiile mele /Lectii invatate

Activitatile online necesita o pregatire prealabila, competente de utilizare
a dispozitivelor inteligente, un scenariu didactic care sa permita utilizarea
functiilor platfomei de lucru, conturand astfel o lectie familiara copiilor
prin asemanarea cu lectiile ,,fata in fata”.Privind in perspectiva este un
beneficiu pentru toti factorii implicati-profesor, parinti, copii.

●Produse ale activitatii (fotografii, marturisiri ale elevilor, produse obtinute, etc)
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De la ionovație și creativitatea la performanță
Manolache Alexandra
Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Focșani
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin
intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului.
Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi cunoştinţele acumulate,
oferind soluţii şi idei originale. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul
social. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o
motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi, nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă
este voinţa , perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări.
Gândirea creatoare este deosebit de comlexă și are la bază o serie de factori care-i permit combinările,
transformările, implicările, relaţiile, identificările sau evaluările. Pe lângă coeficentul de inteligenţă, un rol important în
creativitate, îl au: ereditatea, capacităţile intelectuale, aptitudinile, caracterul, mediul socio-cultural, efortul susţinut de
pregătire şi investigaţie. Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane.
Stimularea creativităţii tinerilor se poate realiza printr-o susţinută şi elevată pregătire teoretică şi practică; dinamizarea
iniţiativei şi muncii independente, a spiritului critic ştiinţific; dinamizarea activităţii de documentare şi experimentare
independentă; receptivitatea faţă de nou; pasiune pentru ştiinţă în concordanţă cu aptitudinile fiecăruia. Deosebit de
importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. Aceasta implică schimbări importante, atât în mentalitatea
profesorilor, cât şi ceea ce priveşte metodele de educare şi instruire. În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a
elimina blocajele culturale şi emotive, puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii distinse, democratice, între elevi şi
profesori, ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social a celor din urmă, apoi, modul de predare trebuie să solicite
participarea, iniţiativa elevilor – e vorba de acele metode active, din păcate prea puţin utilizate în şcoala românească.
Excelenţa şi competenţele esenţiale, în special cele legate de antreprenoriat, creativitate şi tehnicile de învăţare
dezvoltate în toate sistemele şi la toate nivelurile de educaţie şi de formare. Atât şcolile cât şi învăţământul şi formarea
profesională deţin o contribuţie majoră la facilitarea procesului de inovare. Învăţământul şi formarea profesională de
înaltă calitate, de exemplu, pot contribui la favorizarea inovării la locul de munca. Se pot face multe pentru educarea
spiritului creativ în şcoală, apare necesitatea modificării modului de gândire şi a stilului de lucru în clasă, cristalizat în
secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de această latură a personalităţii elevului, care capătă în zilele
noastre o valoare din ce în ce mai însemnată.
În concluzie, atât creativitatea cât și capacitatea de inovare sunt premise pentru normalitate, pentru nivele de
performanță în activitatea didactică și de învățare.
Bibliografie:
1.

Ana. Avramescu, ”Creativitatea şi cultivarea ei în şcoală, 2010

2.

Ionescu. Miron, Instrucție și educație, Cluj-Napoca, 2003

3.

Roco, M., Creativitate și inteligenă emoțională, Iași, Polirom, 2005.
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Școala online. Inovatie,creativitate și performanță
Prof. înv. primar Mihalcea Daniela Alina
Școala Gimnazială ,,Anton Pann’’,Voluntari, Ilfov
Printre motivele utilizării dispozitivelor mobile în lecțiile noastre, se numără larga răspândire a acestora în
rândul elevilor, obișnuința elevilor de a le folosi și, nu în ultimul rând, dezvoltarea foarte mare a aplicațiilor educaționale
care, odată instalate pe tablete sau smartphone-uri, pot fi folosite independent de conexiunea la internet.
Unul dintre cele mai importante motive ale utilizării acestor dispozitive este legat tocmai de mobilitatea
acestora, ele putând fi folosite în orice sală de clasă, nu numai în laboratorul de informatică, sau pot fi folosite și pentru
activități în afara școlii. Ele permit elevilor să fie mai activi și mai autonomi în procesul de învățare, favorizând
individualizarea și diferențierea învățării.
Printre provocările folosirii dispozitivelor mobile în școli se numără și dificultatea de a convinge elevii să le
folosească în timpul orei numai în scop educațional. De aceea profesorii trebuie să formuleze reguli foarte clare și să
observe cu atenție și vigilență cum folosesc elevii dispozitivele mobile în timpul orei, iar regulile să se regăsească in
R.O.F.U.I.P-ul unității. De asemenea, profesorii trebuie să pregătească foarte bine aceste activități, să atribuie elevilor
sarcini clare și feed-back, să folosească aceste activități pentru a impulsiona elevii să devină activi și mai angajați în
procesul învățării și a le facilita învățarea în contexte cât mai diferite.
Aplicația KAHOOT este una dintre aplicațiile folosite cu succes în activitatea cu elevii, la majoritatea
disciplinelor, mai ales in evaluarea formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Este o aplicație ușor de utilizat, îndrăgită
mult de către copii. Este accesată de către aceștia de pe dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz
putând fi folosit și calculatorul sau laptopul.
Pentru crearea unui cont se accesează pagina www.getkahoot.com, opțiunea Sign up for free! unde se vor
înregistra datele personale. Pentru crearea unui test se alege comanda Quiz, care deschide pagina unde se vor înregistra
datele testului. Prin opțiunea Ok, go! se trece la scrierea întrebărilor, apăsând, pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add
question. Varianta corectă de răspuns, este marcată cu bifă. Pot fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile
sunt date după imagine sau filmuleț. Butonul Next, trimite către scrierea unei alte întrebări. Prin accesarea
opțiunii Save,întregul test este salvat și publicat, iar cu opțiunea I’m done se ajunge pe pagina unde testul poate fi accesat
cu ajutorul opțiunii Play.
Pentru a începe testul/ jocul, se deschide prima pagină a testului, unde se alege comanda Classic,pentru a oferi
acces individual tuturor elevilor. După încărcarea testului se va genera un cod (pin), format din 6-7 cifre. Elevii pot intra
în aplicația Kahoot, introducând acest cod. După opțiunea Enter, fiecare elev își va scrie propriul nume (Nickname), iar
după opțiunea Ok, go! fiecare elev va fi înregistrat în joc și își va vedea numele la videoproiector. Cadrul didactic verifică
dacă toți elevii sunt înscriși și pornește testul prin opțiunea Start. Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns, cărora le
sunt atribuite forme geometrice colorate. Aceleași forme geometrice apar și pe dispozitivele lor, de unde vor alege și vor
atinge varianta corectă. După terminarea timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația cu răspunsurile
tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele copiilor va apărea, în timp real, culoarea
verde, dacă au dat un răspuns corect sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect. La sfârșitul jocului
apare podiumul. Prin opțiunea Get results se văd punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi salvate în calculator prin
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opțiunea Save results unde se vor vedea elevi care au răspuns corect și la care întrebări au fost și răspunsuri incorecte.
Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, cu ajutorul opțiunii Edit.
Importanța utilizării aplicației interactive Kahoot:

•

Obiectivitatea evaluării rezultatelor

Factorul uman implicat în evaluare este, prin natura sa, subiectiv, de aceea și actul evaluativ este influențat de
subiectivism. Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau
altul.

•

Feed-back imediat pentru elev și profesor

Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel seama ce parte a materiei
stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai rapid activitățile de reglare.

•

Reducerea factorului stress

Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat.

•

Centralizarea și stocarea rezultatelor

Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite crearea unei baze on-line cu
informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o perspectivă de ansamblu
asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp.

•

Diversificarea modalităților de evaluare

Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia.

•

Interactivitate

Dezvoltarea perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității.
Avantajele utilizării aplicației KAHOOT:

•

pentru profesori: – Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare;

– Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale;
– Dezvoltarea creativității în proiectare.

•

pentru elevi: – Îmbunătățirea abilităților digitale;

– Dezvoltarea auto – controlului;
– Înțelegerea reciprocă;
– Dezvoltarea încrederii de sine.
Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt evaluați, sunt
relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în educație și, de ce nu, în
autoeducație.
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TEORIA CONSTRUCTIVISTĂ ÎN EDUCAȚIE ȘI METODELE INTERACTIVE
Profesor drd. Mariana Gherghișan
Colegiul “N. V. Karpen”, Bacău

Rezumat. Cerințele tot mai acute de integrare a noilor tehnologii în învățământ, de sporire a caracterului
interactiv al învățării, folosind strategii colaborative de învățare și de evaluare, se constituie în imperative ale dezvoltării
unei societăți și a unei educații moderniste și postmoderniste. Acest fapt nu înseamnă renunțarea totală la strategiile
tradiționale, ci împletirea armonioasă, eficientă cu cele care presupun o mai profundă implicare a elevului în procesul
propriei formări.
În antichitatea clasică își are rădăcinile constructivismul, începînd cu dialogurile între Socrate și elevii lui, în care,
prin întrebări directe profesorul stimula elevul să-și descopere greșelile proprii din procesul gândirii. Și în present sunt
folosite aceste dialoguri pentru a evalua învățarea desfășurată de elevi, pentru a proiecta noile experiențe sau situații de
învățare. Aceste dialoguri sunt folosite ca instrument important, de profesorii constructiviști în evaluare. Apoi teoriile
dezvoltării și educației copiilor au fost dezvoltate de Piaget și Dewey, numite azi Eucația Progresivă care au determinat
evoluția constructivismului. Piaget considera că, individual învață construindu-și structure logice una după alta. El trage
concluzia că, logica copilului și modul său de gândire sunt diferite de cele ale adultului. Fundamentul educației
constructiviste are la bază aplicațiile și implicațiile teoriei lui Piaget. Dewey spune că educația trebuie să se bazeze pe
experiența reală. El consideră că, dacă ai îndoieli despre felul cum se produce învățarea, atunci neapărat trebuie să te
implicit în cercetare. În învățarea constructivistă există câteva elemente cheie: a cerceta, a căuta, a întreba. Noile
perspective teoretice și practice asupra orientării constructiviste a învățării au fost adăugate și de alții, precum: L.
Vîgotski, J. Bruner, D. Ausubel. Folosirea strategiilor didactice interactive presupune din partea profesorilor o viziune
constructivistă asupra proceselor de predare-învățare-evaluare. Costructivismul este o teorie cuprinzătoare care include
practici numeroase și strategii instructive, ca de exemplu: învățarea prin descoperire/colaborare. Constructivismul are ca
idee principală: cunoașterea umană se construiește printr-un proces de creație, activ; cei care învață își construiesc
propria nouă cunoaștere având ca bază învățările anterioare, experimentând și reflectând asupra experiențelor. Această
idee centrală a constructivismului vine în contrast cu ideile care spun despre cunoașterea umană că este o simplă
transmitere a informațiilor de la un individ la altul, în care fundamentală este recepția și nu construcția. Ideea de
cunoaștere construită presupune două noțiuni importante: cei ce învață clădesc înțelegeri noi și folosesc ceea ce ei deja
știu; învățarea e un proces activ, nu e o simplă recepționare de informații, în mod pasiv. În timpul învățării active, cei
care învață rămân activi și folosesc deplin achizițiile inițiale și curente, notează și rețin informațiile noi, analizează
consistența cunoașterii anterioare și bazându-se pe această înțelegere, își modifică cunoașterea. În clasă, perspectiva
constructivistă asupra învățării folosește o serie de strategii didactice interactive cu ajutorul cărora elevii învață să își
formuleze idei proprii pe care le testează, le argumentează, concluzionează, colaborează. Elevii devin activi, participă la
construirea propriei cunoașterii prin descoperire, experimentare, căutare, rezolvare de probleme. Ei astfel, reflectă și
asupra felului în care își modifică înțelegerea proprie despre lumea înconjurătoare. Ei învață astfel, nu doar prin ei înșiși
ci și prin, mai ales, prin ceilalți. De aceea strategiile didactice interactive sunt foarte importante pentru procesul de
învățare. Constructivismul definește învățarea ca o construcție pozitivă a realității; subiectul este conștient de caracterul
relativ al realității, recunoaște modul de percepere a partenerilor; el acceptă diversitatea, varietatea și opoziția
interpretărilor. Strategiile didactice interactive stimulează cunoașterea activă, prin participări și asocieri la situațiile
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practice și o cunoaștere situativă, pentru că, „învățarea este un proces activ și constructiv care întotdeauna are loc într-un
context, deci situativ, multidimensional și sistematic. Rezultatele învățării nu pot fi anticipate, procesele de construire
fiind individuale și specifice situației”(8,p.366). Importanța activismului în învățare e accentuată și de Horst Siebert:”de
regulă, cunoașterea care este doar transmisă va rămâne “pasivă”, superficială. Cunoașterea situațională are, să sperăm,
efecte de lungă durată și este activă”(9,p.109). Același Horst Siebert enunță principiile învățării situative: orientarea spre
situații, autenticitate subiectivă, schimbarea de perspectivă, complementaritatea instrucției și a construcției. Klaus
Muller(1996) enunță cele zece principii ale cunoașterii în viziune constructivistă: 1.”Dobândirea cunoașterii depinde
constructiv de cunoașterea anterioară, percepție, context și starea afectivă. 2. Dobândirea cunoașterii are loc individual,
nepremeditat și de-a lungul stadiilor unei cunoașteri intermediare continue. 3. Dobândirea cunoașterii nu poate fi
determinată, ci doar ghidată; așadar cunoașterea este autoorganizată și emergentă. 4. În cazul ideal, cunoașterea este
dispusă în conexiuni, deci productivă și flexibilă interdisciplinar. 5. În esența ei, cunoașterea presupune existența unei
semnificații și a unui sens, este deci fundamentată lingvistic și reconstruibilă ca interpretare. 6. Cunoașterea este
dinamică și se reconstruiește permanent, progresiv sau regresiv. Și cunoașterea fosilizată sau pasivă poate deveni din nou
disponibilă, prin creativitate. 7. Cunoașterea se negociază social și este localizată social, de la interacțiunile mediatice sau
prin intermediul calculatorului. 8. Cunoașterea se naște din situații problematice care necesită o soluționare a problemelor
precum și la o competență de rezolvare în acele domenii în care ne specializăm. 9. Cunoașterea are o dimensiune
antropologică, manifestă de exemplu în etică, în capacitatea de percepție și în educația memoriei, și nu are nici cea mai
mică legătură cu cunoașterea din domeniul calculatoarelor sau cu”învățarea programată”. 10. Cei care transmit această
cunoaștere sunt cei care configurează mediile de învățare și încearcă să îi inițieze pe participanți la învățare în anumite
domenii de specialitate”(5,p.74). Din punct de vedere al acestor principii ale cunoașterii, orientarea constructivistă în
procesul de predare se explică prin: profesorul nu este un ”atotștiutor” ci el este un ghid al elevului, el oferă ajutor
elevului pentru a-și testa capacitatea de a realiza legături între cunoștințe pentru a rezolva sarcinile date; profesorul
trebuie să fie preocupat de căile și modalitățile pe care le pot oferi elevilor pentru a descoperi informații; profesorul
motivează elevii să parcurgă experiențele de învățare propuse, să aplice achizițiile dobândite în situații noi; profesorul să
cunoască timpul real necesar îndeplinirii unei sarcini ca o condiție a elaborării active a cunoașterii. Constructivismul este
o idee foarte importantă în educație, el determină modul în care se realizează predarea și învățarea. El are ca cea mai
importantă contribuție: centrarea pe învățarea celui care învață. Profesorii constructiviști sunt cei care: crează în clasă
condițiile pentru ca elevii să-și elaboreze propriile înțelesuri și construirea, pe achizițiile inițiale, a propriei înțelegeri noi;
sunt facilitatori care mediază între învățarea curentă și înțelegerile finale, făcând materialul de studiat relevant pentru
elevi. Aceasta este piatra unghiulară a educației constructiviste. Din punct de vedere constructivist, nu este nimic
neobișnuit dacă elevii “nu învață ceea ce s-a predat sau își însușesc ceea ce nu a fost niciodată prevăzut în planul de
instruire”(9,p.149). Profesorul constructivist cunoaște și apreciază punctele de vedere ale elevilor, acordă șansa de a-și
exprima ei părerile și astfel stimulează încrederea în propriile lor forțe . Constructivismul valorifică caracterul situativ al
învățării, evidențiind că o “didactică incitativă” are șanse mărite de succes față de una transmisivă. Astfel, tipul de
”învățare ca reflectare a predării” este considerat o “malfuncție predare-învățare”. Învățarea este o “autoreglementare a
sistemului cognitiv”, depășind stadiul învățării ca simplă “asimilare a realității”. Aceasta pentru că “sistemul
interacționează cu propriile sale stări, el își modifică singur propriile structuri. Aceasta este teza radicalconstructivistă”(9,pp.31-32). În didactica incitativă, profesorul ușurează procese de deducție și de însușire automată a
cunoștințelor din partea elevilor, iar activitățile trebuie să fie proiectate astfel încât să fie active și interactive. Strategiile
didactice interactive de predare și învățare trebuie corelate cu strategiile de evaluare care trebuie să fie bazate pe
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îmbinarea dintre metodele tradiționale cu cele alternative. “Constructivismul pune sub semnul întrebării metodele
evaluative tradiționale, uniforme, care și-au păstrat credință în adevărurile absolute. Este recomandabilă o completare a
evaluărilor prin autoobservare și observări externe, preferate fiind procesele calitative”(9,pp.208-209). Metodele
complementare de evaluare: solicită reflecția din partea elevului despre munca sa; solicită reflecția profesorului asupra
procesului și contextului în care a avut loc învățarea; solicită discutarea etapelor activității, a rezultatelor obținute și le
evidențiază pe acestea; nu sancționează în mod special, ele orientează pe viitor pentru o mai bună construcție a
cunoașterii și învățării elevului. Constructivismul are următoarele beneficii: copiii învață mai mult și cu plăcere când sunt
implicați activ; rezultate mai bune se obțin când instruirea se concentrează pe gândire, înțelegere și cunoaștere activă; se
centrează pe felul cum trebuie să gândești și să înțelegi; această metodă implică creativitatea elevului; activitățile propuse
și cazurile analizate sunt concrete, autentice; promovează învățarea din viața reală pentru viața reală; dezvoltă capacitățile
sociale, de comunicare. Constructivismului i se aduc și o serie de critici: este elitist, el a avut succes doar pentru copiii
privilegiați, cu profesori remarcabili; duce la o ”gândire de grup”; prin respingerea evaluării prin testare sau a altor
criterii, profesorii constructiviști nu pot contabiliza progresul elevilor. Evidențiind importanța stimulării proceselor
cognitive superioare, Gaston Berger afirmă că “cei mai buni discipoli ai unui profesor nu sunt cei care repetă lecțiile după
el, ci cei cărora le-a trezit entuziasmul, le-a fertilizat neliniștea, le-a dezvoltat forțele pentru a-i face să meargă singuri pe
drumurile lor”(1,p.32).
Creând o atmosferă benefică învățării prin manifestarea unei atitudini calme, atente, de sprijin și non-directivistă,
profesorul contribuie la făurirea și desăvârșirea personalității individului.
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LES AVANTAGES D’UNE PLATEFORME DIGITALE
Prof.Dăncău Monica-Adriana
Școala Gimnazială ,,Anton Pann,, Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea
Les technologies numériques et l’Internet transforment profondément le monde des affaires et du travail, voire
la société européenne dans son ensemble. C’est une véritable révolution technologique et industrielle semblable par son
ampleur à celle qui a marqué le début du XXe siècle avec l’avènement de l’électricité, du téléphone, du moteur à essence
et du cinéma. Au centre de cette révolution, se trouvent les plateformes Internet – moteurs de recherche, marchés
électroniques, fournisseurs de contenu, médias sociaux – qui permettent aux internautes d’interagir, d’échanger et de
commercer en surfant sur plus d’un milliard de pages Web. La dynamique de croissance souvent exponentielle de ces
plateformes qui tirent leur force de puissants effets réseaux, est un enjeu important pour l’économie européenne : elle
détermine l’offre de nouveaux services économiques et sociétaux qui sont autant de relais de croissance pour les
citoyens, les entreprises et les collectivités publiques. Des pans entiers des secteurs et des modèles d’entreprises
traditionnels que ce soit dans le domaine du transport, de l’hôtellerie ou de l’industrie automobile sont ou seront
transformés par la « plateformisation » de l’économie, avec, à la clé, des gains d’efficacité importants. L’émergence de
plateformes qui est ainsi globalement bénéfique pour l’économie européenne, est néanmoins source d’un certain nombre
d’interrogations voire de préoccupations. En effet, certaines plateformes bénéficient d’un pouvoir de marché croissant
notamment grâce à l’accumulation de données avec le risque d’abus à l’égard de leurs partenaires industriels ou
opérateurs de services. D’autres profitent d’une position particulièrement avantageuse, intervenant à la fois comme
fournisseur et comme opérateur de marché. Enfin, un déficit de transparence marque souvent la collecte de données ainsi
que les politiques de prix. Dans sa communication intitulée « Stratégie pour un marché unique numérique en Europe
»(1), la Commission s’était engagée à évaluer le rôle social et économique des plateformes en ligne, répondant à
l’objectif de créer les conditions pour le dévelop - pement d’infrastructures et de services digitaux per - formants. Pour
nourrir cette éva - luation, une large consultation publique a été lancée en septembre 2015. Cette consultation publique
s’est étalée sur 12 semaines sur la base d’un questionnaire de 30 pages comportant plus de 100 questions, traduites dans
toutes les langues officielles de l’Union européenne. L’objectif de ce questionnaire est de mieux comprendre le rôle
social et économique des plateformes, leur dynamique de développement et les différents modèles d’entreprise sur
lesquels elles reposent. La consultation doit permettre de rassembler des avis et des opinions sur le niveau de
transparence, l’utilisation des données, la relation entre plateformes et fournisseurs, la responsabilité des plateformes et
les moyens de lutter contre les contenus illicites sur Internet ou bien encore les impacts du développement de l’économie
collaborative sur l’économie et la réglementation. La Commission a commencé l’analyse du contenu des plus de 1 000
réponses reçues. Elles émanent d’individus, d’entreprises, de plateformes ou d’associations, originaires de plus de 30
pays européens et non européens. Le grand nombre de réponses illustre l’intérêt que la société civile porte à cette
question de la place des plateformes dans l’Europe d’aujourd’hui et de demain. Les conclusions de cette consultation
seront publiées et rejoindront le corpus d’analyses rassemblé par la Com mission dans le cadre de l’évaluation
approfondie requise par la stratégie « Digital Single Market », qui devrait s’achever dans le courant de l’année 2016. Le
cas échéant, des instruments réglementaires pourront être mobilisés afin de renforcer la contribution positive des
plateformes dans une économie digitale européenne ouverte et compétitive. Par le biais d’un contenu efficace, un site
web est en mesure de générer un certain trafic et notamment de générer des leads. De son côté, une plateforme digitale va
bien plus loin. Concrètement, elle propose une intermédiation entre plusieurs parties présentes dessus, ainsi qu’une
gamme de services additionnels dans la plupart des cas. La puissance d’une telle structure est tellement dense qu’elle
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peut clairement influencer l’activité économique d’un secteur de marché entier. Du côté des modes de vie collaboratifs,
cela reste plus vague et plus lié à une évolution sociétale. Il s’agit plus clairement des systèmes d’achat immobiliers à
plusieurs, que cela soit des terrains ou des habitations. Le tout afin de constituer des habitats collaboratifs, en réponse à la
montée considérable des prix de l’immobilier. Ici, des individus se regroupent pour regagner un certain pouvoir d’achat
et partager le même bien immobilier. On peut également évoquer les espaces de coworking au sein desquels des
télétravailleurs ainsi que des indépendants se regroupent afin de mutualiser les coûts, profiter d’un espace de travail
qualitatif et vivant, afin de travailler dans les conditions les plus favorables. Contrairement aux sites web, les plateformes
digitales ont un réel rôle d’animation et de mise en avant des différents contenus, produits, ou services qu’elles ne
produisent pas. Ainsi, une plateforme digitale est considérée comme une véritable démarche participative associée à la
délivrance de services, le tout de manière décentralisée. C'est le cas notamment des prestations de jobbing qui sont
directement basées sur la logique de plateforme digitale. L’ensemble de cette production de contenu, produits, ou de
services, est présentée au réseau bénéficiant de l’animation. De ce fait, un site web se situe à l’opposé car il n’est pas
réellement participatif. Son but est de valoriser ceux qui l’ont créé. De plus, un site web développe une activité
centralisée et ne prend pas réellement en compte la notion et logique de réseau. Afin de garantir la viabilité d’une
plateforme, cette dernière doit avant tout mettre en place une certaine animation de son large écosystème et également
être à disposition des échanges réalisés entre les différentes parties participantes.
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ȘCOALA ONLINE ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI
Înv.Sandu Ana-Maria
Șc.Gim. ,,Anton Pann,,Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea
Procesul evaluativ îşi relevă pe deplin funcţia de feed-back atunci când educatorul şi elevii se regăsesc în
calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri să conştientizeze rolul
pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile celuilalt pentru a-şi optimiza propriul
comportament. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem
un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele lacune. Diferite
instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de evaluare formativă
sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau
pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date
la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. În continuare, voi prezenta câteva astfel de
instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce
presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon,
laptop, tabletă sau computer. Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. Pentru
aceasta veți selecta „New question” și vor apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 1. Multiple choice
(alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă un singur răspuns; 2. Checkbox (casetă
de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte;3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul
trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de verificare;4. Poll (sondaj) 5. Open-Ended (răspuns deschis) –
elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect.

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse

activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În
această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau
Facebook. Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul
predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a
asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. Jocurile/ testele create le
putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”.Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem
crea teste și pentru aceasta se accesează adresa următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. După ce ne
creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” și apoi „Set”. În continuare
completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos introducem itemii și definițiile; se poate alege
limba pentru a putea scrie cu diacritice. După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem linkul pe care îl vom distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugându-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. Cu ajutorul
platformei Microsoft Teams 365 cadrele didactice pot forma rapid clasele, pot împărtăşi cu elevii materialele didactice,
pot posta anunţuri, pot împărţi clasele în grupuri mai mici pentru ca aceştia să poată lucra în grupuri la diverse proiecte,
pot crea, distribui şi evalua teste, pot transmite şi evalua temele elevilor. Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei
procesului de învăţare în şcoală prin oferirea de informaţii ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase,
punerea la dispoziţia profesorilor a unor modalităţi moderne de predare şi evaluare, încurajarea comunicării pe teme
didactice prin intermediul forumului. Printre cele mai importante şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate online,
jocuri, download gratuit a unor prezentări didactice multimedia şi programe, forum sau ajutor în utilizarea sitului. Având
un aspect clar şi atractiv, conţinutul sitului se îmbogăţeşte permanent cu ajutorul numeroşilor colaboratori, oricine putând
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să adauge noi referate sau programe cu caracter cultural sau educaţional. Trebuie subliniat, însă, că realizatorii sitului nu
garantează corectitudinea tuturor informaţiilor. De asemenea, ar fi de dorit un design uniform al lecţiilor din diverse
domenii, precum şi îmbunăţăţirea designului paginii principale. În concluzie această platformă ne oferă oportunități
deosebite oricărui profesor să găsească parteneri pentru proiecte, să participe în grupuri, ateliere de lucru, evenimente,
camere ale profesorilor și seminarii de formare, să progreseze, să fie la curent cu ultimele noutăți, să beneficieze de
sprijin și de resurse puse la dispoziție de alți utilizatori ai platformei.
Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor străine,
dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev
implicat într-o asemenea activitate.

BIBIOGRAFIE:
1.Meyer G.. (2000). De ce şi cum evaluăm. Iaşi: Editura Polirom.
2.Oprea, C.L.. (2006). Strategii didactice interactive. Bucureşti: E.D.P..
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MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL-PROBLEMATICĂ SPECIFICĂ ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA
Prof. CENUȘE ELENA RAMONA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOVACI
Secțiunea: limba română
O şcoală eficace şi eficientă este o bună premisă pentru dezvoltarea personală a indivizilor din comunitate, dar şi
pentru dezvoltarea comunitară în ansamblul ei.Încă de la începutul anilor `90, în România, se vorbeşte despre reforma în
sistemul educaţional. După aproape 30 de ani, nu se poate spune că acest proces s-a şi concretizat într-o reală
transformare pozitivă.
În ceea ce priveşte managementul instituţiilor şcolare, suntem la începutul înţelegerii, însuşirii şi aplicării unor principii
acceptate şi aplicate la nivel internaţional, în state dezvoltate din punct de vedere economic, tehnologic, social şi
cultural.În spaţiul educaţional românesc se discută, tot mai des, despre strategii şi politici educaţionale care să fie puse în
practică pentru a spori calitatea şi eficacitatea sistemului

instructiv -educativ. Nevoia de modele este una acută şi este

resimţită deopotrivă de actorii principali ai sistemului de educaţie (profesori şi elevi), dar şi ceilalţi beneficiari ai
serviciilor educaţionale (părinţi, familie, reprezentanţi ai comunităţii locale sau lărgite).Practicile moderne în domeniul
managementului educaţional indică faptul că politicile educaţionale sunt implementate în şcoli de managerii care
abordează diferite stiluri de conducere ale colectivului de cadre didactice care funcţionează în şcoală.
Relaţia pe care managerul o stabileşte cu profesorii şcolii se răsfrânge asupra strategiei prin care se urmăreşte realizarea
misiunii şcolii în comunitate.În cadrul acestei cercetări, managerul este considerat un prestator de servicii către partea din
comunitatea şcolară formată de profesorii şcolii.Este importantă adaptarea la specificul românesc a modelelor de succes
din alte state şi nu doar preluarea lor ad litteram pentru că, astfel, nu se vor aduce îmbunătăţiri sistemului de educaţie,
dimpotrivă, se va bulversa şi mai profund un sistem şi aşa destul de puţin performant, aşa după cum susţin specialişti în
domeniu (Pantazi R. , 2019).
Şcoala, ca organizaţie care se află într-o permanentă stare de învăţare, se concentrează asupra managementului
strategic, având în atenţie tipul de strategie potrivit pentru organizaţia respectivă. Elaborarea şi implementarea strategiei
depind de resursele organizaţiei, de misiunea şcolii şi de nevoile comunităţii.Care sunt strategiile manageriale prin care
se pot atinge aceste obiective? Ce condiţii trebuie asigurate? Ce competenţe sunt necesare managerului care propune şi
implementează strategia optimă?
Răspunsul la aceste întrebări depinde de multe variabile care au fost studiate, prin diferite metode, în cadrul acestei
cercetări. Studiul diferitelor documente, în format letric sau online, permite explicitarea, în sensul adaptării, a unor
termeni specifici problematicii cercetării: management, leadership, strategie şi calitate.Totodată, am realizat analize
comparativeşi am corelat modelele de conducere ale organizaţiilor industriale şi economice şi cu cele din sistemele
educaţionale.Serviciile de educaţie s-au evidenţiat astfel ca servicii publice, având caracteristici specifice date de faptul
că răspund unor nevoi sociale care vizează formarea factorul uman, produsul final fiind absolventul, cu întreg bagajul de
formare profesională şi personală pe care l-a dobândit pe parcursul şcolarizării.
Educaţia în România este un serviciu public (Bedrule-Grigoruţă,2007), a cărui activitate este necesar a fi îmbunătăţită
continuu pentru a răspunde provocărilor societăţii moderne, în continuă schimbare. Dacă factorii externi sunt greu de
controlat, rămân în atenţia celor responsabili de îmbunătăţirea calităţii serviciului public de educaţie resursele interne, în
special resursa umană constituită din personalul şcolii, îndeosebi cadrele didactice, dar şi beneficiarii direcţi şi cei
indirecţi pentru care trebuie găsite pârghii de a fi cointeresaţi de acest proces.
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Leadershipul educaţional este evidenţiat în literatura de specialitate ca fiind cea mai democratică şi eficace formă de
conducere a unei organizaţii.Un istoric al evoluţiei conceptului, realizat de teoreticieni în domeniul managementului
(Early, 2011) au arătat legătura strânsă, stimulativă între angajaţi şi liderii organizaţiilor, acest fapt determinându-i pe
unii să se transforme în lideri, în timp ce pe lideri îi responsabilizează prin atribuirea unor principii morale care să le
completeze statutul de lider. Leadershipul transformaţional şi cel tranzacţional sunt două dintre cele mai recente curente
apărute în peisajul managementului ştiinţific .Organizaţia şcolară este un sistem deschis, modelul lui Katz şi Kahn (1978)
este elocventă. Studiile reflectă că “da,managementul contează în şcoli” (Bloom, Lemos, Sadun&van Reenen, 2014),
sistemele descentralizate, bazate pe school-based management şi self-management fiind acelea care determină un
leadership eficient (Marzano, Waters & McNulty, 2005), (Bush, 2010).În România, se remarcă “trecere lentă de la
centralism la o descentralizare lentă” (Stăiculescu, Enăchescu & Dobrea, 2014), dar şi insuficienta pregătire managerială
care au transformat firava descentralizarea într-o centralizare mascată.
Au fost evidenţiate modele utilizate, la nivel mondial, în evaluarea şi asigurarea calităţii în serviciile educaţionale (fig.
nr. 1.). Aceste modele au la bază opinii ale teoreticienilor domeniului dintre care menţionez următoarele:
1.“Calitatea nu se produce dacă nu este planificată” -“Spirala calităţii” (Juran, 1988),
2.TQM (managementul calităţii totale)–“modalitatea sistematică de conducere a unei organizaţii” –contează managerul,
care are rol important, dar şi implicarea membrilor organizaţiei în atingerea obiectivelor (Raboca, 2012),3.TQM nu ar fi
posibilă fără leadership la nivel organizaţional. TQM este “un proces de sus în jos!” (Sallis, 2002)
În România, evaluarea şi asigurarea calităţii serviciilor educaţionale intră în atribuţiile unor organisme precum:
ARACIP (Agenţia Română pentru Asigurarea şi Evaluarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar), M.E.C.(Ministerul
Educaţiei și Cercetării), ISJ (Inspectoratul Şcolar Judeţean), respectiv CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii) din organizaţia şcolară.
Studiul literaturii de specialitate arată că nu există, încă, un consens în privinţa definiţiei strategiei. În opinia
specialiştilor, strategia este un “cum” se ajunge “de aici până acolo” (Mintzberg, 2008). Strategia este văzută şi ca acea
“combinaţiede obiective pentru care organizaţia se străduieşte şi politicile prin care reuşeşte să-şi atingă scopul”
(Nickols, 2012), iar managementul strategic reprezintă mecanismul prin care se realizează implementarea strategiei
(Sourkouhi, Keivani, Almasi, Bayat&Makouei, 2013).Sunt evidenţiate modele de management strategic, care
funcţionează în diferite state ale lumii, cele mai semnificative, din punct de vedere al eficacităţii, fiind:-Shared leadership
school –descentralizarea deciziilor şi motivarea resursei umane (SUA, Wilhelm,2013),-School based management descentralizarea sistemului de educaţie (Egipt, Hammad,2013),-Leadershipul distribuit –directorii amplu responsabilizaţi
(Hall & Gunter,2013).În România, se constată următoarele aspecte:-interes pentru modelul shared leadership school–
program de mentorat pentru managerii de şcoli (ISE, 2015). 12-reforma managerială prin descentralizare şi crearea
autonomiei instituţionale –în derulare (Marga, 2007),-“strategiile şi politicile aplicate s-au dovedit lipsite de coerenţă,
mai ales în ceea ce priveşte coerenţa dintre scop şi mijloace” (ISE, 2007),-funcţionează Unitatea de Strategii şi Politici
Publice –“implementarea sistemului de planificare strategică la nivelul MECT” (MENCS, 2016),-“o cultură a calităţii
presupune gândire strategică şi asumarea responsabilităţii” (ARACIP, 2012),-şcolile autonome înregistrează performanţe
crescute ale elevilor (OECD, Iosifescu et al., 2012),-măsurile strategice ar fi de dorit să fie “forme cu fond”, nu “forme
fără fond” (David, 2015),-sistemul managerial actual este neperformant (ISE, 2015).Prin urmare, literatura de specialitate
arată că există o strânsă legătură între managementul de înaltă calitate şi rezultate educaţionale îmbunătăţite,principala
diferenţă, în acest sens, o face leadershipul exercitat de managerul şcolii (Bloom, Lemos & Sadun, 2015).
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Pe baza documentării teoretice, s-a realizat o clasificarea a tipurilor de strategii manageriale, care pot fi întâlnite în
sisteme de educaţie din diferite ţări ale lumii, dar şi la nivelul organizaţiilor şcolare din România.
Acestea sunt următoarele:
-Strategia orientată către sistemul de valori: echitate, dreptate, egalitatea de şanse, performanţă.
Strategia orientată către investiţia în resursa umană:profesorii sunt singura variabilă care poate compensa deficienţele
elevilor,în plan socio-economic
.-Strategia orientată către utilizarea resurselordin organizaţie, respectivadministrarea şcolii pe termen scurt.
-Strategia orientată spre autonomie decizională şi descentralizare, bazată pe leadership transformaţional.
Studiul literaturii de specialitate menţionează că, de cele mai multe ori, în practică se regăseşte un mixt al diferitelor
tipuri de strategii, în funcţie de particularităţile organizaţiei şcolare maximizându-se, pe cât posibil, şansele organizaţiei
de a-şi atinge obiectivele şi de a obţine avantajul competitiv.
Calitatea serviciilor prestate de managerul şcolii către beneficiarii indirecţi, reprezentaţi de profesorii şcolii, reprezintă
un factor determinant al calităţii serviciilor educaţionale pe care profesorii şcolii le realizează în activităţile specifice, cu
beneficiarii direcţi ai sistemului de educaţie, respectiv cu elevii şcolii, dar şi cu familiile acestora, în calitatea de
beneficiari indirecţi.
În acest context, strategia managerială devine un vector de diferenţiere între aşteptările şi percepţiile beneficiarilor,
direcţi şi indirecţi, cu privire la calitatea serviciului public de educaţie.
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Managementul educațional în învățământul preuniversitar
Prof. Înv. primar,
Adela LUPȘA
ȘC. GIMN. “NEGRU VODĂ” -Pitești

“ Orice profesor este și un creator de modele, de proiecte educaționale, de profile, de metode și procedee, un
inavator. ” -(N. Stan, Introducere în Managementul Educațional, 2010)
Managementul reprezintă arta și tehnica de a planifica, a conduce, a organiza și a controla elementele unui
sistem, ale unui domeniul de activitate specific, încât să genereze profit.
Managementul Educațional presupune un ansamblu de norme, funcții și metode de conducere orientate spre
menținerea succesului în Educție.
El poate fi regasit astfel:
-

Macrostructural -la nivel național ( Minister, Inspectorate);

-

Intermediar- la nivelul instituției ( managerul, directorul școlii);

-

Microstructural- la nivelul clasei de elevi (profesorul);
Managementul educațional vizează dezvoltarea competențelor manageriale autentice care, alături de
cunoștințele dobândite dezvlotă crearea unei viziuni holistice și flexibile asupra actului educațional
instituționalizat.
Dezvoltarea unui set de competențe științifice, practic-acționale, relațional-valorice, va permite desfășurarea la
un nivel superior a procesului de management educațional.
Profesionalizarea în acest domeniu prin dezvoltarea unui sistem funcțional de cunoștiințe, competențe si abilități

specifice, precum și dezvoltarea unui sistem de atitudini, vor permite adaptarea oportună și eficientă la schimbările
aferente învățământului preuniversitar.
Putem distinge competențe profesionale și transversale.
Competențele profesionale:
-managemetul organizației școlare și al clasei de elevi;
-managementul programelor de studii și al proiectelor educaționale;
- proiectarea, realizarea și evaluarea activității didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor învățării individuale și
organizaționale;
-comunicarea, relaționarea și dezvolatrea parteneriatelor socio-educaționale în mediu intern și extern al organizației
educaționale;
-cercetări educaționale și valorificarea rezultatelor în practica profesională;
- dezvoltarea continuă a competențelor profesionale personale și a performaței oinstituționale.
Competențe trasversale:
-responsabilitate față de domeniu științific în abordarea situațiilor-problema, soluționarea eficientă a acestora cu
respectarea principiilor și a normelor de etică profesională;
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-aplicarea eficientă a principiilor și tehnicilor de conducere, comunicare și relaționare la nivel organizațional, în condițiile
asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice;
- autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea și adaptarea competențelor profesionale la cerințele și
dinamica contextului profesional și social;
Este nevoie de INOVARE în Sistemul Educațional, de identificare și implementarea unor programe, metode și
abordări cu scopul final, ca “scena, teatru” să fie conform cu timpul, nevoile și așteptările

“actorilor ” implicați:

educatori și educabili.
Proiectarea Procesului Educațional trebuie să fie în concordanță cu cerințele economice actuale, dar și de
perspectivă.
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IMPORTANȚA LECTURII ÎN INSTRUIREA
ȘI EDUCAREA ELEVILOR
Prof. înv.primar, MIHAELA PREDA
ȘC.GIM. ,,NEGRU VODĂ”, PITEȘTI

Moto: „Cetim ca să trecem examene (deci lectura studiu), ca să omorâm timpul (deci lectura
de loisir) sau cetim din profesiune (deci lectura informativă). Lectura ar putea fi un mijloc de
alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de informație sau de contemplație”. (Mircea
Eliade)
În condițiile educației permanente, școlii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevii cu deprinderi temeinice de
autoinstruire și autoperfecționare prin intermediul tuturor mijloacelor și, nu în ultimul rând, prin mijlocirea cărții. La
vârsta școlară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogățirea și dezvoltarea cunoștințelor elevilor, în formarea gustului pentru
citit, în cultivarea și îmbogățirea limbajului prin formarea și dezvoltarea unui vocabular adecvat.
Una dintre cerințele învățământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor de studiu individual și
de muncă independentă, a capacității de a gândi creator, de a soluționa individual sau prin conlucrare multitudinea de
probleme cu care se confruntă în anii de școală.
Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate incontestabilă. Lectura
literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător, despre viața oamenilor și a animalelor, despre
trecutul istoric al poporului, despre muncă și profesiuni, educație cultural-artistică și moral-religioasă.
De aceea, încă din clasele primare este necesar să cunoaștem ce și cât citesc copiii, respectând particularitățile
lor de vârstă. Micii cititori trebuie inițiați și deprinși cât mai de timpuriu cu utilizarea concomitentă a cărții și a
mijloacelor moderne audiovizuale ca premisă esențială a unei învățături eficiente. Din partea factorilor educativi este
nevoie de răbdare, perseverență, voință, precum și de modelul propriu.
Copiii pot citi atât creațiile literare dedicate lor, cât și altele care, prin problematică, frumusețea limbii și mesaj,
interesează deopotrivă și pe adulți. Marea varietate a creațiilor artistice aparținând unor genuri și specii literare diferite,
care se integrează în sfera literaturii pentru copii, evidențiază receptivitatea copiilor față de frumos, dorința lor de
cunoaștere.
Dintre creațiile literare în proză, basmele și poveștile au rămas de-a lungul veacurilor operele cele mai îndrăgite
de copii, începând din primii ani ai copilăriei și până aproape de adolescență. Valoarea instructiv-educativă a basmelor
este deosebită. Ele aduc o prețioasă contribuție la dezvoltarea proceselor de cunoaștere, a proceselor afective, la formarea
trăsăturilor de voință și caracter, la formarea personalității copiilor.
Alegerea cărților potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas și tot atât de important este deprinderea lecturii,
obținerea eficienței ei maxime în urma citirii unei cărți.
Criza lecturii în rândul elevilor, scăderea apetitului pentru carte în favoarea TIC și dificultățile în abordarea
liricului m-au determinat să caut noi modalități prin care să readuc elevul în bibliotecă și în contact direct cu textul,
paradoxal prin materiale/aplicații din zona media.
Pragul intrării în poezie e cel mai greu de trecut dintre toate experiențele de lectură. Uneori nici nu se ajunge
până acolo: sunt piedici de cuvinte, înțepeniri în stratul de suprafață al textului. Pentru ca poezia să nu fie o simplă
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înșiruire de cuvinte, comodă sau convențională, e nevoie ca ochiul interior să fie pus în stare de vibrație, vibrație ce
trebuie să emane din și prin text. Tocmai în ajutorul textului și al elevului intimidat de liric, care dintr-o comoditate a
efortului de receptare sau dintr-o dificultate de procesare a textului nu depășește bariera actului de lectură, consider că un
auxiliar media (casete audio-video, prezentări PowerPoint) ajută la deblocarea canalului receptor al elevului. De aceea,
consider importantă intrarea în text, care se poate face nu numai printr-o simplă lectură – realizată sau nu cu har de către
dascăl –, ci și printr-o înregistrare audio sau o mărturie video a poetului însuși. Nu întotdeauna elevul poate percepe
anumite trăiri ale sufletului matur. Cum să-l apropiem de eroul liric, de simțirile acestuia?
Audierea variantei muzicale a textului liric va crea o atmosferă de reflexivitate, ajutându-l pe elev să-l înțeleagă
pe acel care și-a așternut sufletul în cuvinte. Cred că asocierea dintre cuvânt/text-muzică-imagine permite (re)lectura
motivată a textului, altfel decât prin simpla citire a lui, și înlesnește ajungerea la miez, adică la semnificațiile operei,
contribuind la formarea sensibilității estetice a elevului și trezind interesul pentru lectură.
Lectura necesită nu numai îndrumare, ci și control. Sondajul în lectura particulară trebuie să constituie o cerință
obligatorie, manifestată în cadrul verificării cunoștințelor elevilor. Controlul lecturii elevilor trebuie să fie o activitate
permanentă a învățătoarei/ profesorului de limba și literatura română, spre a preveni comoditatea, efectuarea unei lecturi
facile, superficialitatea, neglijarea cărților. Pentru evaluarea lecturii, în funcție de scopul urmărit, se vor putea parcurge
următoarele modalități:
Verificarea caietelor de lectură suplimentară sau a fișelor de lectură: se face periodic, iar corectarea acestora
oferă indicii despre ce citește elevul, ce reține din ceea ce citește, cum înregistrează informațiile, cum selectează date și
personaje semnificative. Corectarea acestor caiete/fișe este urmată de analiza concluziilor în fața întregii clase, cu
prezentarea aspectelor pozitive și negative.
Convorbirile cu clasa și individuale despre lecturile elevilor: sunt foarte utile, deoarece oferă informații cât mai
multe și cât mai precise asupra materialului citit, elevii beneficiind și de întrebările ajutătoare ale cadrului didactic.
Observarea performanțelor: se vor evidenția elevii care, în urma lecturii particulare, își completează informațiile,
se exprimă îngrijit, nuanțat, apreciind acest lucru ca un gest de silință și inteligență. Afișarea unui tabel cu evidența
lecturii elevilor în clasă: va stimula concurențial cititul cărților. Controlul fișelor de cititor de la bibliotecă: ajută cadrul
didactic să vadă cât de preocupați sunt elevii pentru lectura suplimentară, ce și cât citesc, ce preferințe au.
Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de
comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual
esențial, care trebuie îndrumat și supravegheat de școală și familie.
„Cartea este un ospăț al gândurilor la care oricine este poftit.” Dacă vom ști să trezim interesul elevilor
noștri pentru citit, dacă vom îndruma, verifica și stimula în acest scop, vom crește generații care vor simți o „sete”
permanentă pentru citit, pentru cunoaștere, pentru lărgirea orizontului lor cultural, ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra
vieții și activității lor, căci, așa cum spunea Miron Costin: „Nu e alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului
zăbavă decât cetitul cărților”.
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Centrul de Documentare și Informare, varianta pentru o educație modernă
Prof. documentarist: Udroiu Victoria Magdalena
Școala Gimnazială ,,Radu cel Mare” Bogați
Chiar dacă principalul meu instrument de comunicare a fost cuvântul scris şi rostit, de-a lungul timpului, ca
profesor , oamenii, contextele şi evenimentele la care am luat parte s-au dovedit a fi mai bogate şi mai sugestive în
gesturi, tonalităţi şi posturi decât cuvintele. Pesemne că, dacă nu realizam diverse activități, dacă nu îmi era dat să cunosc
o parte din cultura locului , din tradițiile și obiceiurile oamenilor, a copiilor și a familiilor lor şi dacă nu eram învăţată să
lucrez cu sufletul omului, să modedelez comportamentul sau să captez momente şi să le conserv cumva, în memoria unui
timp tehnic, numit arhivă, interesul pentru ,,a educa” întârzia să apară în viaţa mea.
Cea mai imortantă etapă din viaţa unui tânăr, o reprezintă, fără îndoială, şcoala. La şcoală, fiecare dintre noi ne
construim o imagine de sine, ce ne ajută să acţionăm în viaţăpe mai departe, să ne descoperim preferinţele, interesele şi
valorile ce ne vor ajuta în alegerea profesiei, dar şi în explorarea lumii în general.
Educaţia – învăţământul sunt domenii prioritare ale vieţii sociale, având rolul considerabil de formare a celui
mai însemnat factor uman ca viitor motor al dezvoltării unei naţiuni. Așa cum spuneam mai sus, în activitatea unui cadru
formator – fie profesor, învăţător, educator –deosebită rămâne coroborarea calităţilor, acţiunilor şi atribuţiunilor sale
didactico- pedagogice cu managementul şi imagistica spaţiului educaţional.
În evoluția copilului trbuie să existe o strânsă colaborare înte cei doi factorii decisivi: școala și familia.
Aceasta este posibilă numai atunci când familia înţelege bine menirea şcolii: aceea de a fi „principal izvor de cultură şi
factor de civilizaţie”, iar şcoala nu vede în familie o „debara” unde se aruncă toate rebuturile ei, ci un aliat, un
colaborator sincer, permanent şi direct interesat în întregul proces instructiv-educativ al copilului.
În școala noastră, existența unui Centru deDocumentare și Informare , este văzută ca fiind o mare realizare și un
mare câștig , atât prin rolul , cât si prin misiunea în cadrul școlii și a comunității locale.
Acesta a luat ființă atunci când Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la
Bucureşti a iniţiat în ianuarie 2000 în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale proiectul „Educaţia pentru informaţie
în mediul rural defavorizat” (OMEN 4880/15.11.1999 şi 5135/22.12.1999). Proiectul a vizat în principal (1) asigurarea
egalităţii şanselor elevilor privind accesul la informaţie şi (2) formarea personalului didactic privind politica documentară
– prin înfiinţarea de Centre de Documentare şi Informare (CDI) în unităţi de învăţământ din mediul rural.
Spaţiul este structurat conform standardelor de amenajare a unui CDI: spaţiul de primire – este suficient de
mare pentru a permite integrarea materialului informatic de împrumut, precum și munca obișnuită a documentaristului;
biroul de împrumut este așezat în apropierea intrării și oferă o buna vizibilitate a ansamblului CDI.; spaţiul pentru
activități în echipă – permite elevilor să lucreze pe grupe fără a deranja ceilalți colegi; spaţiul informatic dotat cu
calculatoare – cele 10 calculatoare aflate in CDI sunt conectate la Internet și sunt dispuse astfel încât sa asigure nevoile
de informare a utilizatorilor; spaţiul lecturii de plăcere –este astfel creat încât să asigure confort și plăcere de a studia (
canapea, doua fotolii și o măsuță ); spaţiul de orientare şi consiliere – pe masa de consultare există material cu informații
cu privire la viața școlară, concursuri etc.; spațiul de afișaj și expoziții- este amenajat pe holul de la intrarea în CDI, unde
au acces toți utilizatorii.
Colecţia fondului documentar numără 6.400 volume , fiind unul omogen, specific unei biblioteci şcolare, fiind
în procent de 99,9% în limba română. CDI- ul este deservit de profesorul documentarist , cu normă întreagă . Publicaţiile
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sunt aşezate sistematic-alfabetic, pe domenii, fiecare domeniu fiind semnalizat cu o altă culoare. Publicaţiile sunt
înregistrate în gestiunea contabilă a şcolii şi a CDI- ului, conform prevederilor normelor în vigoare.
Misiunea centrului de documentare şi informare este de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională, de a
participa la asigurarea egalităţii de şanse privind accesul la informaţie şi documentaţie actuală a elevilor proveniţi din
medii culturale, economice şi sociale diferite prin activităţi formale, nonformale şi informale, de a dezvolta competenţele
elevilor în domeniul info-documentar, de a promova inovaţia didactică, de a participa la dezvoltarea competenţelor cheie
ale elevilor, de a participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale, de a susţine implementarea
politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi de a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în
procesul de reformă a învăţământului.
CDI- ul este centrul cu resurse documentare multimedia. El pune la dispoziția elevilor și a profesorilor, a întregii
comunități locale,toate informațiile necesare desfășurării activității școlare sau pentru lărgirea orizontului cultural al
individului. Furnizează documentele necesare informării școlare și profesionale
CDI- ul este spațiul în care are loc egalizarea șanselor pentru grupurile dezavantajate ( program de remediere
școlară, consilierea copiilor cu CES, implicarea părinților și comunității în viața școlii prin activități de formare și
parteneriat).
CDI- ul reprezintă un spațiu specific realizării unor activități extrașcolare ( dezbateri, cluburi de lectură,redacții
), în realizarea și derularea unor proiecte educaționale ( interne / externe).
CDI- ul ca sală de lectură reprezintă un spațiu necesar învățăturii, studiului personal, recreerii prin lectura de
plăcere.
CDI- ul oferă autonomie elevului, profesorului și oricărei persoane dornice de informare. Un astfel de spațiu
reprezintă o viziune nouă despre ce înseamnă a învăța modern, cum să știi să cauți singur informațiile de care ai nevoie,
să fii mereu în pas cu noutățile apărute pe plan național și mondial.
CDI- ul asigură șanse egale pentru toți elevii, în privința accesului la informație și a materialelor documentare.
Conform rolului și misiunii CDI- ului , avem o relaţie de colaborare foarte strânsă cu membrii comunităţii.
Școala simte că este datoria ei ,din punct de vedere moral, să susţină şi activitatea educativ - culturală a localităţii. De
aceea CDI-ul se implică destul de des în organizarea unor astfel de activităţi la care beneficiarii direcţi sunt părinţii,
bunicii sau fraţii elevilor noştri( ziua mamei, ziua profesorilor pensionari, serbări de Crăciun , seri literare cu temă
religioasă, lectorate , etc.).
Activitățile de inițiere și formare a elevilor în cercetarea documentară se desfășoară în colaborare cu echipele
pedagogice, precum și punerea în practică a unor proiecte pluridisciplinare și transdisciplinare. Altfel spus, profesorul
documentarist favorizeză prin activitatea sa accesul la cultură și informație,egalizarea șsnselor tuturor elevilor, precum și
deschiderea instituției școlare spre exterior.
Programul activităţilor Centrului de documentare și informare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura
organizaţională a şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să
cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă competitive.
În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie: ,,Să nu-i educăm pe
copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va
fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ Activităţile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. Finalităţile
educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, religioasă, moral-civică, patriotică,
fizică.

Prin participarea la concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi străine, proiecte
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interdisciplinare, serbări şi carnavaluri de Ziua Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, concursuri şi momente
artistice dedicate Săptămânii Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau Zilei Europei, elevii se familiarizează cu limba,
cultura, tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă să fie toleranţi
şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile culturale ale acestora, dezvoltându-și personalitatea.
Centrul de Documentare și Informare aflat în școala noastră, asigură elevilor și membrilor comunității locale
dorința de informare și documentare, punând la dispoziția acestora mijloace moderne de documentare : calculatoare,
Internet, biblioteca CDI etc., dar și un spațiu confortabil, unde lectura sau studiul se realizează într-un mediu plăcut.
Centrul de Documentare şi Informare, ca spaţiu educaţional care serveşte cursantului un cadru propice
dezvoltării tuturor competenţelor cheie necesare în societatea cunoaşterii, este – prin excelenţă – locul în care proiectele
trans/interdisciplinare pot să-şi dovedească utilitatea şi eficienţa didactică. De aceea, indiferent de categoria de vârstă a
utilizatorilor săi, C.D.I.-ul promovează formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului
în învăţare.
Prin toate activitățile întreprinse, consider că rolul și misiunea lui au fost atinse datorită implicării deosebite din
partea elevilor , a familiilor lor , precum și a cadrelor didactice. Pe lângă acestea , în ,,laboratorul” numit CDI este un flux
continuu de elevi și cadre didactice, iar acest lucru mă determină să cred că aici s-a petrecut ceva, ceva i-a mișcat, i-a
determinat să mai vină o data și încă o data , ceva care i-a mulțumit și i-a implinit , ceva ce i-a făcut să se simtă bine în
CDI.

2761

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

Școala online, o provocare continuă
prof. Mihai Florentina
Școala Gimnazială Carpen, jud. Dolj
Indiferent dacă suntem educatori, învățători, profesori la școala gimnazială, liceu sau la universitate știm că nu
ne oprim niciodată din învățat.
O școală modernă trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi alternative care să vină
în sprijinul elevilor și profesorilor.
În școala noastră această provocare a venit anul trecut, în luna martie, când toate orele au urmat a se desfășura
online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în practică
derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația nou creată, neexperimentată și
neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către
cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi.
Așadar, și noi am căutat soluții potrivite pentru a face trecerea la predarea online. Platformele educaționale
recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online au fost: G Suite for Education. (Google Classroom),
Microsoft Office 365 for Education,Adservio, Edmodo, EasyClass, ClassDojo.Varianta aleasă a fost G Suite for
Education.
Cu aplicațiile din pachetul G Suite for Education se pot îmbunătăți predarea, învățarea și colaborarea în întreaga
școală. Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc procesele de predare,
învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică și administrativă. Instrumentele
Google for Education sunt recomandate de profesori printre cele mai bune aplicații pentru colaborare și feedback și pot fi
folosite la clasă împreună cu alte instrumente digitale de predare și învățare care transformă actul educațional într-o
experiență interactivă și interesantă.
Beneficiile utilizării acestei platforme pentru școală au fost:
- un pachet de instrumente digitale pentru colaborare la clasă și o educație în pas cu tehnologia;
- folosirea tehnologiei la clasă pentru teme și proiecte;
- dezvoltarea de abilități digitale necesare în secolul XXI;
- stimularea gândirii critice și a creativității;
- siguranța datelor;
- disponibilă oricând de pe orice dispozitiv indiferent de sistemul de operare;
- instrumente intuitive ușor de folosit la clasă care nu necesită o instruire intensivă și oferă economie de timp și energie;
- o mai bună colaborare profesor – elev și comunicare în timp real;
- elevii lucrează împreună și folosesc simultan documentele care se salvează în mod automat (pregătiți pentru lucrul în
echipă în viitor);
- feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în Google Docs, Slides sau Sheets;
- modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor acțiunilor pentru a vedea contribuțiile
elevilor la munca de grup, etc.
Momentul acesta de răscruce ne-a determinat însă pe toți să facem cunoștință cu această platformă și aplicațiile
sale care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm pe elevi să rămână conectați în procesul de învățare.
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Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui contactul față în față
ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul de predare-învățare-evaluare realizat la
clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă,
răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară,
includerea aplicațiilor își demonstrează utilitatea.
În perioada desfășurării școlii online, a trebuit să ținem cont de anumite reguli. Acestea se pot aplica și în
momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale:
- orarul școlar tradițional nu poate fi transferat la programul de lucru online;
- timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar - 90 min., ciclul gimnazial - 120/150
min.);
- pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, aplicații, ce se potrivesc cel
mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare;
- toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine;
- este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale, modul de lucru cu aplicațiile;
- avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare, regularitate, sprijin și comunicare
continuă între elevi, părinți, colegi;
- avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o personalizare a sarcinilor;
- feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru didactic/ părinți.
Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul sau în
completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare și evaluare. Trebuie să
ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor.
Noi, cadrele didactice, suntem facilitatori, care creăm contextul în care poate avea loc învățarea: prin întrebări,
prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate și prin relații umane care să transmit încredere și susținere,
astfel încât procesul educațional să aibă rezultatele așteptate.

Bibliografie:
- Constantin Cucoş,Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, Şcoala
online-elemente pentru inovarea educaţiei , Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020
- http:// www.didactic.ro
- http:// www.e-şcoala.ro
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Şcoala online, provocări și avantaje
prof. Mihai Nicolae
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova
O minte deschisă este cea capabilă să se bucure de drepturile sale, să se sesizeze când acestea sunt încălcate, dar
nu în ultimul rând, un om educat trebuie să stabilească o limită între fericirea lui şi încălcarea drepturilor altor oameni și
o limită între ceea ce poate și ceea ce acceptă drept bun și sănătos, să distingă între bine și nociv. Sistemul educațional
este complex şi diferit de la un stat la altul. Noi ca indivizi suntem produsul acestui sistem. Dreptul la educaţie este un
drept de care ar trebui să beneficiem cu toţii.
Odată cu trecerea timpului tehnologia a devenit o parte a vieții noastre. Aceasta a schimbat educația într-un mod
care a fost inimaginabil cu câteva decenii în urmă. Nu ne putem întreba decât cum va fi în viitor. Dar un lucru este
sigur.Tehnologia în educație este o inovație importantă, aceasta nefiind doar o simpla tendință. Fiecare loc devine o
clasă: cu ajutorul noilor tehnologii nu trebuie să stați într-o sală de clasă pentru a învăța. Există cursuri online la care
participă elevi din întreaga lume, care stau în casele lor. Materialele de studiu sunt disponibile online.Tot ce avem nevoie
este un dispozitiv inteligent (PC, laptop, tableta, telefon) și o conexiune la internet.
În lucrarea prezentă îmi propun să scot în evidență agantajele și dezavantajele urmării școlii online, încercând
totodată să fac o paralelă între școala tradițională și cea futuristă. Tehnologia are beneficii. Ea reduce costul materialelor
și nu trebuie să plătim o sumă uriașă pentru cărți și cursuri. Însă are și cel puțin tot atâtea dezavantaje care dacă nu sunt
cunoscute și combătute riscă să acapareze mințile umane și să facă mai mult rău decât ne-am putea imagina.
Cu un laptop sau o tabletă se pot stoca toate datele necesare fiecărui curs. Dar ideea nu este să stocăm date în
dispozitive pe care apoi fie să le ștergem, fie să le mutăm de colo colo digital, ci să pătrundem înțelesul acelor informații,
să le cernem, să le simțim și să le folosim conștient și spontan la momentul potrivit.
Elevii pot depinde de dispozitivul lor electronic și pot economisi bani fără a cumpăra materialele destinate
procesului de învățare. Elevii nu s-au preocupat niciodată de economisirea banilor pentru că școala nu i-a pregătit încă în
acest sens, iar familiile în general au făcut cât de mult au putut pentru a le oferi totul.
Ei își pot face temele, atribuțiile și task-urile cu ajutorul dispozitivului electronic și le pot trimite cadrelor
didactice sau le pot partaja cu aceștia. Profesorul îi poate evalua de pe dispozitivul inteligent! Foarte practic și foarte
curat însă transmiterea robotică a rezultatelor este lipsită de sentiment. Atunci când se fac corecturi și se dorește
îmbunătățirea unei persoane, privirea blândă sau chiar și tonul ferm al unei ființe umane face ca învățarea să fie vie. Noi
nu urmărim să avem dispozitive inteligente ci cetățeni inteligenți, vii.
Tehnologia promite ca educația să se facă fără stres și așteaptă să fie mult mai relaxantă. Tehnologia reduce
povara învățării pentru elevi și redă profesorilor o mai mare libertate de creare. Totodată, tehnologiile actuale determină o
interfață mai prietenoasă cu procesul de învățare. Sălile de clasă inteligente vor putea spori creativitatea. Stresul vine
tocmai din lipsa sentimentelor, din interfețele dorite a fi prietenoase însă lipsite de viață și de real. Un om inteligent nu
simte educația ca pe un stres. El este relaxat prin modul viu de-a acționa educat.
Un laptop sau o tabletă este într-adevăr mult mai ușor de transportat decât cărțile voluminoase și grele care fac
din procesul de educație o sarcină greu de îndeplinit.Tehnologia poate duce la o educație portabilă.Totul poate fi salvat
într-un document sau pe un PC. Cărțile text, înregistrările, registrele și sarcinile pot fi făcute portabile foarte ușor. Acest
avantaj ar trebui să ne bucure și să îl integrăm la capitolul mod de organizare a ghiozdanului. Da! E pentru sănătatea
coloanei vertebrale un mare avantaj.
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Educaţia sănătoasă este orientată către spirit și are meritul de a ne deschide ochii, de a ne face să înlăturăm
stratul superficial al lucrurilor.O minte deschisă este cea capabilă să se bucure de drepturile sale, să se sesizeze când
acestea sunt încălcate, dar nu în ultimul rând, un om educat trebuie să stabilească o limită între fericirea lui şi încălcarea
drepturilor altor oameni, și o limită între ceea ce poate și ceea ce acceptă drept bun și sănătos, să distingă între bine și
nociv.
Economisești timp și energie: tehnologia ajută profesorii în multe feluri. Profesorii pot gestiona acum cu o mai
mare ușurință evaluările. Toate informațiile pot fi stocate sistematic, ceea ce ușurează căutarea. Datele introduse
corespunzător despre orice elev pot fi recuperate atunci când este necesar. Profesorii pot prezenta lecțiile sub formă de
prezentări video, interactive, în loc să explice totul în mod tradițional. Distribuirea cunoștințelor, schimbul de cunoștințe
va spori acumularea de informații. Cu ajutorul tehnologiei, orice informație nouă va putea fi împărtășită cu oricine din
lume. Știri, articole, bloguri, chestionare, puzzle-uri totul poate fi împărtășit cu ajutorul conexiunii la internet. Situația de
criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală problemele existente în societate, care
cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor.
Situația actuală a generat punerea în aplicare a tehnologie într-un procent crescut față de perioada anterioară
declarării stării de pandemie la nivel global.
În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru a-i face pe educabili să devină
mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale.
Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de
parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Înșiși elevii ar trebui să fie învățați să învețe, astfel
devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale
inteligențe, care ulterior să devină achiziții importante pentru progresul societății.
Tehnologia a devenit o parte a vieții noastre. Aceasta a schimbat educația într-un mod care a fost inimaginabil
cu câteva decenii în urmă. Nu ne putem întreba decât cum va fi în viitor. Dar un lucru este sigur. Tehnologia în educație
este o inovație importantă, aceasta nefiind doar o simplă tendință.
Au fost nenumărate situații în care am preferat să folosesc tehnologia pentru a transmite informația mai clar
pentru elevi, observând că aceștia percep mai bine lucrurile dacă sunt transmise tehnologic, fiind copii ai ultimei
generații - generația internet, online - virtual. Pentru prezentarea lecțiilor pregătesc slide-uri Power Point, teste
Kadhoo,Google forms. Pentru evaluare am folosit Chestionar Google pentru că a fost o metodă creativă, complexă și mai
ușor de plasat ca testare atunci când situația nu ne-a permis să ne întâlnim.
Elevii au fost mulțumiți și mi-au dat undă verde să mai creez asemenea formulare.Voi face acest lucru cu
plăcere pentru a completa predare și învățarea în offline convins că cele învățate în online se pot armonios completa întro predare face-to-face.

Bibliografie:
1. Legea Educație Naționale 1/2011
2. https://ro.thpanorama.com/blog/tecnologia/10-ventajas-y-desventajas-de-la-tecnologa.html
3. https://ehealthromania.com/tehnologia-viitorului-avantaje/
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CURENT ELECTRIC. CIRCUIT ELECTRIC
Fișă de activitate individuală
Prof. Emilia Dăncilă
Liceul Național de Informatică, Arad
Aceasta este o sarcină de cercetare ghidată. Trebuie să citiți și să urmați cu atenție instrucțiunile.
1. Semnele convenționale pentru elementele de circuit
Componentă

Imagine

Componentă

Simbol

fir/conductor de
legătură

întrerupător
deschis

generator de c.c.
(baterie)

întrerupător
închis

bec

motor

rezistor
(rezistență fixă)

siguranță fuzibilă

ampermetru

voltmetru

reostat
(rezistență
variabilă)

Generator de c.a.

Imagine

Simbol

Completați tabelul de mai sus cu simbolurile corespunzătoare elementelor de circuit
(trageți simbolurile de mai jos în celulele corspunzătoare din tabel)

2. Schema unui circuit electric
Această activitate folosește simularea PhET – Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Schemele circuitelor electrice arată modul în care inginerii și oamenii de știință să conecteze elementele într-un circuit.
Nu sunt poze. Pot exista mai multe scheme corecte pentru același circuit.
Schemele circuitelor au reguli stricte:
1. Întotdeauna sunt desenate cu creionul și rigla.
2. Componentele sunt reprezentate folosind simboluri ale elementelor de circuit
3. Componentele circuitului nu sunt așezate pe colțuri
4. Firele de legătură sunt linii orizontale sau verticale
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Deschideți aplicația PhET https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kitdc_en.html
În zona de lucru (în aplicație), construiți circuitul
electric reprezentat în schema alăturată, utilizând
elementele de circuit din stânga aplicației.

Închideți întrerupătorul și becurile ar trebui să se aprindă.
Comutați modul de vizualizarea al circuitului pe simboluri și comparați cu schema dată.
*Noi folosim un simbol diferit pentru bec.

3. Curentul electric
În timp ce întrerupătorul este închis și becurile luminează, observați că cercurile albastre se mișcă. Acestea reprezintă
sarcinile electrice care se deplasează prin circuit. În firele metalice, sarcinile sunt electronii.
Deschideți întrerupătorul și electronii se opresc din mișcare.
Mișcarea ordonată a sarcinilor electrice se numește curent electric.
Sensul conventional al curentului electric este invers sensului de deplasare a electronilor (de la
+ la – în circuitul exterior).
Comutați în panoul din dreapta, al aplicație, pe Conventional și acum observați sensul
curentului prin circuit.
Mărimea fizică ce caracterizează curentul electric este intensitatea curentului electric, are
simbolul I și se măsoară în Amperi (A).
Intensitatea curentului electric (I) este mărimea fizică scalară care măsoară sarcina electrică
ce trece prin secțiunea transversală a unui conductor în unitatea de timp.
𝑰=

𝑸
∆𝒕

și

[𝑰]𝑺𝑰 = 𝑨

Intensitatea curentului electric se măsoară cu ampermetru, legat în serie cu elementele
circuitului.
Utilizați instrumentul foarfecă pentru a vă tăia circuitul și trageți un ampermetru în gol.
Simbolul pentru un ampermetru este afișat în dreapta.
Ar trebui să indice 0,90A.
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Construiți circuitul din schema alăturată, închideți

I = ….. A

întrerupătorul, citiți valoarea intensității curentului

A

indicată de fiecare ampermetru și notați datele citite în
locul punctelor din căsuțele corespunzătoare.
I = ….. A

A

A
I = ….. A
Q1. Ce observați? Cum sunt valorile celor trei
intensități măsurate?

…………………..

Curentul care intră și iese din fiecare element de circuit este neschimbat. Această lege se numește conservarea sarcinii
electrice (sarcina electrică transportată în circuit rămâne aceeași).
4. Tensiunea electrică
Circuitele electrice au în componență generatoare electrice și consumatori.
Între diferite puncte ale unui circuit electric există o diferență de potențial electric,
numită tensiune electrică (U).
Această diferență de potențial face ca prin circuit să se deplaseze electronii și deci
să apară curentul electric.
Generatorul/bateria produce la bornele sale diferență de potențial
(https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/battery-resistor-circuit/latest/batteryresistor-circuit.html?simulation=battery-resistor-circuit&locale=ro)
Unitatea de măsură pentru tensiunea electrică este voltul (V).

[𝑼]𝑺𝑰 = 𝑽

Tensiunea electrică se măsoară cu voltmetrul, care se leagă în paralel cu elementul circuitului.
În circuitul construit anterior, folosiți voltmetrul de la instrumente pentru a măsura tensiunea la
bornele diferitelor elemente de circuit.
Completați tabelul cu valorile măsurate:
Elementul de circuit
1 baterie
2 baterii
Becul 1
Becul 2
Ambele becuri
Întrerupător închis

A

Tensiunea (V)
A

A

V

Q2. Ce observați? Cum este valoarea tensiunii la bornele celor 2

…………………..

baterii față de tensiunea unei baterii?
Q3. Cum este valoarea tensiunii la bornele celor 2 becuri față de

……………

tensiunea pe un singur bec?
Q4. De ce întrerupătorul nu are tensiune la bornele sale?
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La cireşe
de Ion Creangă
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Aurora Reșița
prof. psihopedagogie specială: Mezin Daniela-Mărioara
Odată, vara pe aproape de Moşi, mă furişez din casă şi mă duc, ziua
miaza-mare, la moş Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur nişte cireşe; căci
numai la dânsul şi încă la vro două locuri din sat era câte-un cireş văratec
care se cocea-pălea de Duminica-Mare. Şi mă chitesc eu în mine, cum s-o dau
ca să nu mă prindă. Întru mai întâi în casa omului şi mă fac a cere pe Ion,
să ne ducem la scăldat.
- Nu-i acasă Ion, zice mătuşa Mărioara; s-a dus cu moşu-tău Vasile, sub
Cetate la o chiuă din Codreni, s-aducă nişte sumani.(...)
- Apoi dar mai rămâi sănătoasă, mătuşă Mărioară! vorba de dinioară.
Şi-mi pare rău că nu-i văru Ion acasă, că tare aş fi avut plăcere să ne scăldăm împreună ... Dar în gândul meu:
„Ştii c-am nimerit-o? Bine că nu-s acasă; şi de n-ar veni degrabă, mai bine ar fi...”
Şi scurt şi cuprinzător, sărut mâna mătuşei, luându-mi ziua bună, ca un băiet de treabă; ies din
casă cu chip că mă duc la scăldat, mă şupuresc pe unde pot şi, când colo, mă trezesc în cireşul femeii şi încep
a cărăbăni la cireşe în sân, crude, coapte, cum se găseau. Şi cum eram îngrijit şi mă sileam să fac ce oi face
mai degrabă, iaca mătuşa Mărioara c-o jordie în mână, la tulpina cireşului! ...
- Dar bine, ghiavole, aici ţi-i scăldatul? zise ea, cu ochii holbaţi la mine. Scoboară-te jos,
tâlharule, că te-oi învăţa eu!
Dar cum să te cobori, căci jos era prăpădenie! Dacă vede ea şi vede că nu mă dau, zvârr! de vro
două-trei ori cu bulgări în mine, dar nu mă chiteşte. Apoi începe a se aburca pe cireş în sus, zicând:
-

Stăi, măi porcane, că te căptuşeşte ea, Mărioara, acuş!

Atunci eu mă dau iute pe o creangă mai spre poale şi odată fac: zup! în nişte cânepă care să
întindea de la cireş înainte, şi era crudă şi până la brâu de înaltă. Şi nebuna de mătuşa Mărioara după mine, şi
eu fuga iepureşte prin cânepă şi ea pe urma mea, până la gardul din fundul grădinii, pe care neavând vreme să-l
sar, o cotigeam înapoi iar prin cânepă fugind tot iepureşte, şi ea după mine până-n dreptul ocolului, pe unde-mi
era iar greu de sărit; pe de laturi iar gard, şi hârsita de mătuşa nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului! Cât
pe ce să puie mâna pe mine! Şi eu fuga şi ea fuga, şi eu fuga şi ea fuga, până ce dăm cânepa toată palancă la
pământ; căci, să nu spun minciuni, erau vro zece-douăsprezece prăjini de cânepă frumoasă şi deasă cum îi peria, de
care nu s-au ales nimica. Şi după ce facem noi trebuşoara asta, mătuşa nu ştiu cum se încâlceşte prin cânepă, ori
se împiedică de ceva şi cade jos. Eu atunci iute mă răsucesc într-un picior, fac vro două sărituri mai potrivite,
mă azvârl peste gard de parcă nici nu l-am atins, şi-mi pierd urma, ducându-mă acasă şi fiind foarte cuminte în
ziua aceea ...
Dar mai îndesară, iaca şi moş Vasile, cu vornicul şi prasnicul, strigă pe tata la poartă, îi spun pricina
şi-l cheamă să fie de faţă când s-a ispăşi cânepa şi cireşele – căci drept vorbind, şi moş Vasile era un cărpănos
ş-un pui de zgârie-brânză ca şi mătuşa Mărioara. Vorba ceea: Au tunat şi i-a adunat. Însă degeaba mai
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clămpănesc eu din gură: cine ce are cu munca omului ? Stricăciunea se făcuse şi vinovatul trebuia să plătească .
Vorba ceea: Nu plăteşte bogatul, ci vinovatul! Aşa şi tata, a dat gloabă pentru mine şi pace bună. Şi după ce a venit
el ruşinat de la ispaşă, mi-a tras o chelfăneală ca aceea ,zicând:
-

Na! satură-te de cireşe! De amu să ştii că ţi-ai mâncat lefteria de la mine,

spânzuratule! Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu pe urma ta?
Şi iaca aşa cu cireşele; s-a împlinit vorba mamei, sărmana, iute şi degrabă: că Dumnezeu n-ajută celui care
umblă cu furtuşag.

Citiți pe roluri fragmentul “La cireșe” de Ion Creangă. Notați cuvintele
necunoscute.
Exerciții:
1. Răspunde la următoarele întrebări:
a. Când se petrece întâmplarea?
b. Cu ce scop s-a dus Nică la mătuşa Mărioara?
c. Unde s-a trezit Nică dintr-o dată?
d. Ce stricăciuni a făcut Nică?
e. Ce a simţit Nică după cele întâmplate?
2. Numerotează ordinea în care s-au petrecut întâmplările:
Lui Nică i-a fost ruşine de fapta săvârşită.
Într-o vară, Nică s-a furişat din casă pentru a se duce să fure cireşe.
Mătuşa Mărioara l-a certat pe Nică.
Nică s-a făcut că îl cere pe verişorul Ion, la scăldat.
Nică s-a trezit în cireşul mătuşii Mărioara.
Părinţii l-au pedepsit pe Nică.
3. Alcătuieşte enunţuri cu ajutorul cuvintelor: jordie, iepureşte, stricăciune, chelfăneală, cânepă, tulpina.
4. Asociază cuvintele următoare:
neastâmpărat

cireșe roșii

a fura

neascultător

cireșe coapte

a lua fără a cere voie

pagubă

stricăciune
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5. Subliniază forma corectă a cuvintelor evidențiate:
Nică sa/ s-a furișat în cireș.
Părinții să-i/ săi sau/ s-au supărat.
Mătușa Mărioara a venit l-a/ la cireș cu o jordie.
Tatăl la/ l-a mustrat aspru pe Nică.
Nică face parte dintr-un ne-am/ neam de oameni gospodari.
Nai/ N-ai înțeles ce sa/ s-a întâmplat cu cânepa femeii?
Ion Creangă nea/ ne-a dăruit o bogăție de povești.
6. Recunoaşte personajul!
„ … mă furişez din casă şi mă duc la moş Vasile, fratele tatei cel mare, să fur cireşe.”

„S-a dus cu moşu-tău Vasile sub cetate la Codreni.”

„Nu ştiu ce face de se împiedică biata….”

„După ce s-a întors el ruşinat acasă, mi-a tras o chelfăneală.”

❖ Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a 3 ore.
❖ Elevii au avut sarcini de lucru atât orale, cât și scrise.
❖ Materialele propuse de mine au fost postate pe google classroom sub formă de teme, astfel încât elevii, la
rândul lor și-au postat temele.
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Continuitatea grădiniţă- şcoală: factor important al reuşitei şcolare
prof.înv.primar Andrei Simona-Elena
Școala Gimnazială ”Emil Racoviță” Onești
Sistemul de învăţământ, ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerinţele şi posibilităţile oferite de
societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale.Sub impulsul cerinţelor dezvoltării sociale,
sistemele de învăţământ se modifică, tinzându-se spre modernizarea metodelor de predare, a conţinutului, a formelor de
organizare, precum şi a formelor de colaborare, de cooperare între diferitele instituţii educative(familie-grădiniţăşcoală).Pregătirea copiilor preşcolari pentru şcoală a fost şi este o problemă de mare actualitate, mai ales în condiţiile
intensificării şi accelerării întregului proces de învăţământ.
Grădiniţa realizează sprijinirea viitoarei activităţi prin intermediul a două forme specifice: jocul şi învăţarea.Desigur,
pregătirea copilului pentru şcoală este una din sarcinile grădiniţei. Orientările moderne în educaţie relevă din ce în ce mai
mult faptul că învăţământul preşcolar trebuie să realizeze educaţia preşcolară ,,având ca funcţie majoră formarea şi
dezvoltarea personalităţii copilului în raport cu nevoile specifice vârstei, cu posibilităţile şi dotările sale, în interesul său
şi al comunităţii sociale.
Legătura grădiniţă-şcoală are dublu sens, scopul acesteia fiind continuitatea dezvoltării copilului şi continuitatea
procesului muncii educaţionale. Unii specialişti afirmă că pregătirea pentru şcoală înseamnă asigurarea de condiţii pentru
ca preşcolarul să poată deveni beneficiarul real al dialogului educaţional, pentru introducerea şi menţinerea stării de
comunicare psihologică între copil şi educator.
Un aspect esenţial al pregătirii pentru şcoală îl constituie crearea acelei condiţii psihologice esenţiale în activităţi
educaţionale, prin care se instituie pentru fiecare copil situaţia de comunicare educaţională autentică, deci de inducere a
stării de receptivitate psihologică educaţională în raport cu cea instructiv-educativă şcolară.
Pregătirea pentru şcoală înseamnă formare, antrenare şi cultivare de abilităţi, deprinderi, atitudini şi modalităţi
acţionale, disponibilităţi motivaţional-afective, care să-l facă apt pe copil de a face faţă solicitărilor specifice situaţiilor
şcolare. Ea semnifică şi formarea prospectivă pentru evoluţia viitoare în contextul şcolar şi social general. Conceptul de
integrare şcolară poate fi abordat prin prisma notelor definitorii pentru conceptul psiho-social general de integrare.
Condiţia esenţială a atingerii de către copil a gradului de dezvoltare şi adaptare cerut de o activitate şcolară eficientă o
reprezintă integrarea efectivă a grădiniţei în sistemul şcolar şi mai precis, realizarea unei legături funcţionale de
continuitate între activitatea din grupa mare şi clasa pregătitoare.
Un program de dezvoltare cognitivă a copilului vizând facilitatea procesului învăţării orientat pe principii piagetiene
trebuie să atingă o sumă de obiective. Astfel, la intrarea în şcoală, copilul trebuie să posede:
•

abilitatea de a defini şi rezolva probleme;

•

autodisciplina, abilitatea de a identifica scopuri personale şi capacitatea de a-şi urmări şi completa propriile
sarcini;

•

abilitatea de a se angaja cu alţi copii şi adulţi în grupuri de lucru, cooperare şi efort comun;

•

abilităţi expresive: a vorbi, a scrie, a dramatiza, a reprezenta grafic experienţele, sentimentele şi ideile;

•

abilitatea de a înţelege expresia altora în timpul vorbirii, scrierii, reprezentărilor artistice şi grafice;

•

deprinderi şi abilităţi în artă, ştiinţă şi mişcare fizică, în care să-şi exprime personal talentul şi energia;

•

deschiderea spre conduitele, valorile şi opiniile altora;
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•

formarea unor interese vocaţionale pe termen lung, care să poată fi folosite în afara şcolii, în viaţa de zi cu
zi.

Asigurarea acestor obiective depinde de gradul de implicare a copilului în experienţe variate de acţiune, reprezentare,
relaţii conceptuale, integrate în conţinuturi variate.
Intrarea în clasa pregătitoare marchează o cotitură în viaţa copilului, pe care o resimte şi familia.
Acest moment îndeplineşte dorinţa preşcolarului de a deveni şcolar. În grădiniţă preşcolarul interpretează doar imaginativ
şi exterior rolul de elev. O dată cu intrarea în şcoală, el ajunge într-o lume reală, organizată după reguli ,,speciale”. Este
recunoscut faptul că perioada de la 3 la 6 ani lasă cele mai profunde urme asupra personalităţii în devenire, deoarece
aceasta este perioada receptivităţii, mobilităţii şi flexibilităţii psihice dintre cele mai pronunţate.
Aceasta este perioada când influenţele externe lasă cele mai durabile urme, când se constituie premisele personalităţii
şi se pun bazele ,,eului” cognitiv, afectiv, motivaţional şi volativ-caracterial.
Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor şi informarea minţii; el trebuie să sădească în elevul său
bunele obiceiuri şi principiile virtuţii şi ale înţelepciunii, să-i redea treptat o viziune asupra omenirii şi să dezvolte în el
tendinţa de a iubi şi de a imita tot ceea ce este excelent şi demn de laudă.
O şcoală este o unitate formativă în diversitatea lumii copiilor: individualităţi deosebite, sexe, credinţe, grad de
dezvoltare. În această diversitate umană învăţătorul şi educatorul sunt datori să respecte individualitatea copiilor,
ajutându-l pe fiecare să-şi dezvolte potenţialul său uman. Prin asimilarea cunoştinţelor predate, înţelegerea şi respectarea
valorilor, se va forma prin întregul proces de şcolarizare viziunea tânărului asupra lumii, se va dezvolta armonios
personalitatea fiecărui copil, fizică şi psihică, potrivit particularităţilor sale.
Stabilirea unei legături mai strânse de continuitate între învăţământul preşcolar şi cel primar conferă mai multă
supleţe articulaţiilor dintre cicluri, diminuează dificultăţile întâmpinate de copii în cursul trecerii de la un nivel de
formaţie la altul. Încă de la grădiniţă, educatoarea, prin activităţile didactice desfăşurate, formează primele deprinderi de
muncă intelectuală, satisface curiozitatea de cunoaştere a preşcolarilor, îi învaţă să analizeze, să interpreteze, cultivă
dragostea pentru limba maternă şi sensibilitatea faţă de măiestria artistică.
Pentru a uşura conceperea obiectivelor fiecărei activităţi, învăţătorul trebuie să cunoască bine programa gupei mari de
la grădiniţă, iar educatoarea pe cea a clasei pregătitoare. Ea va avea în vedere în proiectarea activităţii, stadiile de
dezvoltare a proceselor psihice, a formării deprinderilor, pentru a nu suprasolicita copiii.Va lua măsuri de disciplinare
activă prin folosirea acelor mijloace, metode şi procedee care să pună copiii în situaţia de participanţi activi, dându-le
posibilitatea de a-şi exprima gândurile şi sentimentele. Activităţile de observare au o mare pondere în procesul instructiveducativ din grădiniţă.
În vederea realizării sarcinilor atât de complexe legate de dezvoltarea limbajului, educatorul şi învăţătorul trebuie să
recurgă la o gamă foarte largă de procedee menite să influenţeze lărgirea capacităţii cognitiv-comunicative a limbajului,
ca lecturi şi expuneri expresive, convorbiri, dramatizări, recitări
Am insistat asupra rolului şi funcţiilor limbajului pentru a sublinia importanţa pe care o prezintă munca învăţătorilor
în acest domeniu al activităţii psihice şi pentru a evidenția faptul că nu putem vorbi de nici o desprindere intelectuală,
atâta vreme cât nu s-au dezvoltat în măsura corespunzătoare funcţiile limbajului. Ştim că una din cauzele rămânerii în
urmă a unor elevi ar fi slaba dezvoltare a limbajului, nu atât ca nivel scăzut al dezvoltării analizatorilor, cât mai ales ca
lipsă a unei activităţi de stimulare a acestora. Cu atât mai mult creşte rolul educatoarei, care ştie prin activităţile pe care le
desfăşoară să-l pregatească pe copil în însuşirea citit-scrisului în primele clase primare.Gradul de stăpânire şi de folosire
a limbii reprezintă o trăsătură definitorie a nivelului cultural şi ştiinţific al fiecărui popor. Pentru fiecare cetăţean,
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indiferent de vârstă şi profesie, capacitatea de stăpânire şi de utilizare a mijloacelor verbale de comunicare desemnează o
trăsătură definitorie a pregătirii cultural-ştiinţifice a personalităţii.
Trebuie să avem, de asemenea, în vedere că ,,munca învăţătorului are efect asupra eternităţii”, după cum spune o
maximă americană şi ,,nu se poate spune niciodată unde se opreşte influenţa sa”, care dacă exprimă valori generalumane, se transmit din generaţie în generaţie ca într-o adevărată ereditate socială.
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Activități individuale și în grup integrate în strategia lecțiilor din învățământul primar
Giorgi Georgiana Florentina
Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”, Unirea

Auzim tot mai des despre utilizarea activităților individuale și de grup și despre eficiența acestora. Dar până la
urmă cum le putem integra în lecțiile noastre?
În momentul proiectării unei lecții este important ca pașii pe care vrem să îi urmăm să vizeze implicarea
elevilor în activități interesante, să-i stimuleze să participle la învățare și să ne asigurăm că, atunci când sună
clopoțelul, copiii au reușit să parcurgă sarcinile atribuite și că s-au bucurat de activitate.
Pe lângă achizițiile anterioare cu care vin la ore, elevii mai aduc în sala de curs multe alte dispoziții și
inclinații care după ce au fost identificate trebuie valorificate. Dintre acestea amintim: strategii specifice de învățare,
motivația de a învăța și încrederea în propria capacitate de învățare. Profesorii trebuie să știe cum procesează elevii
informația despre ei însăși, astfel încât să poată dezvolta și întări încrederea elevilor că pot face față sarcinilor dificile
și cum să depășească un eșec (Melrose, 2013).
Deși o mare parte din învățarea și testarea din școlile noastre se raportează la nivel individual, de cele mai
multe ori noi învățăm și trăim unul cu celălalt. Colegii pot influența învățarea prin ajutorare, prietenie, oferirea de
feedback și prin a transforma clasa și școala într- un mediu în care elevii să-și dorească să vină în fiecare zi. Ei pot
oferi grijă, sprijin și ajutor, pot ușura rezolvarea conflictelor și toate acestea vor duce la mai multe oportunități de
învățare și la îmbunătățirea achizițiilor școlare.
Învățământul trebuie să promoveze o bază pedagogică ce îi face activi pe elevi, să stimuleze munca
autonomă, comunicarea între elevi și să permită stabilirea unor noi relații între profesori și elevi (Barna și colab.,
1998). Elevii, mai ales cei din preadolescență, tind să își dorească să aibă o reputație bună în colectiv și un scop ar
trebui să fie acela de a lega reputația de succesul în învățarea subiectelor școlare.
Există multe date care dovedesc că elevii doresc să aibă un sentiment de corectitudine, doresc să înțeleagă
regulile implicării, să fie membri ai unei echipe în clasă și vor să aibă senzația că toți muncesc pentru rezultate
pozitive în învățare (Hattie, 2014).
Ar trebui să existe o continuitate între lecții, perceptibilă și din perspectiva elevului. O planificare bună este
una dintre premisele fundamentale care duc spre această continuitate. Alte aspecte care țin de continuitatea lecției
sunt condițiile pentru un mediu optim de învățare, proporția dintre intervențiile comunicative ale profesorilor și cele
ale elevilor, cunoașterea de către profesor a elevului și alegerea metodelor de predare. Odată ce au fost prezentate
obiecitvele lecției și criteriile pentru îndeplinirea acestora, elevii trebuie să fie învățați cum să lucreze în grupuri,
adică să fie implicați în a lucra cu ceilalți în procesul de învățare. Se cere ca fiecare elev să aibă parte de o stimulare a
interesului, implicării și angajamentului față de sarcină și reușită; pentru a atinge aceste deziderate, trebuie să existe o
orientare clară spre finalități, relații interpersonale pozitive și sprijin social (Hattie, 2014).
Climatul afectiv al clasei
Profesorii și sistemul educațional trebuie să facă din școli niște locuri atrăgătoare, în care se pune accent pe
învățarea unor cunoștințe relevante.
Pentru facilitarea procesului de învățare este necesară și crearea unui climat optim care să producă o
atmosferă de încredere între profesor și elev precum și între elev și elev. Într-un astfel de climat se acceptă să faci
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greșeli, pentru că greșelile sunt esența învățării. Un elev implicat care adresează multe întrebări și este constant activ
devine mai încrezător în forțele proprii și dobândește reputația de elev eficient (Hattie, 2014).
Relațiile elevului cu colegii influențează dezvoltarea personalității și randamentul învățării. Studiile de
psihologie socială au subliniat faptul că progresul cognitiv al elevilor dintr-o clasă este influențat de: interacțiunea
profesor-elevi, interacțiunile dintre elevi și climatul afectiv existent în cadrul grupului (Dulamă, 2002).
Climatul unei clase influențează percepțiile elevilor și ale profesorului, în plus, reflectă motivele pentru care
elevii colaborează sau nu între ei sau cu profesorul. De aceea este important ca profesorul să cunoască elevii prin
observare, prin chestionare scrise și în special prin discuții cu elevii. În cadrul unei clase care funcționează ca o
comunitate optimă pentru învățare elevii se simt: respectați, valorizați și înțeleși. (Dulamă, 2002).
Un climat pozitiv, grijuliu, respectuos în clasă este o condiție prealabilă pentru învățare. Elevii trebuie să se
simtă în siguranță, să arate ce nu cunosc sau nu înțeleg și să aibă încredere că interacțiunile cu ceilalți elevi și cu
profesorul vor fi favorabile și nu vor fi sancționați.
Învățarea competitivă vs învățarea prin cooperare
Învățarea prin cooperare este un proces de învățare activă în care abilitățile sociale și capacitățile intelectuale
se dezvoltă prin interacțiuni directe între elevi sau studenți deoarece aceasta se poate utiliza de la învățământul primar
până la nivelul academic. Învățarea cooperativă presupune un scop comun, eforturi comune pentru realizarea
scopului, conștientizarea de către membrii că trebuie să muncească deoarece succesul grupului depinde de fiecare
membru (Pop-Păcurar, 2012).
Cercetările arată că elevii au o atitudine mai bună faţă de şcoală, de disciplină şi faţă de profesori atunci
când li se oferă posibilitatea de a lucra prin cooperare.
Metoda învățării prin cooperare oferă elevilor oportunități pentru a învăța mai eficient, dar și pentru
dezvoltarea aptitudinilor sociale pozitive, care sunt benefice atât în clasă cât și în viața de zi cu zi. Competiția între
grupuri reprezintă sursa de dinamism și factorul motivațional al activității elevilor. Nu este recomandată utilizarea
competiției între grupuri pentru mai mult de 10- 20% din timpul lecției. Competiția stimulează efortul și
productivitatea individului, de asemenea promovează norme și aspirații mai înalte dar uneori amplifică anxietatea
elevilor șau poate genera conflicte și comportamente agresive (Pop-Păcurar, 2012).
Elevii văd adesea în şcoală o organizaţie bazată pe competiţie, în care încearcă să-i depăşească pe colegii lor.
Consider că este mai corect să recunoaştem competiţia ca fiind existentă în societate, firească şi chiar
necesară uneori, însă în şcoală este necesar să o dozăm optim cu fenomenul cooperării.
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ONLINE SCHOOL. FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE

By LILIANA BULUG, teacher of Physics
and IULIANA-IRINA ȘTEFURĂ, teacher of English
COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC ”SF. IOSIF” BACĂU
The dictionary is teaching us that creativity means the ability to use your imagination to produce new ideas,
make things. More than that, the Longman Dictionary of Contemporary English, 2006 edition, uses teachers to provide
an example meant to illustrate the word: “Teachers have been attacked for stiffing creativity in their pupils.” When
reading it, we were nearly struck by thunder. ‘Creativity and teaching go together’, we thought to ourselves, ‘not only is
this example not flattering but it is also untrue.’ Every class we teach is a new journey. We always know where we have
to teach, what we have to teach and to whom, what time we have to teach, but the way we do it is never the same.
Although we know our students, we cannot always know how they are that very day before our class; although we teach
the same topic to two or three different groups, we can never do it the same way. So, for us, and we are sure for many of
our fellows, the online teaching process needs creativity; it demands creativity from the teacher and it should urge
students to be/feel/work creative(ly).
Having set the premise that creativity is part, an essential part actually, of the teaching process we will try to
provide some concrete instances of creativity in our own classrooms.
One of the nicest warmers on a gloomy day or when the students are bored or feel like not doing anything, is to
use a short poem, existing or invented. And ‘love’ works wonders with teenagers. Give them the following lines: Love is
a beautiful smile / Love is to be in denial / Love is many times coy / Love is….. and ask them to continue with their own
version. Or, if you want to teach fruit and vegetables in an original way, ask them to continue these lines using fruit and
vegetables to create the ugliest images in the world, ending the poem with two beautiful lines (the pattern follows the
structure of Sonnet 130 by William Shakespeare). In parentheses you will find the fruit of a student’s creativity:
His/her eyes are like (onions)
His/her lips are like (cucumbers)
His/her breasts are like (flat melons)
His/her hair is like (some beanstalks)
His/her skin is like (orange peel)
His/her breath is like (cauliflower boiling)
His/her voice is like (grass into a cow’s mouth)
He/she walks like (a kangaroo)
(But there’s no flower in blossom better to the eyes
And she will be my endless sunrise.)
If clauses do not have to be boring and repetitive. They can take the form of a love letter, going like this:
Letter to my lover,
If………
And if…….
Then……
Although…..
So…….
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This way you manage to integrate skills, grammar and creativity within the same task. With more advanced
students a teacher may provide Rudyard Kipling’s poem ‘If’ and after reading it thoroughly, they may ask students to add
two lines of their own similar to the ones in the poem.
In terms of physics it is always a must to bring theory close to students own reality. Every theory, every law
needs to be explained and shown in concrete circumstance, so videos or theories explained at work must be included in
the teaching process so that students do not feel the need to do something else during the class.
Technology is not to be neglected in the age of….technology, not to mention in times like these that we are
living.. We do our best to always sursprise our students. Another example where we managed to surprise our students
was when having a reading class. We encountered the word mercy, which many of our students did not know. We asked
them however if they knew Duffy, the singer. Of course they did. Then we asked them to sing one of her songs. They
immediately started humming You got me begging you for mercy….We looked for the song on our smartphone (we could
have asked one of the students to do it as well), we played it and they sang, danced, enjoyed the class and for the
following class they had to suggest five songs (working in groups of 5). The criterion of choice was a key word in the
song. we do not have enough words to describe what the next class was like. Then, while teaching inertia during the
Physics class We asked students to imagine themselves being on the bus and the driver needs to brake. What happens to
their bodies? They started smiling…well, that was inertia and they all started sharing impressions on it.
Creativity is a must in the classroom but there is one condition. It has to come naturally, it must not be the
purpose, it must be the means. It must be within the teacher and it must be raised within students in the most natural,
genuine way.
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității elevilor
Participant,
Rotariu Dorina
Școala Gimanzială ,,Comandor Alexandru Cătuneanu”
Loc. Lunca Cetățuii, Com. Ciurea, Jud. Iași

“Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”.
Mahatma Gandhi

Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității elevilor
Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică îsi oferă timpul,
talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară.
Legea nr. 339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:
"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul
altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum
sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ,
științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea."
Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de alte activități similare (precum
internshipul/practica, etc):
1.

Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public.

2.

Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include decontarea unor
cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.).

3.

Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul.

4.

Este de regula derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de intiațivă), spre
deosebire de acțiunile spontane de binefacere.
Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți.
Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se raportează la

aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, să construiască împreună un
sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o situaţie. Prin această activitate copilului i se
oferă şansa să-şi descopere propriile abilităţi, dar şi să dobândească altele.
Pentru încurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul conștientizării necesității
efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor modalităti concrete de realizare a acestor activităti,
individual dar și în grupuri organizate. Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și
încurajarea tinerilor și a copiilor încă din grădiniță să se implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în
nevoie. Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort psihic
oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. În urma activităților
de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, foarte necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între
indivizi pentru evoluția societății.
Voluntariatul are un rol extrem de important în domeniul educației, vizând dezvoltarea personalității elevilor.
Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv
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pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le evoluția și celor care și-au luat deja
„zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și
conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de
rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt
tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire,
schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii.
Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe educative
speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar, copii cu probleme de sănătate, și pe copiii proveniți din familii
defavorizate, în scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la
învățătură. Cu sprijinul elevilor, părinților, colegilor, am reușit să aducem bucurie în sufletul persoanelor aflate într-un
moment dificil.
Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, concursuri de creaţie literară, importanţa
existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei
defavorizaţi.
Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii învățând
astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. Învățarea
lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea unor conținuturi
lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul
că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor
care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din
anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit
voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător,
ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură.
Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive,
să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate.
Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Copilul va fi ferit de
anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea întotdeauna această alternativă
de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee.
Oportunitatea majoră ce derivă din această îndeletnicire constă în lărgirea orizontului abilităţilor profesionale.
Pentru elev este cel mai eficient mijloc de a alege cariera care i se potriveşte, de a găsi mai târziu un loc de muncă care
să-i placă, care să-i satisfacă aşteptările şi care să-l motiveze permanent.
Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la
asigurarea unei lumi mai bune.
,,Dragostea constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia și de a simți fericirea acestuia ca și cum ar fi a ta.”
Emanuel Swedenborg

2780

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT
DESFĂȘURATE

Ac vită i de voluntariat

Activităţi caritabile/ filantropice

Ac vitate de voluntariat pentru ra oș, care în urma unui accident
foarte rav a avut nevoie de mai multe intervenții c irur icale.

Ac vități de voluntariat în cadrul bisericii, în parteneriat cu acultatea de eolo ie
rtodoxă ași Asistență ocială
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ABORDAREA CREATIVĂ A PERSONAJULUI LITERAR
ELA din „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, scrisă de Camil Petrescu

Prof. Adelina-Tatiana Munteanu
Colegiul de Științe ale Naturii „Emil Racoviță ”, Brașov
LECŢIA TIP CAZ/PROCES LITERAR (DEZBATERE)
Lecţia tip dezbatere poate figura ca o variantă a celei de fixare a cunoştinţelor, dar şi ca lecţie de recapitulare şi
sinteză, având la bază chiar metoda cu acelaşi nume: dezbaterea. Aceasta propune abordarea unei moţiuni (o propoziţie
ce reprezintă tema dezbaterii) din două perspective opuse; de aceea în toate tipurile de dezbateri există două echipe: una
dintre ele (echipa afirmatoare sau echipa pro) trebuie să susţină moţiunea, iar cealaltă (echipa negatoare sau contra) s-o
combată. Acest tip de abordare pro–contra le dezvoltă participanţilor abilitatea de a analiza diverse probleme
controversate din multiple perspective, 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, toleranţa faţă de opiniile diferite sau adverse, stilul de prezentare
a unei argumentaţii în faţa unei audienţe, capacitatea de persuasiune, abilităţi de lucru în echipă, prin cooperare.

SCENARIUL DIDACTIC
ETAPA 1. iniţierea dezbaterii
-

elevilor li se anunţă tema următoarei dezbateri şi anume: ESTE SAU NU VINOVATĂ ELA PENTRU
DESTRĂMAREA CĂSNICIEI?

-

elevii primesc regulile de desfaşurare a orei, de organizare a conţinutului precum şi recomandări bibliografice

-

se fixează membrii fiecărei grupe

ETAPA 2. pregătirea dezbaterii
-

pe parcursul a două săptămâni elevii pot cere lămuriri de la profesor

ETAPA 3. desfăşurarea dezbaterii
-

oferim, spre orientare, posibile puncte de reper abordabile de-a lungul dezbaterii, structurate, schematic, în două
coloane, care ilustrează cele două perspective: Ela vinovată / Ela nevinovată pentru desfacerea căsătoriei.

Premise: Cei doi soţi se căsătoresc din dragoste „ne luasem din dragoste săraci amândoi”. /Intre cei doi soţi nu există, de
fapt, o comunicare sufletească autentică. / Obiectul pasiunii lui Ştefan este o femeie frumoasă, dar cum nu se poate mai
comună, fapt ce duce la destrămarea cuplului.
Ela este nevinovată

Ela este vinovată

1. Iubirea celor doi se naşte din orgoliu, întrucât Ştefan Gheorghidiu era
mândru să se ştie iubit de cea mai frumoasă studentă de la litere. Un asltfel
de început este un pas greşit într-o relaţie şi mai ales un motiv eronat pe

-

baza căruia să intemeiezi o căsnicie ce era, astfel, predestinată de la început
EŞECULUI
2. Inceputul propriu–zis al romanului din capitolul doi aduce în prim

2. Capitolul “Diagonalele unui

plan puţinele trăsături ale fetei, văzute prin ochii îndrăgostiţi ai lui

testament” este începutul decăderii

Gheorghidiu. Ea avea “ochii mari, albaştri, vii ca nişte întrebări de

Elei din ipostaza în care eroul o
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cleştar, cu neastâmpărul trupului tânăr, cu gura necontenit umedă şi

înfăţişase, fiecare acţiune ori

fragedă, cu o inteligenţă care irumpea, izvorâtă tot atât din inimă cât de

eveniment contribuind la schimbarea

sub frunte.” Avea “tinereţea, atâta frângere, atâta nesocotinţă în trupul

părerii lui despre aceasta. Dacă cu

bălai şi atâta generozitate în ochii înlăcrimaţi”. Ela este întruchiparea

câteva pagini în urmă Ela era fata

Afroditei, care aduna o frumuseţe orbitoare şi un carcater sociabil, de

dezinteresată de avere, în clipele

invidiat reuşind “să fie adorată de toţi camarazii, căci înfrumuseţa toată

imediat următoare ea devine femeia

viaţa studenţească. Făcea totul cu pasiune”. In primă instanţă,

care apără cu pasiune drepturile de

Gheorghidiu o vede pe nevasta lui ca pe o femeie perfectă, mereu

moştenitor ale lui Gheorghidiu,

“împăciuitoare şi înţelegătoare”, zâmbindu-i şi ascultându-i lecţiile de

aducând pe chipul acestuia o umbră

filozofie ca un copil şi “atât de frumos dezinteresată, ca să apărăm

de tristeţe şi primul semn că “femeia

memoria

asta” nu este ceea ce ar fi dorit el.

3. Insă, se pune întrebarea, cât la sută

3. Conştientă de schimbarea din viaţa lor dacă şi-ar fi primit partea ce

Ela se schimbă şi cât la sută Ela era aşa

li se cuvenea din testament, Ela “cu ochii ei albaştri şi neprihănţti, a

de la început. Nu putem afirma cu

intervenit în discuţie cu o pasiune şi o îndârjire de care nu o credeam în

precizie că femeia aceasta a fost înger

stare. Riposta indignată, ameninţa, cu un fel de maturitate care mă

la început şi s-a schimbat sub influenţa

jignea oarecum” . Fata dragă lui este acum mai puternică decât el, o

nefastă a banului, că averea a făcut-o

fată ce nu are nevoie de protecţia lui, lucru ce îi jigneşte orgoliul

vulgară şi capabilă de adulter.

gândindu-se că ar “fi vrut-o mereu feminină, deasupra discuţiilor

Povestirea este subiectivă, cititorului îi

acestea vulgare, plăpândă şi având nevoie să fie ea protejată, nu să

este permis să vadă doar ceea ce eroul

intervină atât de energic, interesată.” Moştenirea primită îşi lasă

crede despre Ela, fiind pus într-o

amprenta asupra personalităţii Elei, o fire activă şi pasională, care va

situaţie deloc uşoară de a discerne

începe treptat să se schimbe sub influenţa vieţii mondene.

realitatea de lumea din interiorul lui
Gheorghidiu.
4. Ela doreşte o evadare din idealismul lui

4. Plimbarea la Odobeşti într-un grup mai mare, declanşează criza

Ştefan, încercând să păşească în realism.

de gelozie şi incertitudinea dragostei. Gheorghidiu pune sub

Treptat Ştefan, analizându-i fiecare

semnul întrebării fidelitatea soţiei sale; femeie de lume, Ela face în

mişcare, descoperă în Ela o altă femeie:

aşa fel încât să-l aibă alături în maşină pe G., dansatorul abia

“Imi descopeream nevasta ca o minune

cunoscut cu două săptămâni înainte. Gândurile lui Gheorghidiu

dureroasă”; “Eu descopeream acum

devin amare şi sufletul lui începe să fiarbă înăbuşit. Excursia astfel

treptat, originalul: un peisaj şi un cap

devine o tortură pentru Gheorghidiu. Fiecare gest al soţiei sale lua

străin şi vulgar”.

proporţii de cataclism al geloziei în conştiinţa lui.

5. Pentru soţul său, infidelitatea înseamnă orice lucru sau gest pe care trebuie

5. Un argument solid care ar

să-l împartă cu cineva, un gest cât mai mic al femeii iubite, acestea constituind o

putea susţine această idee

figură cu consecinţe incalculabile în perfecţiunea dragostei:

ar fi acela că Ela petrece

“Fiecare credem că femeia care ne iubeşte are păstrate pentru noi, anumite mici

foarte mult timp cu

gesturi de mângâiere şi frumuseţe, gesturi cărora noi le dăm un anumit înţeles şi

verişoara sa, Anişoara, şi cu
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ne e o suferinţă crâncenă să vedem că le are şi pentru altul”. (Ştefan

domnul G., neglijându-şi

Gheorghidiu). Insă nu putem spune cu certitudine că Ela comite adulterul

astfel soţul (petrecerea la

deoarece evenimentele sunt prezentate din punctul de vedere al unui narator

care sunt invitaţi).

protagonist, Ştefan Gheorghidiu, necunoscându-se părerea Elei despre cele
narate.
6. Personajul este o individualitate, un intelectual

6. Pasiunea lui Ştefan Gheorghidiu izvorăşte dintr-o

lucid ce îşi trăieşte drama propriei lucidităţi (unde

metafizică a iubirii pure şi absolute, care spiritualizează

este atâta luciditate, mai încape oare şi iubirea

actul erotic, de aceea este necesară Ela. Acesta este şi

adevărată?) fiind o conştiinţă superioară care

izvorul geloziei sale, când comportarea soţiei îi

problematizează existenţa: “Câtă luciditate atâta

întipăreşte în conştiinţă semne de întrebare, care îl fac

drama” (Camil Petrescu). El nu se izolează de

să se zbată între certitudini şi îndoieli. Argumentele Elei

societatea în care trăieşte, însă este incompatibil cu

prin care vrea sa-i spulbere bănuielile nu sunt decât

aceasta:“…să te consideri spectator indulgent şi

nişte vorbe obişnuite, şi totuşi el se agaţă de ele pentru

amuzant al acestei lumi plină de infamie şi prostie, e

a nu-şi pierde iluzia că trăieşte în absolut.

să faci parte din ea, să beneficiezi de infamiile ei,
având aerul că eşti inferior”.
7. In finalul romanului, Ştefan

7. In confesiunea lui Gheorghidiu totul e amplificat cu o luciditate

realizează că adulterul din partea Elei

necruţătoare dar “Iraţionalitatea pasiunilor contrariază o minte care se

este o incertitudine; a pierdut-o deşi

vrea necontenit lucidă”. Ideea este infirmată de Ela în realitate (succesiv

este posibil ca ea sa nu fie vinovată.

sunt contrazise toate ideile investite în nevasta sa: ideea de intelectuală

In schimb Ştefan comite adulter

– cap. E tot filosofie…; ideea de soţie – excursia la Odobesti; ideea de

după petrecere:”In patul meu, o

femeie – finalul romanului “Tot armamentul ei cuceritor e parcă

adunătură de pe stradă?”(Ela ).

demodat şi nefolositor, ca acele tranşee puerile din munţii graniţei”.

8. Din punct de vedere literar, Ela este doar un

8. Ştefan nu poate depista adevărul în ceea ce priveşte

motiv pentru ca Gheorghidiu să-şi poată manifesta

infidelitatea soţiei sale. Singurul adevăr pe care îl ştie,

posibilităţile sufleteşti: întâi iubirea, apoi

este că o iubeşte pe Ela; această iubire dându-i coşmarul

incertitudinea şi gelozia. De aceea el nu pune capăt

geloziei deşi el încearcă să muşamalizeze sentimentele:

relaţiei cu ea, pentru că tot acest tumult sufletesc

„Nu, n-am fost nicio secundă gelos, deşi am suferit atâta

este pentru el o tortură voluntară, pentru că

din cauza iubirii”. Noua sa condiţie socială o conduce pe

sufletul lui are nevoie de această trăire pentru a se

Ela la mondenitate şi cochetărie erotică. Dragostea pentru

reconstrui. Inainte de a o eticheta pe Ela cred că

soţul ei cade în conformism conjugal, folosit cu iscusinţă

trebuie să ne gândim şi la următoarea afirmaţie a

ca să se apere; în psihologia lui Ştefan Gheorghidiu

lui Ştefan „aveam impresia că întâmplarea cu

explodează gelozia; sentimentul devine exclusiv dominant

moştenirea trezise în femeia mea porniri care

şi-l torturează. De la nevoia de dragoste absolută la

dormitau latent din strămoşi în ea". Deci, aceasta

gelozia chinuitoare - iată procesul sufletesc al lui

era firea ei care într-un fel o eliberează de vină.

Gheorghidiu.
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9. Pe Ştefan moştenirea nu l-a integrat în

9. Insă dacă privim lucrurile din perspectivă morală, Ştefan nu

societatea burgheză ca pe soţia sa, el a

este un învins, el a învins sentimentul geloziei ce îl dezumanizase.

rămas un neadaptat. George Călinescu

După ce s-a lovit de realitate, în război, a analizat framântările

spune că Gheorghidiu << e un erou din

interioare şi viaţa socială, iar cea din urmă a cântărit mai mult în

galeria „inadaptabililor’’ […] e un învins>>.

balanţa conştiinţei sale. In conştiinţa sa se derulează, într-o

Este un invins în cadrul societăţii burgheze

rememorare dramatică, viaţa lui interioară, supusă unei

pe care o detestă şi deasupra căreia

autoanalize, pentru a discerne adevărul iubirii lui. E o iubire pură,

consideră că se ridică.

ideală şi absolută care este pătată de infidelitatea soţiei sale Ela?

CONCLUZII:
-

în finalul romanului, Ştefan realizează că adulterul din partea Elei este o incertitudine; în concepţia eroului “cei care
se iubesc au drept de viaţă şi de moarte unul asupra celuilalt”.

-

deşi paginile romanului s-au sfârşit, deşi Gheroghidiu este în principal bărbatul înşelat, nu ştim însă dacă Ela l-a
înşelat cu adevărat sau totul a fost rodul imaginaţiei lui însetate de absolut. Este Ela femeia josnică şi superficială ce
fusese cândva adorata lui? Nu putem decât să presupunem, considerând că Ela a fost aceeaşi de la început la sfârşit,
o femeie ca oricare alta, dar căreia i se atribuie calităţi şi defecte numai în lumea interioară a eroului veşnic în
conflict cu exteriorul.

-

putem spune că în roman există două perspective ale personajului feminin: prima este Ela, care este fata, colega,
studenta, nevasta, femeia lui; a doua este idealul lui Gheorghidiu; inconştient, Ştefan încearcă să o suprapună pe
iubita sa peste un ideal al său şi nereuşita lui îi va aduce numai suferinţă.

-

de fapt, gelozia lui Ştefan Gheorghidiu apare ca o altă faţă, în fond firească, a intensităţii sentimentului său de
dragoste, a setei sale după dragostea absolută.

ETAPA 4 – analiza şi evaluarea dezbaterii
In această etapă a lecţiei se vor utiliza grile de evaluare şi autoevaluare a activității elevilor.

BIBLIOGRAFIE
Cerghit, Ioan
Constantinescu, P

Perfectionarea lec iei în şcoala modernă, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983
Romanul românesc interbelic, Bucureşti, Ed. Minerva, 1977

Craia, Sultana

Ingeri, demoni şi muieri, Bucuresti, Universul Enciclopedic, 1999

Ţârcovnicu, V.
***

Învă ământ frontal, învă ământul individual, învă ământul pe rupe, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1981
Ghid metodologic. Aria curriculară limbă şi comunicare Bucureşti,
Editura Aramais, 2002, elaborat de C. N. C.

2786

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTIC

Studiu cu privire la percepția actorilor educaționali asupra învățământului online
Profesor învățământ primar Panțuru Elena- Gabriela
Școala Gimnazială „I. S. Sturdza” Săucești, Bacău
Structura Siretu
Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură continuarea
procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente
informatice de comunicare la distanță.
Ca urmare a studiului efectuat asupra unui lot de 300 de profesori, părinți și elevi, din mediul urban și mediul
rural, cu privire la percepția asupra învățământului online, putem enumera mai multe avantaje, însă putem să vedem și
câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd eu învățarea prin internet.
Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând și
oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este determinat ca într-o sală
de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând
accelera procesul de învățare sau încetini.
Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același
loc sau timp. Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o
implicare emoțională redusă.
Dezavantajele învățării online
o

Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea sunt întâmpinate probleme de
utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații de
confuzie și dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație. Dar această problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video.

o

Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și
încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează!

o

Numesc situații limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea acces la internet sau
nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla să piardă o anumită informație care îi era utilă în acel
moment, dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situații de criză chiar nu pot fi controlate;

o

sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și profesori; dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează
acest mod de abordare a învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe;
conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora nu este facilitată
de profesor.
Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru elevi, învățarea online
activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate de mărimea
grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile utilizate; un număr mare de elevi face imposibilă interacțiunea de
calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește; se ajunge, în cele din
urmă, la un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific și prompt.
Concluzii
Am putut expune câteva idei, însă cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor
mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza
în mod efficient.
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•

Învățarea in clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite profesorilor să cunoască
elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca mentori si să ghideze studenții în
posibilitățile lor de carieră.

•

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebari cu
profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat.

•

Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, elevii pot găsi mai multe
informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online generalizate.

•

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între elevi și profesori, deoarece îi ajută
pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene.

•

În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține note mari.
”Criza socială îi afectează mult mai grav pe cei vulnerabili, iar pentru copii, îngrădirea accesului la educaţie are
consecinţe greu, dacă nu imposibil, de corectat ulterior. Neparticiparea şcolară nu e o opţiune în nicio societate, din
contră, educaţia trebuie protejată în acest context atât de dificil”, a avertizat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv
Salvaţi Copiii România, conform Edupedu.ro „Putem trata acest eşec ca pe o lecţie din care să extragem două concluzii
principale: în primul rând, măsurile sociale, precum asigurarea accesului la internet pentru elevi şi acordarea
corespunzătoare a burselor şcolare, sunt indispensabile în acest context, iar în al doilea rând, este esenţial să înţelegem cu
toţii faptul că şcoala nu va mai arăta niciodată ca înainte. Avem o oportunitate uriaşă de a evolua, de a face lucrurile mai
bine. Ţine de fiecare dintre noi să profităm de această oportunitate”, a afirmat Rareş Voicu, Preşedinte Consiliul Naţional
al Elevilor, potrivit Edupedu.ro Marius Ovidiu Nistor, Preşedinte FSE „SPIRU HARET“, a precizat: „Închiderea şcolilor
în perioada stării de urgenţă ne-a demonstrat că învăţământul nu este pregătit pentru trecerea în online. Am avertizat
autorităţile încă din luna aprilie şi am cerut măsuri suplimentare pentru noul an şcolar, însă, ca de obicei, educaţia a
rămas la coada bugetului. Şi eroii au nevoie de ajutor! Degeaba lăudăm corpul profesoral, dacă nu venim în întâmpinarea
nevoilor lor: de la măştile de protecţie şi până la laptopuri, care adesea lipsesc cu desăvârşire. Sper ca măcar acum, în al
doisprezecelea ceas, Parlamentul, Guvernul şi autorităţile locale să facă front comun pentru educaţie.“, conform sursei
citate.
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Bunele maniere în logopedia on-line
Profesor logoped Ioanăș Camelia
CJRAE Argeș
Perioada școlii on-line a adus provocãri pentru toți participanții procesului educațional. Presiunea de a face fațã
tehnologiei, de a ne adapta, de a învãța rapid a fost înlocuitã cu calmul competenței, devenind cu toții „experți” în Zoom,
Google Classroom, Whatsapp Web etc. Acasã a devenit locul de muncã, școala s-a mutat pe un ecran și cu toții ne-am
adaptat din mers. Așa cum respectãm legile atunci când suntem participanți la trafic (șoferi, pietoni), la fel respectãm
anumite cutume și reguli (scrise sau nescrise). Bunele maniere se învațã în familie, la școalã și, mai nou, se simte nevoia
unor bune maniere rescrise pentru școala online.
În logopedie s-a întâmplat același proces de adaptare și învãțare, dar există nevoia clarificãrii unor noi regului de
comportament și bune maniere pentru educația online, cumva o transformare și un transfer al regulilor pe care le urmãm
în școala fizicã.
Prin urmare, cu toții ar trebui sã respectãm aceste reguli în învãțãmântul on-line, dar ne vom referi mai ales la
procesul logopedic desfãșurat on-line:
1.

Înainte de a începe ședința, asigurați-vă că totul este în regulă din punct de vedere tehnologic – camera video
funcționează, sunetul este bun, dispozitivul de pe care copilul va lucra este încărcat sau în priză. Există, de
asemenea, aplicații care necesită anumite permisiuni pentru cameră sau microfon, pe care, dacă le încercați în
timpul ședinței, vă fac să pierdeți timp important. Nu este nicio problemă dacă solicitați ajutorul celor mai tineri
membri ai familiei, este posibil ca ei să fie mai pricepuți decât noi în hățișurile tehnologiei moderne.

2.

Deschideți camera video. Imaginea este la fel de importantă în procesul terapiei logopedice precum este și
sunetul. În timp ce copilul lucrează cu profesorul logoped, alegeți o ținută decentă dacă știți că veți apărea în
imaginea ședinței copilului dumneavoastră.

3.

Punctualitatea. Respectãm programarea, intrãm în clasa virtualã la ora stabilitã, nu cu 15 minute înainte și nu cu
20 de minute dupã. Dacã intrați prea devreme, deranjați ora copilului/copiilor programați înaintea
dumneavoastră. Dacã intrați cu întârziere, ședința copilului dumneavoastră se va scurta considerabil și veți fi
rugat politicos sã pãrãsiți clasa atunci când intrã copilul urmãtor. Redundant sã menționãm cã profesorul
logoped este primul care respectã programãrile și se logheazã cu punctualitate.

4.

În logopedie, la fel ca în psihoterapie, relația creatã între profesor și copilul aflat în terapie logopedicã este de
bazã. Stabiliți împreună de la bun început (copil, părinte, profesor) cum vã adresați reciproc. Existã profesori
logopezi care preferã adresarea pe numele mic, acest fapt ajutând la crearea unei relații mai strânse și implicarea
mai bunã a copilului în terapia logopedicã. Atunci când profesorul solicitã adresarea de politețe, pãrintele
susține copilul în a exersa aceastã adresare de politețe. La rândul lui, profesorul folosește adresarea politicoasã
cu pãrinții copilului, în cazul în care nu au stabilit altfel.

5.

Notați în agenda personalã sau, mai eficient, în calendarul telefonului (pentru cã primiți notificãri în avans)
ședința/ședințele de logopedie, eventual chiar pentru un interval mai mare (o lunã, de exemplu), pânã când
intrați în rutinã. Amintiți-vã cã profesorul logoped nu este agenda sau calendarul pãrintelui, nu are rolul de a vã
„trage de mânecã” la fiecare ședințã.
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6.

Anunțați în cazul în care, din motive întemeiate, nu puteți intra la ședințã, iar, în cazul în care timpul
profesorului logoped permite, discutați despre recuperarea ședinței.

7.

Pãstrați grupul Whatsapp cu profesorul logoped și cu alți pãrinți doar pentru informații legate de programãri,
informații logopedice relevante și întrebãri logistice. Abțineți-vã sã transformați grupul într-un feed de
Facebook, cu poze haioase, dar inadecvate; evitați subiectele religioase sau politice. Încãrcarea grupului cu
poze, mesaje nesolicitate se numește spamare sau trolling.

8.

Pãstrați un limbaj decent, respectuos cu ceilalți membri ai grupurilor din care faceți parte. Nu este niciodatã
târziu sã învãțãm asertivitatea – comunicarea sănătoasă, în care ne prezentãm nevoile și doleanțele într-o
manierã decentã fațã de ceilalți. De asemenea, păstrați comunicarea „la subiect”, orice divagație împiedică
lucrul copilului cu profesorul logoped.

9.

Interveniți în cadrul ședinței doar atunci când vã este solicitat ajutorul – în cadrul ședințelor online de logopedie
se poate întâmpla sã se audã distorsionat și profesorul sã vã solicite ajutorul.

10. Atunci când urmează o ședință de logopedie, asigurați-vă că vecinii, verișorii sau alte persoane sosite în vizită,
care pot distrage copilul de la activitatea online, sunt în altă cameră și copilul dumneavoastră este pregătit
corespunzător pentru ședință. În lucrul on-line este mult mai dificil pentru un profesor să capteze atenția
copilului atunci când în jurul acestuia roiesc alte persoane (frați mai mici care pot face mult zgomot etc.).
Responsabilitatea asigurării unui proces educațional eficient în mediul on-line nu este unilaterală (doar cadrul
didactic, doar părintele, doar copilul), dimpotrivă, putem vorbi despre o responsabilitate comună a cadrului didactic (în
cazul de față, profesorul logoped) și părintele în echipă cu copilul/copiii. Adulții urmează împreună programul stabilit,
tratează cu respect copilul și nevoile acestuia, învățând astfel copiii să respecte, la rândul lor, programul școlar și să își
îndeplinească îndatoririle.
Orice abatere de la normele de bun simț este, fără doar și poate, preluată ca model comportamental de către copil.
Este datoria noastră, în calitate de părinți și cadre didactice, să insuflăm copiilor respectul față de reguli/norme, să
respectăm și implementăm reguli de bun simț/bune maniere, pentru a ne asigura generații viitoare de succes și integrate
social.
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Comunitatea slovacă din județul Sălaj
prof. Adrian Slevaș
Școala Gimnazială ”Marcus Aurelius” Creaca, Sălaj
Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în partea de nord-vest a țării, în Bucovina și în Banat au început să
pătrundă grupuri de imigranți slovaci, veniți de pe teritoriul actual al Slovaciei, în special din ținutul Orava. Acest
fenomen de migrare a populației slovace a avut loc în contextul politic al dominației Casei de Habsburg în zona centralestică a Europei, iar apoi a continuat și în secolul al XIX-lea. Pricepuți meșteșugari, dar și iscusiți tăietori de lemne, o
parte dintre slovacii veniți în spațiul românesc au fost aduși de autorități pentru defrișarea terenului, sub promisiunea
stăpânirii pământului defrișat, dar și a unei remunerații. O altă parte a slovacilor a venit împinsă de sărăcia de acasă (din
cauza unor ani secetoși) și de speranța unui trai mai bun în această parte a imperiului.
În toponimie, prezența slovacilor s-a făcut simțită prin denumirea localităților pe care le-au întemeiat cu numele
de hută, a cărui înteles este de fabrică. Sunt de menționat localitățile Huta-Șinteu și Huta-Voivozi din Bihor, HutaCerteze din județul Satu Mare, precum și satele Huta-Bogdana, Marca-Huta sau Huta-Fufez în județul Sălaj.
Statistic vorbind, la nivel național, datele recensămintelor realizate au consacrat următoarele valori numerice ale
populației de etnie slovacă:
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Fig.1 Evoluția numerică a populației de etnie slovacă din România între anii 1930-2011
Cea mai numeroasă comunitate de slovaci din România se află în orașul Nădlac din județul Arad, unde
reprezintă aproape jumătate din totalul populației, alcătuind o majoritate relativă. La recensământul din 2002 din totalul
de 8.144 de locuitori ai orașului, 3.844 s-au declarat slovaci (47,2 %). Comuna cu cea mai mare pondere de slovaci din
România este comuna Șinteu - Bihor, unde la recensământul din 2002 din cei 1.287 de locuitori, 1.264 s-au declarat
slovaci.
La nivelul județului Sălaj slovacii au reprezentat o bună perioadă de timp a treia comunitate etnică, după români
și maghiari; începând cu recensământul din 1977, aceștia au fost devansați și de romi.
Dacă la 1930, în Sălaj au fost înregistrați 4539 de slovaci și 4446 locuitori de etnie romă, ultimul recensământ
întocmit, cel din 2011, prezenta o situație total antagonică între cele două etnii: 1118 slovaci și 15 004 romi!
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Fig.2 Evoluția numerică a populației de etnie slovacă din județul Sălaj între anii 1930-2011
Din cei 1118 sălăjeni de etnie slovacă, 1078 au declarat faptul că limba slovacă este cea maternă; cu privire la
religia îmbrățișată, 1064 de etnici slovaci sălăjeni s-au declarat romano-catolici, 23- ortodocși, 14 – greco-catolici, 8 –
adventiști, iar 5- Martori ai lui Iehova.

Grupa de vârstă

Structura populației de etnie slovacă pe
grupe de vârstă și sexe în județul Sălaj
(2011)
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Fig.3 Piramida vârstelor – structura populației de etnie slovacă din județul Sălaj pe grupe de vârstă și sexe
(conform datelor recensământului din 2011)
Comunitatea slovacă din Sălaj trăiește actualmente, în marea ei majoritate, în mediul rural. Comunele în care
locuiesc etnici slovaci, în procent mai mare de 1% din populație, sunt: Plopiș - 32.01% (satul Făgetu), Sâg – 2.99%
(cătunul Dealul Corbului), Ip – 2.49% (satul Zăuan-Băi), Marca – 1.92% (satul Marca-Huta) și Halmășd – 1.25% (satul
Huta Fufez).
Dintre comunitățile slovace de pe teritoriul județului Sălaj, majoritatea s-au asimilat, una din excepții făcând
comunitatea de slovaci din Făgetu, din comuna Plopiș, unde mai trăiesc aproximativ 700 de slovaci care au reușit să-și
păstreze identitatea lingvistică, etnică, culturală și spirituală. Cel mai bine și-au păstrat identitatea națională locuitorii din
această localitate datorită populației slovace compacte. Factorii de regenerare național-culturală au fost reprezentați de
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biserică și de școală, cele care au asigurat folosirea limbii materne, nu numai în instituțiile amintite, dar și în viața
cotidiană. Bunăoară, școala din localitate, întemeiată în 1872 de Episcopia romano-catolică de Oradea, este cu predare în
limba slovacă. În 1991, în prezența nunțiului apostolic John Bukovsky, s-a pus piatra de temelie a unei noi mănăstiri,
pentru călugărițe venite din Slovacia. După ce a fost terminată, mănăstirea a fost sfințită tot de nunțiul papal în 1993.
Localitatea Făgetu este un sat de tip răsfirat, ce se întinde pe o suprafață de peste 40 de kilometri pătrați. Casele
sunt așezate, de obicei, la distanțe mari una față de cealaltă, fiind localizate pe terenurile pe care au reușit să le defrișeze
înaintașii lor. Există, totuși, și câteva pâlcuri formate din mai multe gospodării, așezate în mici depresiuni de pe platoul
Munților Plopiș, poziționate astfel pentru a beneficia de prezența unor izvoare de apă și pentru a fi la adăpost de vântul
aspru și rece care ii încearcă pe localnici în fiecare iarnă.
Slovacii sunt oameni veseli, simpli, muncitori; tăiatul lemnelor nu mai reprezintă pentru ei ocupația de bază,
aceasta fiind înlocuită de agricultură și creșterea animalelor. Dintre plante, cartoful este cultura principală, fiind urmată
de ovăz și secară. Pentru grâu, porumb, viță-de-vie condițiile de climă și sol nu sunt propice. Dintre animalele care cresc
în curțile localnicilor se pot aminti: vitele, porcii, caii și păsările de curte.
Elementele de identitate ale comunității slovace de pe teritoriul comunei Plopiș se referă la limbă, port popular
specific, obiceiuri și tradiții legate de anumite momente calendaristice sau din viața omului. În ceea ce privește
gastronomia, din ingredientul de bază – cartoful se prepară o gamă variată de mâncăruri, cea mai cunoscută fiind celebra
plăcintă de cartofi sau ”polișneac”. Dintre băuturi se remarcă pălinca de cireșe amare sălbatice sau cea de secară.
Recunoașterea importanței comunității slovace din Făgetu în rândul diasporei slovace s-a realizat în cel mai înalt
grad în octombrie 2009, când președintele Slovaciei, Ivan Gašparovič, trebuia să viziteze Făgetu, spre a tăia panglica
școlii prieteniei dintre Slovacia și România și să ia parte la inaugurarea primei ediții a unui festival de cântec și dans
slovac pentru copii; din cauza condițiilor meteorologice președintele a fost nevoit să își anuleze vizita.
O situație aparte o prezintă existența celor aproximativ 100 de etnici slovaci din cătunul Dealul Corbului,
comuna Sâg. Aceștia trăiesc în condiții naturale mai aspre, la aproximativ 840 m altitudine, cu ierni grele și prezența unui
teren accidentat. Slovacii de aici trăiesc din creșterea animalelor, cultura cartofului, colectarea fructelor de pădure sau a
ciupercilor, iar când timpul le permite, fac cărbuni pe care-i comercializează în unitățile de alimentație publică. Populația
tânără a satului e plecată la muncă în Cehia sau Slovacia, iar cei câtiva copii studiază în limba maternă, în școala primară
construită în cătun. În ultimul deceniu viața acestora a cunoscut un reviriment, prin racordarea gospodăriilor la rețeaua de
energie electrică și prin asfaltarea drumului ce leagă cătunul Dealul Corbului de satul Tusa.
De zeci și sute de ani chiar, slovacii din Sălaj și-au păstrat vie conștiința și apartenența națională, concomitent cu
o conviețuire în foarte bună înțelegere cu celelalte etnii ale județului. Înfruntând vicisitudinile istorice și greutățile sociale
ivite, ei au perpetuat cu mândrie și abnegație tradițiile strămoșești, îmbogățind patrimoniul cultural sălăjean.

Bibliografie:
https://centruturisticplopis.ro/file-din-istoria-localitatii-fagetu/
https://salaj.transilvania-tv.ro/slovacii-din-dealul-corbului-tinuti-departe-de-civilizatie/
https://www.caiete-silvane.ro/articole/1786/File-din-istoria-localitatii-Fagetu-Salaj.html
https://www.comunaplopis.ro/despre-comuna/atractii-turistice/
https://www.magazinsalajean.ro/rural/fagetu-insula-slovaca-din-salaj
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Școala online la clasele primare
Profesor învățământ primar
DONEA LENUȚA-RAMONA
Situația atipică din această perioadă a determinat abordarea procesului didactic dintr-o altă perspectivă prin
înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și profesorii, cu întâlnirile mijlocite de mediul online. Noua
abordare a educației este în spațiul dezvoltării, atât a cadrului didactic, cât și a elevilor.
În calitate de profesor e necesară concentrarea pe crearea experiențelor utile elevilor care ar genera cel mai
bine învățarea. Profesorul modelează discuțiile și activitățile elevilor pentru a facilita dobândirea obiectivelor de
învățare ale clasei și a forma competențe.
Activitatea sincron trebuie susținută și de cea asincron. Activitatea elevilor de acasă este foarte importantă. Cadrul
didactic trebuie să aibă în vedere, în stabilirea acestora, cantitatea și calitatea informațiilor. Munca independentă,
exercițiile cu rol de consolidare, lecturile suplimentare, compunerile, proiectele au rolul de a utiliza cunoștințele
asimilate, dezvoltând creativitatea, imaginația, atenția, deprinderile de lucru cu manualul și alte surse de informare.
Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între
profesor și elevii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum
artificială, pe de o parte, din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea
autentică), iar, pe de altă parte, din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.
Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online pentru cadrele didactice din ciclul primar necesită
colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posedă deprinderile necesare pentru a
lucra pe platform sau cu aplicațiile utilizate. Un alt impediment este acela că elevii depind de părinți, deoarece nu au
propriile dispozitive pentru a se conecta (elevii din clasa pregătitoare, clasa I) și este necesar stabilirea unui program
astfel încât adulții, care nu sunt disponibili dimineața din cauza serviciului, să fie acasă pentru a-i ajuta.
Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online sunt: Google Classroom,
Suita Google for Education, Edmodo, Easy Class, ClassDojo.
Aplicația Google Classroom este un mijloc eficient care facilitează accesul la clasele virtuale. Dând sarcinile de la
toate disciplinele, când sunt gestionate pe o singură platformă și comunicarea se realizează în același loc, este mai ușor să
urmărești, să coordonezi întreaga activitate.
Utilizarea acestei platforme în această perioadă determină următoarele oportunități:
I.Crearea temelor și transmiterea acestora elevilor.
Pentru facilitarea înțelegerii cerințelor, se pot folosi ca suport fișe, link-uri pe care să le inserăm, ppt-uri, filmulețe
de pe youtube.
Exemplu:
Sprijin pentru realizarea temelor acasă:
1.Educație pentru sănătate și nutrițională (pregătirea micului dejun acasă)- am postat filmulețe
2. Pictură pe sticlă- imagini cu diverse modele pe care le pot realiza și altele .
Pentru a-i determina să fie conștiincioși, atunci când se postează temele pentru acasă, este bine să se stabilească
termen de predare. GoogleClassroom ne ajută în acest sens. Acest lucru îi va face pe copii să fie responsabili. După
corectarea temelor, elevii primesc feedback, aprecieri, deoarece impactul este deosebit asupra lor.
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II.Predarea conținuturilor
În procesul de predare, din aplicația Google Classroom, putem folosi aplicația Meet, o platformă de comunicare
instant prin video și chat prin care se poate partaja ecranul, se pot împărtăși link-uri. Tot pe această aplicație am prezentat
ppt-uri pentru orele de Comunicare în limba română, Științe, Dezvoltare personală. Lecțiile pot fi înregistrate și pot fi
revăzute sau transmise elevilor care nu au putut participa.
III. Evaluarea cunoștințelor
Google Classroom ne oferă posibilitatea să-i evaluăm pe copii prin crearea de chestionare, chiar de la clasa I. Putem
insera imagini suport, iar întrebările pot fi variate: cu răspuns închis, răspuns scurt, răspunsuri multiple, variante de
răspuns cu selectare de casetă. Chestionarele pot fi folosite la sfârșitul unei lecții sau pot fi date în completarea temei
pentru acasă.
Pentru cadrele didactice, Google Classroom vine în ajutor prin faptul că are ca instrument de organizare a
documentelor ( fișe, chestionare, ppt-uri, ) Drive-ul. Folosirea calendarului este utilă, deoarece oferă o imagine de
ansamblu a conținuturilor pe care le-am predat, a termenelor.
Școala online îndeamnă la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate tehnologiei și operând mult mai ușor cu
aceste mijloace necesitate, dată fiind situația pandemică actuală și dorința de a ne proteja de boli, precum fenomenul
bullying care a luat amploare în școli. Ea a dus la ameliorarea comportamentelor problematice și a violenței, deoarece
elevii nu se întâlnesc fizic.
În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de
dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine
clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de
predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul
în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicit atenția.
În ceea ce privește limitele școlii online, acestea ar fi: pericol pentru sănătate prin expunerea îndelungată a
elevilor la ecranul divice-urilor, timp îndelungat în pregătirea materialelor/lecțiilor, corectarea solicitantă a materialelor,
iar unii profesori cu abilități limitate în utilizarea platformelor online.
Pe de altă parte, școala online stimulează individualitatea și ideea că omul poate trăi singur, iar noi ca specie ne-am
asigurat continuitatea prin conviețuire.
Pentru o învățare eficientă este important să fie valorificat potențialul copilului, utilizarea în mod eficient a
resurselor și mediul în care trăiește și învață copilul, dar și utilizarea tehnicilor de învățare care reprezintă oportunități
pentru situații neprevăzute.
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Aspecte privind comunicarea la nivel instituțional
Prof. dr. Bîrlădeanu Gheorghina
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Oradea
Comunicarea reprezintă un factor cheie la nivelul oricărei organizație fiind procesul prin care se direcționează fluxul
de informații și prin care se asigură interacțiunea membrilor unui grup în scopul eficientizării activității acestora. Ea este
cea care realizează transmiterea informațiilor, în mod transparent și eficient, între diferite părți implicate în procesul
educațional: comunicarea între instituția școlară și diferiți stakeholderi (presa scrisă, presa online, părinți, inspectoratele
școlare), comunicarea internă (cadrele didactice, personalul didactic-auxiliar și personalul nedidactic).
Principalul rol al comunicării este acela de a asigura transferul informațiilor de la un membru al unei instituții la
altul. Prin extindere, o bună comunicare înseamnă că sarcinile trasate vor fi realizate, că relațiile interne și externe vor
menținute în parametrii optimi și că obiectivele manageriale vor fi îndeplinite. O comunicare eficientă este, așa cum
spunea Maica Tereza, ”prima necesitate”, un fel de primum movens care pune în mișcare toate celelalte mecanism. Dacă
această primă necesitate este asigurată, toate celelalte își vor găsi rezolvarea, înlănțuindu-se frumos în jurul ei. Orice
manager ar trebui să își formuleze obiectivele manageriale plecând de la această necesitate.
Circuitele și fluxurile informaționale sunt cele care formează traseul informației dinspre emițător către receptor. În comunicarea
instituțională, pentru o eficientizare maximă e nevoie ca toate persoanele implicate să dețină pe rând cele două roluri, într-un mod cât
mai echilibrat. În ce privește activitatea de predare-învățare, aceasta presupune, în mod tradițional, transmiterea informației de către
profesor și receptarea ei de către elevi. Dar, din perspectiva recentei evoluții a procesului instructiv-educativ, rolul elevilor a devenit
mult mai participativ, ceea ce presupune antrenarea acestora în activitățile didactice, lucru ce rezultă în încurajarea elevilor să adreseze
întrebări, să ceară feedback și să facă aprecieri. În acest sens, dirigintele, învățătorul, profesorul și directorul școlii au un rol deosebit,
acela de a stimula elevii să participe la orice activitate didactică, la dezbateri, exprimându-și opiniile personale și de a se asigura că la
nivelul elevilor informațiile sunt asimilate în mod corespunzător.
Cultura organizațională reflectă la nivel comportamental, vizibil ceea ce o instituție își stabilește din punct de
vedere al valorilor, al misiunii, al țintelor și obiectivelor. Potrivit unor autori americani 1, cultura organizațională
reprezintă un model complex de crezuri și dorințe împărtășite de membrii săi. De asemenea, acceptarea unor norme
comune de lucru, de recompense financiare, de comunicare și de regulamente contribuie și acestea la formarea unei
culturi organizaționale.
Comunicarea trebuie abordată din toate perspectivele, fiind de o importanță vitală în toate aspectele ei. Într-o
societate modernă, comunicare nu se mai poate desfășura doar unidirecțional, ea trebuie să fie bidirecțională,
participativă și interactivă. O unitate de învățământ care se va angrena în activități de comunicare cu presa scrisă sau
online, va reuși să își promoveze imaginea școlii, rezultatele deosebite, activitățile extra-curriculare precum și oferta
școlară unui public țintă mult mai larg. De asemenea o comunicare deschisă, interactivă cu comunitatea locală și cu
părinții beneficiarilor direcți va conduce la formarea unei imagini în concordanță cu misiunea și valorile instituției.
Dezvoltarea masivă a tehnologiilor și extinderea lor pe scară largă a dus la reconfigurarea comunicării la nivel
instituțional, cu atât mai mult, cu cât pandemia de COVID 19 a contribuit major la mutarea activităților didactice în

1

Aubrey Daniels, op., cit., p. 172-180.
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mediul online și implicit tot în online a fost transferată și comunicarea în toate formele ei: comunicarea cu angajații
școlii, comunicarea cu părinții, comunicarea cu elevii etc.
Dacă până nu de mult timp, unele persoane mai aveau încă reticențe în utilizarea tehnologiei în activitățile didactice
și în comunicare și alegeau să vadă mai mult dezavantajele decât avantajele, iată că acest context pandemic a adus cu sine
o trecere forțată în mediul online și o impunere indirectă de a utiliza cât mai mult resursele tehnologice.
O dată cu evoluția mijloacelor de comunicare tehnologice, ele au fost introduse treptat, în unele cazuri mai mult, în
alte mai puțin, în comunicarea de zi cu zi la nivelul școlii, acestea dovedindu-se extrem de eficiente și reușind să ducă la
economisirea timpului fizic al managerilor și al angajaților.
Videoconferințele utilizate sporadic la început au devenit o practică curentă, fiind identificate numeroase avantaje
precum: economia de timp în luarea deciziilor, comunicarea informațiile cu rapiditate, chiar și la distanță, instruirea
angajaților eficient și într-un timp relativ scurt.
Un alt avantaj al utilizării noilor tehnologii este reducerea caracterului formal și creșterea caracterului informal care
facilitează comunicarea chiar și acolo unde raporturile se desfășurau mai anevoios.
Desigur că includerea noilor tehnologii poate prezenta și dezavantaje, dintre care amintim dispariția comunicării
nonverbale și paraverbale care au un rol aparte. De asemenea, managerilor le poate fi greu să gestioneze comunicarea
clasică în raport cu comunicarea prin intermediul tehnologiei și mai ales să stabilească un echilibru între cele două.
Așadar, adaptarea la noile tehnologii de comunicare și utilizarea acestora este benefică pentru o instituție școlară
pentru că o ancorează în contextul global, facilitează comunicarea interculturală, influențează în mod pozitiv viața
organizației, crește randamentul și performanța angajaților și determină evoluția constantă a acesteia.
În concluzie, managerii trebuie să folosească toate pârghiile necesare și existente și să creeze altele noi
pentru a oferi fundamentul unei comunicării interne și externe ce va contribui la excelența organizațională.
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MANAGEMENTUL PREZENŢEI ELEVILOR LA ŞCOALĂ
Prof. Psihopedagogie specială Stanică Iolanda- Cristina
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria
1.

-

ABSENTEISMUL
problemă socială; conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie,

încredre în educaţia şcolară
-

fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist; evadare fizică şi psihologică

din situaţia percepută ca traumatizantă)
-

formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme)

-

reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului (de elevi)

-

forme:

•

absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva discipline)

•

absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul şcolar)

•

căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra- sau interpersonală)

•

dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi)

•

dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’)

•

atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem

-

semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală: funcţia de separare / individualizare (mai ales la adolescenţi)

2. CAUZE

1.

care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes, încredere

scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de sine deteriorată, sentimente de
inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la presiunea
exercitată de dorinţele adulţilor)
2.

care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, neglijent, familii

dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate
3.

care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară,

comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflict cu
colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de
învăţare şi oferta educaţională a şcolii; formă de apărare –împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă, politici
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile de ,elită’’)
-

foarte importantă este şi variabila vârstă:
la elevii mici - fuga de la şcoală poate fi o manifestare a ,,fobiei şcolare’’; cauze: dependenţă crescută de părinţi,

părinţi care valorizează excesiv educaţia şcolară; stiluri parentale supraprotectoare, autoritare sau indiferente; strategie
defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul şcolar, situaţii umilitoare
la elevii mari - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a deciziei); cauzele pot fi:
frica de evaluare, de eşec, fobia / anxietatea socială (frecventă în perioada adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de
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situaţia de a fi observat de colegi, teama de a vorbi în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de
critică, stimă de sine scăzută); teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup
riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale, abandon şcolar.
3.ACTIVITĂŢI DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZUL ABSENTEISMULUI
A. ACTIVITATEA: ,,Cum

sunt şi cum doresc să fiu ?”

OBIECTIVE: autocunoaştere, dezvoltare personală
DURATA: 50 minute
NIVEL: gimnazial, liceal
RESURSE MATERIALE: fişele de lucru (câte una pentru fiecare elev, anexa 5) folii de flipchart, markere.
DESCRIERE: se grupează elevii şi se defineşte, cu ajutorul elevilor, imaginea de sine (părerea pe care o avem despre noi
înşine). Se discută despre faptul că fiecare avem atu-uri şi minusuri personale, minusuri pe care dorim să le ameliorăm.
Se distribuie fiecărui elev fişa de lucru. După ce completează fişa, respectând instrucţiunile, îşi prezintă (atât cât doresc)
de pe fişă colegilor de grup. Ierarhizează aspectele referitoare la propria persoană pe care doresc să le schimbe, după care
gândesc nişte paşi prin care pot face acest lucru. Exerciţiul se poate continua rugând fiecare grup să selecteze (să
negocieze) un aspect pe care doresc să lucreze şi să indice paşii necesari schimbării. Apoi listează toate ideile pe câte o
folie de flipchart şi un reprezentant din fiecare grup prezintă ideile în faţa întregii clase.
B. ACTIVITATEA: „Cum reacţionăm la presiunea grupului?”
OBIECTIV: marcarea propriei personalităţi; expunerea deschisă, fermă a propriului punct de vedere fără a se teme de
consecinţe (de judecata grupului)
NIVEL: liceal
MATERIALE NECESARE:DURATA: 50 min.
DESCRIERE:
Conversaţie introductivă pentru acomodare
La această vârstă, a voastră, aveţi curajul să vă exprimaţi dorinţele, punctul de vedere?
Dacă părinţii vă cer să faceţi ceva, acceptaţi sau nu? Aveţi curajul să ziceţi ,,nu” dacă nu sunteţi de acord? Argumentaţi.
Elevii vor fi îndreptaţi spre o conversaţie care să elucideze aceste probleme.
Ce înţelegeţi prin lupta între generaţii? (cauze, soluţii)
Spuneţi ,,nu” părinţilor? De ce? În ce situaţii?
Elevii vor da exemple, situaţii concrete care vor fi supuse dezbaterii colective.
Cunoaşteţi situaţii în care tinerii spun părinţilor ,,nu” doar pentru a-şi marca personalitatea?
Dacă spunem ,,nu” familiei /părinţilor, spunem ,,da” prietenilor întotdeauna?
Vi s-a întâmplat să spuneţi ,,nu” prietenilor? Dar să gândiţi ,,nu” şi să spuneţi ,,Da”? În ce situaţii? dezbateri pe aceste
probleme.
Unde te simţi mai bine? În familie sau cu grupul de prieteni?
Elevii vor exprima opiniile lor şi vor argumenta.
Prezentarea opiniei psihanalistului francez Gerard Severin
Când ajungi să nu-ţi mai consideri familia ca unic punct de referinţă, ,,gaşca” ia o importanţă enormă.
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Elevii participă la comentarii.
A spune ,,nu” grupului de prieteni, a nu te conforma regulilor acestuia, înseamnă să-ţi asumi nişte ,,riscuri” enorme- cele
de a fi exclus: te găseşti în situaţia de a fi singur, fără familie, fără grupul de prieteni.
Elevii participă la comentarii.
Concluzii:
La finalul orei vor fi citite destăinuirile unei tinere de 17 ani, publicate în ianuarie 1999 de Revista Phosphore din Franţa:
,,Mult timp am făcut pe amabila, am spus ,,da” tuturor: celor ce-mi cereau bani pentru ţigări sau pentru orice altceva;
băieţilor care nu îndrăzneam să spun ,,nu”, chiar dacă nu-mi plăceau cu adevărat( asta de teama că nimeni nu va mai vrea
să iasă cu mine)…Şi apoi, într-o zi, mi-am dat seama că în jurul meu erau doar nişte ,,paraziţi” care mă luau drept fraieră.
Atunci m-am simţit o nulitate, un nimeni. Şi …am explodat…De atunci spun ,,nu” atunci când gândesc acest lucru şi mă
simt foarte bine, excelent, ca şi când aş fi scăpat de o povară ce mă copleşea.”
Elevii sunt invitaţi să exprime păreri, reflexii, concluzii şi sunt întrebaţi dacă au trăit această experienţă vreodată.
C.ACTIVITATEA: „Viitorul meu”
OBIECTIV: Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată
NIVEL: gimnazial, liceal
MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane
DURATA: 20 min.
DESCRIERE: Se realizează de către diriginte o scurtă informare despre scopuri eficiente în învăţare şi tipuri de scopuri
(anexa 8). După această informare fiecare elev are sarcina de a nota, timp de 10 min., câteva scopuri imediate (legate de
şcoală) şi 1-2 scopuri pe termen lung pe care le vor prezenta apoi întregii clase. Se va urmări sprijinirea tuturor elevilor
pentru clarificarea scopurilor.
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Provocările predării în online
Prof. Sîrbu Simona
Școala Gimnazială nr.24 Timișoara
O sarcină grea în aceste săptămâni este pusă pe umerii profesorilor și diriginților de clasă. Și chiar dacă multe cadre
didactice au bune abilități digitale, iar mulți copii au la dispoziție telefoane smart, tablete și laptop-uri, sarcina de a
realiza un proces educațional calitativ și eficient nu este deloc ușoară.
Pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor și conținuturilor în dependență de vârstă, selectarea instrumentelor potrivite
pentru clase, colaborarea cu părinții, pregătirea și încurajarea copiilor pentru o altfel de lecție, toate acestea necesită timp,
răbdare și devotament din partea profesorilor.
Resurse digitale, tutoriale, webinare pentru cadre didatice, împărtășiri de experiențe, sugestii, sfaturi, toate sunt
binevenite și de un mare ajutor. Și este nemaipomenit de frumos și merită toate laudele faptul că profesorii noștri, cu mult
curaj, calm, bunăvoință și, cel mai impresionant, în termene foarte scurte, se adaptează noilor condiții și încearcă să le
reușească pe toate.
Astfel, accesul la Internet al profesorilor și elevilor este vital pentru a ține mâna pe puls și a asigura copiilor dreptul la
educație. Vitală este și implicarea părinților care au rolul de a facilita dialogul dintre copil și profesor, dat fiind faptul că
un dialog „altfel” nu a fost practicat până acum sau a fost practicat doar cu unii profesori sau doar în unele instituții de
învățământ.
Vă oferim un model de bună practică, un proiect didactic la disciplina Limba și litertura romînă, clasa a VII-a, care
reliefează o ilustrare a adaptării predării unei lecții de literatură în online.
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Aproape de ceilalţi
TITLUL LECŢIEI: Noi pagini, alte idei- Structura textului narativ literar. Mijloace de
construcţie a personajului
TIPUL LECŢIEI: de fixare, de formare de priceperi şi deprinderi
DURATA: 45 minute
Competenţe generale :
Receptarea textului scris de diverse tipuri
Competenţe specifice:
2.1. Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile în textele literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse
2.3. Adecvarea atitudinilor și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii
Obiective operaţionale :
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
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a)cognitive:
O1 -

să recunoască trăsăturile textului narativ (epic) ;

O 2-

să identifice structura dintr-un text narativ și mijloacele de caracterizare ale personajului;

O3 -

să își exprime opinia în situații diverse;

b)psihomotorii:
-să reacţioneze adecvat în situaţii concrete;
-să automatizeze elaborarea unor răspunsuri în funcţie de tipurile de sarcini.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Resurse procedurale:
Metode si procedee: explicaţia, conversaţia euristică, exerciţiul, observația, strategia celor trei conexiuni, diamantul
calităţilor.
Forme de organizare: activitatea frontală, individuală;
II. Resurse materiale:
pentru profesor: laptop, proiecte de lecţie;
pentru elevi: caietul de română, manualul, laptop/ tableta/ telefon, obiecte de scris;
III. Resurse umane: 30 de elevi;
clasă de nivel mediu;
capacităţi normale de învăţare a elevilor;
IV.Locul de desfășurare: Platforma Google classroom, Google Meet;

V. BIBLIOGRAFIE:
Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi,
EdituraPolirom, 1999.
Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș ,Limba și literatura română,
Manual pentru clasa a VII-a, Editura ART, 2017.
Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corches, Limba și literatura
română.Ghidul profesorului, Editura Art, 2018.
Goia, Vistian, Didactică limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002.
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SCENARIUL DIDACTIC
ETAPELE
LECŢIEI

1

2

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII
ACTIVITATEA
PROPUNĂTORULUI
3

DOZA
RE

OB.
OP.

ACTIVITATEA
ELEVILOR
4

METODE/
FORME DE
ORGANIZARE
I

RESURSE
II

6

7

5
-frontal
1’

1. Momentul
organizatoric

Se asigură climatul
afectiv
necesar
desfășurării orei online.

caiet,manual,obiecte de scris;
Laptop / Telefon / Tabletă

Elevii se pregătesc
pentru începerea orei de
limba română.

frontal
2’

2.Enunţararea
temei şi a
obiectivelor urmărite

Profesorul anunță elevii
că astăzi vor studia un
alt text narativ al unei
autoare îndrăgite de
adolescenți,
un
fragment din opera
literară ,,Inocentii” de
Ioana Pârvulescu. De
asemenea,
transmite
elevilor
obiectivele
lecției.

jocul didactic
conversaţia

Elevii ascultă cu atenţie
indicațiile profesorului și
răspund la întrebările
profesorului.
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O1

3. Actualizarea
cunoștințelor
anterioare necesare
desfășurării
activității

Profesorul verifică
calitativ și cantitativ
tema elevilor.
Profesorul
prezintă
elevilor o fișă de lucru,
în vedrerea actualizării
cunoștințelor
despre
textul
narativ,
structura specifică unui
text narativ și mijloace
de
construcție
a
personajului. (ANEXA
1)

Evaluare orală
Aprecieri verbale
asupra modului de
realizare a temei.

Prin sondaj, 2-3 elevi
citesc rezolvarea temei
pentru acasă.
Elevii completează fișa
de lucru pe caiet,
completând
spațiile
libere cu cunoștințe
dobândite
în
orele
anterioare.

10’

Frontal

4. Dirijarea învățării

O2

Profesorul va solicita
eleviilor să citească
fragmentul din manual,
extras din opera literară
,,Inocentii”de
Ioana
Pârvulescu.
Profesorul îndeamnă
elevii
să
își
împărtășească părerea
despre textul citit.
Profesorul prezintă pe
ecranul laptopului un
organizator
grafic,
alcătuit
din
patru
rubrici:
personajele,
timpul
și
spațiul
acțiunii, problema ce
trebuie soluționată și
rezolvarea ei.

Elevii citesc, pe rand,
textul propus de profesor.
Elevii își exprimă opinia
oral în legătură cu textul
citit.

Explicația

Metoda cadranului

fișa de lucru
caiet
,manual,
obiecte de scris;
Laptop / Telefon / Tabletă

caiet,
manual,
obiecte de scris;
Laptop / Telefon / Tabletă
fișa de lucru

Conversația euristică
Elevii
completează
cadranul pe caiet.

15’
Schema
narațiunii

Elevii
completează
individual
momentul
acțiunii care i-a fost
atribuit din fragmentul
citat,
completând
apoi schema de pe fișa
prezentată de profesor.
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După ce profesorul va
verifica felul în care
elevii au completat
graficul, va stabili
împreună cu elevii
structura
textului
narativ citit. Astfel, el
va distribui elevilor câte
un
moment
al
acțiunii.(ANEXA 3)

O3

5.Asigurarea
feedbackului

Profesorul prezintă pe
ecranul laptopului o fișă
de
lucru .
Prin
rezolvarea aceastei fișe
de lucru, profesorul
urmărește consolidarea
unor noțiuni învățate
anterior, precum: tipul
de narator, mijloace de
construcție
a
peronajelor, exprimarea
unor opinii în legătură
cu anumite informații
din text și asocierea
acestora cu experiențe
personale.
Profesorul
notează
răspunsurile pe tablă.
(ANEXA 4)

Elevii citesc, pe rând
etapele narațiunii. (
Situația inițială, Cauza
acțiunii,
Desfășurarea
acțiunii
(un
singur
episiod), Problema (
Punctul
culminant),
Rezolvarea și Situația
finală.

Frontal
Strategia celor trei
conexiuni ( textpersoană,text-text și
text-lume)
Diamantul virtuților
Elevii
vor
rezolva
cerințele de pe fișă sub
îndrumarea permanentă a
profesorului.
Elevii
completează
răspunsurile în caiete.

15’
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6. Enunțarea temei
pentru acasă

În vederea asigurării
retenției și capacității de
transfer a cunoștințelor
învățate,
profesorul
noteză pe tablă tema
pentru acasă. (Caietul
elevului pag.44 /14,15,
pag.47 / 21,22).

Conversația
Elevii notează
pentru acasă.

tema

2’
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ÎNVĂȚAREA ONLINE - AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE

Prof. Beian Adriana
Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură continuarea
procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente
informatice de comunicare la distanță.
Această modalitate alternativă este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în design curricular și
experți în noi tehnologii comunicaționale.
Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin trei zone pedagogice:
▪

învățarea online de calitate,

▪

predarea online

▪

proiectarea instruirii online.
Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare atentă a

instruirii.
ATRIBUȚII
În primul rând, pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie să se regăsească sub forma
învățării mixte (blended learning – on line şi faţă-în-faţă). Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri de interacțiune, atunci
când este integrată în mod semnificativ, crește rezultatele învățării.
În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă:
▪

timp de planificare,

▪

pregătire și dezvoltare pentru o lecție,

▪

situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și într-un timp redus.
Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci și proiectarea

atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Apoi, trebuie adaptată particularităților de
vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în
contexte de formare.
Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe avantaje, însă putem să
vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd eu învățarea prin internet.
AVANTAJE
1.

Distribuirea rapidă a materialelor didactice:

▪

Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui informațiile pe care le dorește.

▪

Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va pierde nimic pentru ca
informațiile rămân online.
2.

▪

Orice persoana din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând.
3.

▪

Elevii intră în posesia materialelor print-o simplă accesare:
Existența conținuturilor multimedia:

Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au
eficientizat învățarea.
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4.
▪

Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință:

Dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită sau poate dorește să o actualizeze, el poate face
acest lucru oriunde și oricând. De asemenea, orice document poate fi editat și reedidat, astfel corectarea nu mai
produce dificultăți.
5.

▪

Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor:

Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi timp; în mod individual sau se pot crea
grupuri în care utilizatorii pot să și comunice.
6.

▪

Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului:

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De asemenea, ei pot primi
feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există și interacțiune virtuală
și nu numai învățare individuală.

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând și oriunde, cursanții
pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă,
programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera
procesul de învățare sau încetini.
Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în
același loc sau timp. Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție,
cu o implicare emoțională redusă.

DEZAVANTAJE
1.
▪

Dificultăți în utilizarea tehnologiei:

Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea sunt întâmpinate probleme de
utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații
de confuzie și dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație. Dar această problemă poate fi rezolvată prin tutoriale
video.

2.

Lipsa comunicării reale/fizice:

▪

Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai știu să
comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează!

3.

Situații limită:

▪

Numesc situații limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea acces la internet
sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla să piardă o anumită informație care îi era utilă în
acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situații de criză chiar nu pot fi controlate.
Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru elevi, învățarea online activă

solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate de mărimea grupului de
elevi vor limita foarte mult strategiile utilizate; un număr mare de elevi face imposibilă interacțiunea de calitate.
Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește; se ajunge, în cele din urmă, la un
punct în care pur și simplu nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific și prompt.
Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și profesori;
dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de abordare a învățării. Acest tip de instruire
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poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de
asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora nu este facilitată de profesor.

CONCLUZII
Cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari. Pentru cei mici
tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza în mod efficient.
▪

Învățarea in clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite profesorilor să
cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca mentori si să ghideze
studenții în posibilitățile lor de carieră.

▪

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebari
cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat.

▪

Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, elevii pot găsi mai
multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online generalizate.

▪

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între elevi și profesori,
deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene.

▪

În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține note mari.
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ÎNVĂŢAREA-EVALUAREA ÎN ONLINE
- METODE INTERACTIVE CENTRATE PE ELEV APLICATE LA LECŢIILE DE CONTABILITATE –
Prof. Mareş Nicoleta,
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti
1. Ciorchinele-metodă interactivă centrată pe elev aplicată la lecţiile de Contabilitate
Învăţarea tradiţională în mediul online poate fi păstrată adaptând-o la exigenţele învăţământului modern. Acest
lucru este posibil în măsura în care secvenţele procedurale propuse permit o restructurare inedită. Este posibil ca prin
aplicarea de metode moderne să surprindem secvenţe tradiţionale. Ciorchinele„este o tehnică care exersează gândirea
liberă a copiilor asupra unei teme şi facilitează realizarea unor conexiuni între idei deschizând cheile de acces şi
actualizând cunoştinţele anterioare.” (Breben, S., 2002,p. 203). Este o metodă care stimulează găsirea conexiunilor dintre
idei și care presupune următoarele etape :
− Se scrie un cuvânt/temă (care urmează a fi cercetat/cercetată) în mijlocul tablei sau a foii de hȃrtie;
− Se notează toate ideile, sintagmele sau cunoștințele ȋn legătură cu tema respectivă ȋn jurul acesteia, trăgȃndu-se
linii între acestea și cuvȃntul inițial;
− Pe măsură ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate;
− Activitatea se oprește cȃnd se epuizează toate ideile sau cȃnd s-a atins limita de timp;
Este bine ca tema propusă să fie cunoscută elevilor mai ales cȃnd se realizează individual. Această metodă (figura
1) se poate aplica la clasa a IX în cadrul lecției ”Clasificarea documentelor contabile” (Disciplina Bazele contabilității).
Metoda “Ciorchinelui” aplicată la nivel de grup chiar şi în mediul online presupune cooperare pentru rezolvarea de
sarcini de învăţare, îmbinând munca individuală cu cea în grup, cu scopul de a dezvolta comportamentul social al
elevului. Copilul are timp de gândire, apoi răspunde la întrebări, cooperează, comunică, face asocieri, conexiuni,
argumentează, completează. Astfel, elevii fiind solicitaţi le este dezvoltată gândirea, capacitatea creatoare, şi le este dată
şansa tuturor de a se integra in discuţii.

Figura 1 Reprezentarea grafică a Metodei Ciorchinelui pentru Clasificarea documentelor contabile (prelucrare proprie)
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2. Evaluarea, componentă a procesului instructiv-educativ - exemplu de test de evaluare la disciplina Contabilitate
Pentru punerea în practica a unei evaluări nu există un demers strict stabilit, aceasta testare realizându-se în funcție
de aşteptările celor implicați, contextul, anumite constrângeri. Pornind de la scopul urmărit se caută metode şi instrumente
de evaluare adecvate şi obiective, astfel încât aceasta să fie percepută ca un prilej de învăţare și nu ca o sancțiune, și totodată
să fie prilej de clădire a unei relații constructive între profesor și elev. Plecând de la acest ultim considerent este necesar să
fie respectate cel puțin 3 condiții (Therer, 1999): criteriile de evaluare să fie transparente, să existe obiectivitate în evaluare,
evaluarea să aibă valențe formative.
Modulul: Bazele contabilității
Numele și prenumele elevului:.............................................................................................
Clasa: a IX-a S6
Data:19.01.2021
TEST DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
Subiectul I ................................................................................................................. .......................................35 puncte
A. Încercuiți litera corespunzătoare variantei corecte...........................................................................................15 puncte
1. Răspunderea pentru elaborarea documentelor se atribuie :
a. persoanelor care au întocmit documentele
b. persoanelor care au vizat și aprobat documentele
c. persoanelor care au înregistrat în contabilitate documentele
d. persoanelor care au întocmit , vizat, aprobat și care au înregistrat în contabilitate documentele
2. Verificarea documentelor presupune :
a. verificarea circuitului documentelor
b. verificarea trezoreriei
c. verificarea formei, a calculelor și verificarea de fond
d. verificarea compartimentului financiar - contabil
3. Casa de marcat fiscală emite 3 categorii de documente:
a. bon fiscal, rola jurnal, raportul de închidere zilnică (raportul Z)
b. stat de salarii, registrul de evidență al salariaților
c. ordin de plată, extras de cont, bilet la ordin
B. Scrieți asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana ……………….10 puncte
A
B
1. Documente de evidență a stocurilor
a. Documente în care se consemnează operațiile de
încasări și plăți
2. Documente de evidență operațiuni bănești
b. Documente în care se consemnează operații de intrări
și plăți
C. Notați A (adevărat) sau litera F (fals)…………………....................................................................................10 puncte
Documentele justificative îndeplinesc următoarele funcții:
Funcția de justificare a operațiilor economico-financiare
Funcția de diagnosticare a operațiilor financiare
SUBIECTUL II................................................................................................................. ................................25 puncte
A. Completați spatiile libere cu cuvintele potrivite……………………………….................................................10 puncte
Documentele de evidență contabilă sunt.........................................................
Documentele justificative sunt..........................................................................
B. Răspundeți la următoarele cerințe..................................................................................................................15 puncte
1. Precizați la ce se referă operația de clasare a documentelor.
2. Prezentați în ce constă operația de păstrare a documentelor.
3. Precizaţi în ce constă operația de arhivare a documentelor.
SUBIECTUL III.......................................................................................................................... ......................30 puncte
A.......................................................................................................................................................................10 puncte
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În data de 23 aprilie 2019 , magazinul SC ,,Mobila ’’ S.R.L. realizează vânzări de mărfuri cu încasare în numerar de 46.450,25
lei, cota Tva 9%.Numerarul se depune în aceeași zi la caseria unității. Magazinul SC ,,Mobila ‘’ S.R.L. are la începutul zilei
bani în casieria firmei în sumă de 7.380,50 lei. Se înregistrează operața de încasare și se realizează evidența operativă a
magazinului și a casieriei. Precizați documentele care sunt utilizate la vânzarea mărfurilor.
B............................................................................................................................ ...........................................20 puncte
Alcătuiți un eseu cu tema ,,Documente de evidență contabilă“ în care să aveți în vedere următoarele :
Definiția documentelor contabile
Importanța documentelor contabile
Clasificarea documentelor contabile după conținut.
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
Subiectul I.................................................... 35 puncte Păstrarea documentelor se face în dosare, cartoteci sau mape
A.................................................................... 15 puncte prevăzute prin operația de clasare
1 - d, 5 puncte
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte. Pentru răspuns incorect
2 - c, 5 puncte
sau ȋn lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
3 - a, 5 puncte.
Arhivarea documentelor este operația de păstrare a documentelor
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte din anii anteriori.
.Pentru răspuns incorect sau ȋn lipsa acestuia se Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct. Pentru răspuns
acordă 0 puncte.
incorect sau ȋn lipsa acestuia se acordă 0 puncte
B.................................................................10 puncte
Subiectul III...................................................................30 puncte
1 - b, 5 puncte
A............................................................................. 10 puncte
2 – a, 5 puncte
Documentele contabile care sunt folosite la vânzarea mărfurilor
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte. sunt: bon fiscal, monetar, raport de gestiune, registru de casă.
Pentru răspuns incorect sau ȋn lipsa acestuia se acordă Pentru răspuns corect și complet se acordă 2,5 puncte. Pentru
0 puncte.
răspuns incorect sau în lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
C.....................................................................10 puncte B.................................................................................... 10 puncte
A - A, 5 puncte
a) Documentele contabile sunt acte scrise în care se înregistrează
B - F, 5 puncte
și se prelucrează informațiile generate de tranzacțiile economice
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte, ale entității.
pentru răspuns incorect sau ȋn lipsa acestuia se acorda Pentru răspuns corect și complet se acordă 5 puncte.Pentru răspuns
0 puncte
incorect sau în lipsa acestuia se acordă 0 puncte
Subiectul II.................................................. 25 puncte
b). Importanța documentelor contabile :
A.................................................................... 10 puncte Reprezintă principala bază de date pentru evenimentele și
acte scrise în care se consemnează și se prelucrează tranzacțiile derulate în cadrul unei entități,oferă toate informațiile
informațiile generate de tranzacțiile economice ale necesare desfășurării activității economice, fac dovada înfăptuirii
entități............................................................5 puncte
unei operații economice, se iau decizii privind organizarea și
acte scrise întocmite în momentul efectuării operațiilor conducerea activității entității se asigură gestionarea patrimoniului
economice prin care se atestă efectuarea operației și respectarea disciplinei financiare.
economice.....................................................5 puncte
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte un punct.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau în lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Pentru răspuns incorect sau ȋn lipsa acestuia se acordă c) Clasificarea documentelor contabile după conținut: documente
0 puncte.
de evidență a imobilizărilor corporale, de evidență a stocurilor, a
B.....................................................................15 puncte salariilor, a operațiunilor bănești, privind inventarierea.
Clasarea documentelor se referă la aranjarea se asigură gestionarea patrimoniului și respectarea disciplinei
documentelor intr-o anumită ordine strict determinată financiare.
în scopul asigurării și păstrării documentelor în bune Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 2 puncte
condiții.
Pentru răspuns incorect sau în lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte. Pentru
răspuns incorect sau ȋn lipsa acestuia se acordă 0
puncte.
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1999EVALUER.pdf
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ȘCOALA ONLINE – O NOUĂ PROVOCARE PENTRU MANAGERUL ȘCOLAR
SECȚIUNEA 2 – RESURSE EDUCAȚIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Prof. BOGA ANCA STEFANIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERNEȘTI - MARAMUREȘ
În contextul actual – și mă refer aici atât la contextul socioeconomic și cultural, cât și la cel strict educațional –
funcția de director este adeseori resimțită ca o povară, aducând cu sine un inevitabil stres.
Crearea unui „ethos” organizațional armonios este o cerință imperioasă pentru un management de calitate și se
află în strânsă legătură cu tipul de management practicat în unitate și cu personalitatea și viziunea managerului. În școlile
unde managerul este o persoană deschisă, comunicativă, empatică, corectă, unde se asigură transparența decizională,
unde oamenii se simt apreciați pentru eforturile lor, climatul din școală va fi unul armonios, favorabil dezvoltării
personale și motivant atât pentru profesori cât și pentru elevi, ceea ce va duce la o creștere a calității actului educațional.
Adesea, termenul de „ethos şcolar“ este folosit pentru a–l înlocui pe cel de climat, însă ethosul are şi alte conotaţii, de
tipul celor care presupun ataşamentul actorilor educaţionali faţă de organizaţia lor, pe baza valorilor pe care şcoala le
promovează. Practica a demonstrat că performanţele cadrelor didactice şi ale copiilor, satisfacţia lor, calitatea
activităţilor instructiv-educative sunt influenţate de atmosfera în care decurg momentele programului zilnic, de estetica
ambientului la nivelul sălilor de grupă, holuri, vestiare, de renumele cadrelor didactice, de atmosfera relaţiilor
interpersonale, de grup şi profesionale, de bucuria cu care se vine la serviciu. (https://iteach.ro/experientedidactice)
Această sarcină a managerului de a crea un ethos organizațional pozitiv este una destul de dificilă în contextul
actual, deoarece, pe lângă multitudinea de probleme existente în sistemul de învățământ de ani buni, a apărut, în anul
curent, pandemia de coronavirus, pentru a zgudui din temelii o lume și implicit și sistemul de învățământ, și așa instabil.
A pus directorii de școli, cadrele didactice, elevii și părinții în situații fără precedent. Mai mult, acest lucru s-a întâmplat
brusc, pe nepregătite, fără a da managerilor șansa să-și planifice și să-și organizeze din timp activitatea și resursele
necesare (materiale, fianciare, dar și umane) în sensul trecerii la învățământul digitalizat. Școala online a apărut ca o
noutate pentru toți și a creat și continuă să creeze dificultăți, nemulțumiri, situații neprevăzute și să genereze foarte mult
stres pentru toți cei implicați în actul educațional. Cele mai stringente probleme în acest sens sunt legate de: lipsa
tehnologiei adecvate pentru copiii din medii defavorizate, cadre didactice care nu sunt pregătite pentru a preda online,
dificultatea de adaptare din partea tuturor, stăpânirea insuficientă a echipamentelor tehnologice de către copiii de vârstă
preșcolară și școlară mică, care au nevoie de sprijin din partea părinților și implicit lipsa de timp a acestora din urmă și
uneori dificultățile generate de limitarea competențelor digitale. De asemenea consider o mare problemă incapacitatea
ministerului de a pune la dispoziția școlilor o platformă unică, gratuită, performantă, lăsând tot în seama managerilor
acest aspect.
Așadar virusul ucigaș care a făcut ravagii în lumea întreagă a afectat serios învățământul românesc tocmai din
cauza incapacității acestuia de adaptare la situații neprevăzute. Unii profesori nu dețin competențele digitale necesare,
mulți dintre copii și profesori nu dispun de echipamente adecvate învățământului digitalizat, școlile și autoritățile locale
sunt incapabile să acopere aceste deficiențe, inegalitatea de șanse își spune cuvântul mai mult ca oricând. În plus, timpul
petrecut la calculator afectează atât copiii cât și cadrele didactice din punct de vedere fizic, cognitiv, emoțional. Aspect
despre care nu vorbește nimeni! Mircea Platon, a cărui carte Deșcolarizarea României este o radiografie fără cenzură a
sistemului actual de educație, vorbește despre pericolele digitalizării educației, pe care o percepe ca pe un dezastru total:
„În condițiile în care o mare parte a problemelor școlare ale copiilor au de a face și cu scufundarea lor în lumea
virtuală, acolo nu e întristare și nici suspin pentru că lucrurile nu au consecințe și cu o simplă fluturare de deget mare
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peste interfață schimbi jocul, a pretinde că îmbunătățești învățământul din România digitalizându-l e fie iresponsabil, fi
de-a dreptul subversiv. Rezultatele aceste arhitecturi curriculare vor fi dez-alfabetizarea totală a României,
deșertificarea intelectuală și culturală.” Platon susține ferm că digitalizarea „nu va face decât să-i arunce pe copii și
mai mult în direcția noianului de ‘informații’ și de impulsuri care le macină capacitatea de concentrare și le tocesc
discernământul. Omul liber nu se naște la capătul unui terminal de calculator.”
Cred că pot afirma, fără teama de a greși, că această pandemie înseamnă pentru educație o tristă și grea
încercare. Deopotrivă de grea pentru dascăli, elevi, manageri școlari, părinți. Am fost nevoiți să ne adaptăm progresului
tehnic pentru a face față muncii la distanță în foarte multe domenii, am fost nevoiți să învățăm „distanțarea socială”, să
învățăm să trăim și să muncim (cât mai eficient) sub imperiul fricii și al panicii. Să ne adaptăm la starea de urgență și
starea de alertă, la trecerea bruscă de la învățământul clasic la cel online, la mutarea din spațiul fizic al sălii de clasă, cu
tablă, bănci, catedră în spațiul claselor virtuale. De aceea cred că adaptabilitatea și flexibilitatea sunt cele mai importante
calități pentru un dascăl în lumea în care trăim. Alături de acestea, dragostea pentru copii este foarte importantă, este în
fond resortul tuturor acțiunilor noastre, este chiar sursa puterii noastre de a ne adapta la (aproape) orice. Dascălului
adevărat nu trebuie să i se impună planuri remediale și măsuri de recuperare, nu trebuie să i se ceară programe adaptate,
pentru că acestuia îi pasă de fiecare suflet pe care îl ține în palmă, se va apleca asupra fiecăruia, cu grijă și atenție la
nevoile și posibilitățile fiecăruia, își va adapta munca în așa fel încât fiecare copil să-și valorifice la maxim potențialul și
resursele. „Se așteaptă ca profesorii să împlinească țeluri de neatins cu instrumente neadecvate. Miracolul este că,
uneori, ei reușesc să ducă până la capăt această misiune imposibilă”, spunea Haim G. Ginott. Aș spune că nu doar
uneori... ci de cele mai multe ori! Și secretul acestei reușite este același din veac: dragostea pentru copii, țelul suprem
care îi călăuzește din prima zi de carieră până în ultima zi de viață!
În ciuda tuturor dificultăților, marea majoritate a directorilor școlari și-au îndeplinit cu succes sarcinile și au
contribuit într-o mare măsură la păstrarea unui echilibru în sistem, iar cadrele didactice, în mare parte, au reușit să le fie
aproape copiilor așa cum au știut mai bine, punând în slujba lor toate resursele pe care le-au avut la dispoziție (timp,
echipamente și dispozitive personale și mai ales imense, inepuizabile resurse sufletești).
In acest context, dascălul și-a dovedit, ca de atâtea ori, măiestria și puterea, amintind încă o dată lumii întregi că
educația este o artă și educatorul un artist, că dragostea pentru copii este mai importantă decât orice principii, directive,
politici, că în ciuda numeroaselor critici din partea societății și a lipsei de susținere din partea autorităților și adeseori
chiar din partea părinților, își asumă cu demnitate răspunderea pentru sufletele pe care le ține în palmele sale.

Bibliografie:
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JOCUL DE ROL ȘI DRAMATIZAREA-METODE EFICIENTE ALE ÎNVĂȚĂRII
Prof. Curelaru Ancuța-Irena
Școala Gimnazială ,, Înv. Clemența Beșchea,, Căpățânești
Jud. Buzău
Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. Metodele de
învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea
profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi
viaţă”. (M.Ionescu, V.Chiş, p.126)
Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în :
1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, exerciţiul;
2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, metode de
simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire.
Metodele moderne se caracterizează prin următoarele note:
· acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;
· sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului educaţional;
· sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire;
· sunt orientate spre proces;
· sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, evaluarea fiind una
formativa;
· stimulează motivaţia intrinsecă;
· relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din modul de organizare a
lecţiei.
Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea unor reguli. Literatura de
specialitate pune în evidență faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în echipă, se impune respectarea a două
condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formularea unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru,
astfel încât aceasta să fie înţeleasă de toată lumea.
În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă impresia că au succes în ceea
ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de expectanţe pozitive faţă de elevi; utilizarea unor
strategii de management educaţional eficient; stabilirea de obiective clare şi comunicarea acestora elevilor; valorificarea
la maxim a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă.
Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. Profesorii trebuie să ofere explicaţii
cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese de către elevi.
Jocul de rol și dramatizarea
Prin intermediul jocurilor de rol și al dramatizărilor am urmărit să verific cunoştinţele asimilate de către elevi din
textele deja studiate la orele de limba şi literatura română. De asemenea, am observat faptul că elevii au participat cu o
mare plăcere la aceste activităţi, au realizat că se află într-o „ situaţie de învăţare”, că primează aspectul cognitiv şi, ca
atare , este necesar să se desfăşoare cu toată seriozitatea.
Prin aceaste metode am valorificat avantajele dinamicii de grup. Au fost angajaţi atât elevii timizi, cât şi cei mai
slabi la învăţătură, a fost stimulat curentul de influenţe reciproce, ceea ce a condus la creşterea gradului de coeziune în
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colectivul clasei, precum şi la întărirea unor calităţi morale ( răbdare şi tenacitate, stăpânire de sine, respect pentru alţii,
cinste, autocontrol). De asemenea, prin aceste jocuri de rol am încercat să cultiv activismul, spiritul ludic, aptitudinea de
a face faţă unor situaţii conflictuale, iniţiativa şi spiritul de răspundere.
Folosirea jocului de rol şi a dramatizării în cadrul orelor de limba şi literatura română ca modalitate de sporire a
randamentului şcolar m-a condus spre formularea câtorva concluzii cu aplicabilitate în activitatea didactică.
Lecţia în sistemul de învăţământ contemporan trebuie să aibă un caracter creator, dinamic, simplu, novator, să fie „
eliberată” de schematism, rigiditate şi formalism. Acest lucru este asigurat şi prin introducerea în lecţiile de limba şi
literatura română de la ciclul gimnazial a jocului de rol şi dramatizării.
Folosirea jocului de rol şi a dramatizării în cadul orelor de limba şi literatura română se corelează cu introducerea
unor metode şi procedee de muncă individuală. În acest fel, elevul învaţă mai uşor, este condus pe căile autocunoaşterii,
ale autoexigenţei, dezvoltându-şi încrederea în propriile forţe, se afirmă ca personalitate în raport cu un scop
conştientizat, se satisfac anumite trebuinţe spirituale dar şi sociale, de afirmare şi realizare, de cooperare şi integrare
socio-culturală.
Utilizarea jocului de rol şi a dramatizării antrenează şi stimulează imaginaţia, gândirea creatoare,
reprezentările, memoria, precum şi trăsăturile pozitive de voinţă şi caracter.
Pe baza experienţei acumulate aş putea afirma că, folosind jocul de rol şi dramatizarea, am reuşit în mare măsură să
omogenizez colectivul clasei, înlăturând în mare parte, mai ales la elevii mai puţin dotaţi, unele obstacole ca teama de
greşeală, timiditatea, descurajarea.
Prin intermediul jocului de rol şi al dramatizării elevii au valorificat cunoştinţele şi deprinderile însuşite în lecţiile
anterioare, şi-au manifestat spontan calităţile comportamentale, stimulând atitudinea pozitivă faţă de muncă şi relaţiile de
colegialitate din sânul clasei.
În ceea ce priveşte atitudinea elevilor faţă de sarcinile jocurilor didactice propuse, am observat că aceştia nu sunt
suprasolicitaţi de ele, ci le doresc, le aşteaptă, le solicită. Chiar şi cei mai timizi sau mai slabi la învăţătură au dobândit
încredere în forţele proprii, doresc să încerce să obţină prin aceste activităţi rezultate mai bune.
Putem aprecia că jocul de rol şi dramatizarea contribuie la realizarea celor două laturi educative: crează
motivaţia şi atmosfera afectivă necesară lecţiei şi pregăteşte elevii pentru însuşirea unor noi cunoştinţe şi detaşarea de
modelele oferite. Aşadar, jocul didactic se poate folosi ca mijloc de sensibilizare pentru activitatea de învăţare, ca mijloc
de a dobândi experienţă, ca mijloc de stimulare şi creare a autonomiei în învăţare.
Pentru ca momentul în care este folosit jocul didactic să devină eficient, este necesară realizarea unei corelări
cât mai strânse între conţinutul lecţiilor predate şi sarcina didactică a jocului, cunoscându-se faptul că la lecţii accentul se
pune pe transmiterea de cunoştinţe, jocul didactic fiind sau devenind o activitate de completare.
Datele înregistrate din experimentul întreprins, precum şi cele obţinute în urma evaluărilor curente şi finale, pun în
evidență valenţele formativ-educative ale jocului de rol şi ale dramatizării. Aceasta se evidenţiază în creşterea
randamentului şcolar al elevilor, recuperarea unor lacune ale acestora, în creşterea motivaţiei şcolare.
Jocul de rol şi dramatizarea au influenţat pozitiv volumul şi calitatea cunoştinţelor elevilor, formarea şi
consolidarea deprinderilor de soluţionare corectă şi rapidă, perspicacitatea şi potenţialul lor creativ.
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INTERVENȚIA ÎN CAZUL COPIILOR CU NEVOI SPECIALE IN CLASĂ

Gheorghe Georgeta Mihaela
Școala Gimnazială Petrești, Petrești, Dâmbovița, România
S-a conturat in ultima perioadă de timp o nouă paradigmă la nivelul managementului clasei de elevi: integrarea, ca
principiu organizatoric preluat și acceptat necondiționat și în pedagogia generală.
Cei mai mulți copii cu probleme de învățare si de comportament prezintă și puncte fierbinți la nivel social-relațional. În
universul vieții lor cotidiene, regulile comportamentale, modalitățile de definire ale informațiilor și situațiilor, precum și
decodificarea modelelor, au o altă semnificație statuată prin jocul regulilor și al normelor stabilite de comunitatea școlara
și de educator. Rămâne deschisă întrebarea: cu ce drept acordă unii pedagogi eticheta de “handicapat” copiilor
dezavantajați tocmai în spiritul însușirilor anterior amintite? Ce trăsături de personalitate determină un anumit tip de
percepție socială pentru copiii cu nevoi speciale? Când cineva este considerat “normal”, când diversitatea personalității
umane poate fi considerată drept apanaj al normalității, atunci nu mai avem nevoie de a tinde către apartenența
omogenității, și astfel, anumiți oameni nu vor mai fi izolați, selecționați. În acest caz este drept ca trebuințele individuale
și problemele descrise anterior să ia într-un timp cât mai scurt locul noțiunii stigmatizate, fără a simplifica prin acesta
acțiunile pedagogice, dar mai ales substratul teoretic, argumentativ.
Tot astfel nu va mai fi creată o a doua categorie de oameni inferiori. Cei fără handicap trec drept normali, iar instituțiile
lor fiind orientate regulamentar, rectiliniu, în timp ce, prin simetrie, cei cu nevoi speciale, ca anormali, punânduli-se la
dispoziție direcții specializate de instrucție și formare.
În sinteză, integrarea socială nu poate cauza separație socială, ci o firească echilibrare a realității sociale. Includerea nu
va mai putea fi atinsă prin excludere. Ca pedagogi, trebuie să recunoaștem că diferențierea și variabillitatea sunt normale
și că numai pornind de la comunitate ele pot fi acceptate.
Speranța democratizării societății contemporane pe baza respectării drepturilor omului pentru fiecare membru al ei a
cuprins de la o perioadă încoace și persoanele cu nevoi speciale în educație pentru care posibilitățile de viață normale
sunt mai reduse, dar spre care totuși aspiră. Ar fi de amintit aici câteva pasaje din Statutul Consiliului Europei privitoare
la problema abordată: Art I: “Persoana umană este inviolabilă”, Art. II:”Persoana umană are dreptul la dezvoltare liberă”,
Art. III: “Egalitatea tuturor oamenilor si interdicția dezavantajării ori a prejudecierii persoanei umane”. Managementul
clasei prezintă în momentul de față necesitatea schimbării paradigmelor astfel încât evaluarea pedagogică să fie operate
la un nivel înalt de obiectivitate, iar noțiunile teoretice să găsească o proiecție practică la nivelul sarcinilor concrete de
intervenție în dezvoltarea personalității. Schimbarea raportului dintre componenta medicală și cea educativă la nivelul
teoriei și practicii cu persoanele având nevoi speciale este un prim demers al pedagogiei integrative ca funcțiune ce
trebuie aplicată imediat.
Managementul clasei de elevi se află în fața unei noi provocări, pretențiile pedagogice trebuiesc mărturisite realist, iar
dezideratul integrării în științele generale ale educației trebuie să fie redeschis. Astfel, pe bazele schimbate ale cadrului
acțional de astăzi nu vor mai fi posibile separațiile între școlile de masa și școlile special, între pedagogie și pedagogie
specială, iar problematica integrării se va situa pe o poziție privilegiată la nivelul preoupărilor Științelor Educației.
Pentru managementul clasei este demnă de luat in seamă deschiderea către pedagogie și către științele educației.
Sistemul prezentat anterior croiește drumul unei reale integrări pedagogice în clasă. Ea pune temelia unei punți de
legătură între cele două latifundii spirituale și științifice având ca rezultat un înalt nivel calitativ al instrucției și
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învățământului cu acest specific. Managementul clasei are atunci posibilitatea de a-și îndeplini și nobila misiune de a
transcende granițele fizice și spirituale dintre copiii și tinerii cu dificultăți adaptive și ceilalți copii din clasă/ școală. Când
integrarea va deveni regulă în orice caz instrucțional, nu va mai fi necesară decât o calificare superioară a cadrului
didactic.
Cu privire la schimbarea raportului dintre managementul clasei și psihopedagogia specială trebuie menționat că
începutul acestuia ar fi bine să se găsească în modificarea personalității, a gândirii și reprezentărilor educatorilor în
vederea mobilizării lor pentru realizarea dezideratului integrării școlare.Așadar, sistemul de formare al cadrelor didactice
poate fi considerat ca un potențial element preferențial pentru introducerea în școală și universitate a ideii și practicii
integrative.
Nu este greu de înțeles de ce e absolut necesară sensibilizarea cu conceptul de integrare, precum și cu o strategie
specifică de calificare a cadrelor didactice în conformitate cu aceste obiective. Această problemă constituie încă o temă
fundamentală de investigare pentru specialiștii domeniului științelor educației. Procesul de formare și de perfecționare a
cadrelor didactice trebuie să fie reașezat pe baze noi, refundamentat preluând la nivelurile curriculare conținuturi
privitoare la integrare. La poziția de până acum a educatorilor au contribuit și anumite ambiguități provocate de
nediferențierea clară a diagnosticului medical cu cel psihologic și cu terapia educațională.
Altfel, atât politica educațională și școlară, cât și științele educației în general urmează să dezvolte această orientare
înspre scopurile și dezideratele propuse. Cu obiectivitate se cuvine să menționez că integrarea nu poate fi considerată ca
unica problemă de studiu a psihopedagogiei speciale, ci va fi substituită treptat de avatarul conștiinței individuale și
sociale în fața fenomenului complex provocat de persoanele cu nevoi speciale.

Bibliografie:
Romiță B. Iucu, „Managementul clasei de elevi”, editura Polirom, București, 2006.
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PLATFORME

PENTRU GESTIONAREA CLASELOR, A RESURSELOR DE ÎNVĂȚARE ȘI A
PROGRESULUI ȘCOLAR
Prof. Gorescu Carmen
Liceul Teoretic„Dr. Mihai Ciucă”Săveni, jud Botoşani

Platforme electronice aplicate în studiul chimiei
1.Kahoot este o platformă de învățare bazată pe joc, utilizată ca tehnologie educațională în școli și alte instituții
de învățământ. Jocurile de învățare „kahoots”, sunt teste cu alegeri multiple generate de utilizator, care pot fi accesate printun browser web sau prin aplicația Kahoot
https://www.instruction.uh.edu/knowledgebase/how-to-create-a-kahoot-quiz/
https://create.kahoot.it/details/0dcd4ef0-7b85-4888-97cb-6bf54809c645

2.GoConqr este o platformă online care conține diferite instrumente de învățare și gestionare a învățării pentru
cursanți, educatori și instituții de învățământ. Utilizatorii furnizează conținutul sau utilizează conținutul din biblioteca
platformei. Utilizatorii pot partaja resurse și pot comunica cu alți utilizatori ai platformei. Conținutul poate fi organizat
folosind hărți mentale, carduri, teste, note, diapozitive sau diagrame. . https://www.goconqr.com/
https://www.goconqr.com/mindmap/22305957/cuprul?id=22305957&locale=en-US

3.Wordwall este o platformă care permite construirea de jocuri educaționale interactive în format digital, ce pot
fi inserate în alte platforme de învățare sau, mai simplu, distribuite prin link.
Rolul de creator de resurse wordwall.net este limitat de tipul de cont creat: plan basic (free), standard sau pro.
https://wordwall.net/resource/3049820

4.LearningApps este o platformă online în care se poate crea conținut interactiv sub forma a diferite tipuri de
exerciții.
După crearea unui cont în platforma LearningApps poți să creezi diverse tipuri de exerciții interactive pe care să le inserezi
apoi în cursurile online. http://learningapps.org/
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https://learningapps.org/9766950

5.Animații PowToon
Platforma PowToon, unul dintre instrumentele web cele mai interesante, datorită multiplelor posibilități tehnice
pe care ni le oferă. PowToon ne permite sa facem prezentări care arata foarte atrăgător, viu și interactiv. Servicul este
gratuit, oricine poate realiza o prezentare formată din mai multe slide-uri animate. Singurele limitari sunt: limita de timp
de 5 minute și logoul PowToon care apare în partea dreaptă jos și la finalul prezentării.
https://www.powtoon.com/online-presentation/cdxIPbLwxMb/?mode=movie#/

6.Issuu este o platformă care ne permite să încărcăm și să publicăm reviste sau publicații(în format tipărit) online..
Versiunea gratuită de pe https://issuu.com ne permite să creăm un cont Issuu, să utilizăm cititorul Issuu și să încorporăm
revista online pe site-ul nostru.
https://issuu.com/home/drafts/7wf4a3zegug/file

7.StoryJumper este o platformă de tehnologie educațională de vârf, care face mai ușoară crearea cărților
electronice în baza fotografiilor proprii. Aplicația storyjumper.com se poate folosi cu succes cu elevii din toate ciclurile de
învățământ și se poate adapta la orice disciplină de studiu
.https://www.storyjumper.com/book/read/83686465/Amestecuri-de substan%C8%9BeprofGorescu-Carmen#

8.Calaméo este prima platformă de publicare digitală multilingvă și are o comunitate de cinci milioane de
utilizatori în întreaga lume. Calaméo pune la dispoziția utilizatorilor privați și profesioniști un mediu dinamic și inovator
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pentru a publica și partaja instantaneu reviste interactive, multi-media, broșuri, rapoarte, buletine informative, prezentări
și cataloage pe orice dispozitiv
https://en.calameo.com/read/00629357326481a6f9c71

9.Sutori este trei instrumente într-unul. Este un amestec de Prezentări Google, Documente și Site-uri. Se pot face
prezentări, scrie eseuri, crea portofolii și prezenta proiecte. Sutori are totul, oferă o interfață simplă pentru a prezenta
proiecte pe ecrane, ne permite să scriem în formă scurtă și lungă, să încărcăm suporturi media, să încorporăm resurse. O
putem face în colaborare sau singur, putem încorpora munca pe un alt site web ... totul dintr-un singur loc.
https://www.sutori.com/story/copy-of-oxigenul--5N1ohsrMJDr4yZwDo4K9mcgP

10.Linoit este o aplicație dedicată realizării de aviziere virtuale. Acestea pot fi colaborative: grupul de elevi dintro clasă pot încărca teme pe avizierul creat de profesor sau pot realiza propriile aviziere virtuale multimedia, în echipă,
pentru a demonstra o idee, pentru a susține o prezentare, pentru a indica și comenta resurse relevante pe o temă dată etc.
https://en.linoit.com/
http://linoit.com/users/carmengor/canvases/Substan%C8%9Be%20chimice%20-%20recapitulare

Bibliografie:
1.

Elena ȘUȘNEA, Instruire asistată de calculator (curs universitar), Editura Universității Naționale de Apărare
Apărare “Carol I”, București, 2013

2.

Otilia DANDARA, Platformele electronice – mijloc de modernizare a tehnologiilor educaționale, Universitatea
de stat din Moldova, Studia Universitatis Moldavie, Revista Științifică a Universității de Stat din Moldova, 2013,
nr 5 (65) •
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Dumitru,Gh.,Dumitru,C, Psihologia procesului de învățământ, Editura Didactică și Pedagogică, București,1997

4.

Top 10 platforme eLearning pentru scoalaonline

5.

https://ro.pinterest.com/lucianecurator/școala-online/platforme
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https://asociatiapro.ro/7-mituri-despre-elearning/
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ȘCOALA ONLINE. DE LA INOVAŢIE ȘI CREATIVITATE LA PERFORMANŢĂ
Profesor: Staicu Adriana
Școala Gimnazială Căpșuna, Cobia
Judeţul: Dâmboviţa
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată de învăţare;
pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii şi, forma cea mai
profundă, să ne autodepăşim.
Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor tehnologii pot reduce
costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai eficientă a timpului profesorului. Astăzi,
putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare
online. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli.
Strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele stiluri de
învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu.
Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile și
accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai mai interesant și adaptat elevului
digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și
resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare.
Profesorii şi elevii doresc instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai
bune resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au nevoie pentru
o lecţie bună.
Învăţarea on line poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă elevilor un conţinut de instruire prin
Internet. De aceea, condiţia de bază impusă participanţilor în procesul de învăţare este posedarea unui calculator şi o
conexiune la Internet.
Învăţarea electronică nu semnifică doar portaluri educaţionale, ea presupune învăţarea pe tot parcursul vieţii cunoscutul „life long learning”.Desigur, cea mai consacrată formă a învăţămâtului electronic este cea instituţionalizată, în
special sub denumirea de învăţământ la distanţă, dar şi instruire asistată pe calculator, instruire prin multimedia.
E-learning câştigă teren în fiecare zi prin punerea în aplicare a noilor tehnologii în formare. Posibilitatea de a ne
conecta prin intermediul unui site web pentru a dobândi cunoştinţe noi pe linia de îndrumare de la oameni care
sunt,uneori, la sute de kilometri distanţă şi a învăţa aproape complet aspectul acestor conţinutului în timp real, permite
dobândirea de noi cunoştinţe fără stresul de zi cu zi.
O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, elevilor,
părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini și a spori livrarea și
managementul educațional.
Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de avantaje, precum:
•

Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație

•

Centrare pe elev/participant

•

Elevii pot colabora și învăța împreună

•

Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări

•

Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă
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•

Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional

•

Materialele pot fi personalizate

•

Posibilitatea modificării informației difuzate

•

Accesibilitate, comfort, flexibilitate

•

Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri

•

Elevul poate învăța în ritmul lui propriu

•

Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent

•

Costuri reduse de distribuție a materialelor

•

Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă

•

Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional

•

Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri

efeObservând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea platformelor
eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în
care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între
metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea
competențelor elevilor.
Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu
cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus și dezvoltarea unor produse educaționale
create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale
Elevii învață cu plăcere folosind platformele online pentru că pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte
utile, probleme rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar
câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de învățare,
așa cum este și ExamenulTau.ro, de pildă. Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la
clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare.
Concluzii
Cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, atat a celor mici, cat si a celor mari. Pentru cei mici tehnologia
este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o motivatie puternica pentru a o utiliza in mod eficient.
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GHIDAREA COPILULUI SPRE REUȘITĂ
Camelia Stoica
Școala Gimanzială “N.Simonide” Pitești, Argeș

A educa un copil înseamnă a ghida acel copil spre reușita lui în viață atât din punct de vedere profesionalintelectual cât și socio-emoțional. Ca profesor, educarea copiilor se face în funcție de caracteristicile lor psiho-afective și
de mediul familial al acestora. Educația formală presupune modelarea unui copil prin transmiterea informațiilor standard
într-un cadru oficial și riguros folosind datele deja existente primite de acesta în cadrul familiei.
A cunoaște ce parte să îi influențeze pe copii într-un sens pozitiv pentru a performa în școală este un beneficiu
atât pentru profesor cât și pentru elev. De multe ori profesorul ajunge în impas în momentul în care nu știe cum să mai
abordeze un copil pentru a-l motiva să învețe mai mult, mai bine sau din punct de vedere comportamental să îl poată
modela adecvat cerințelor sociale.
Și atunci, singura șansă de informații care pot desluși un pic negura în care profesorul se află din punct de
vedere al soluțiilor găsite pentru copil este familia. Anumite momente prin care familia trece pot influența negativ
evoluția copilului chiar dacă tranzitoriu. Se știe foarte bine că factorii emoționali, stările emoționale blochează
manifestarea normală a raționalului, a cognitivului și chiar a comportamentului lui. Așadar, când educatorul este pus în
temă cu situațiile tensionate sau puternic emoționale prin care trece copilul, poate interveni ajutându-l pe acesta să
gestioneze tumultul emoțional în echilibru cu cerințele școlare și sociale.
Factorii care determină succesul școlar sunt de natură intrinsecă și extrinsecă a copilului. Cu alte cuvinte, copilul
poate reuși să performeze la școală dacă acasă are pe cineva care îi insuflă aprecierea pentru carte sau pentru reușita
profesională (însemnând aici nu doar note mari obținute, ci înclinația spre valorificarea unui talent sau îmbrățisarea unei
meserii), daca nativ este înzestrat cu capacitatea de a învăța și cu alte abilități necesare evoluției școlare.
Cadrul didactic este unul dintre factorii cei mai importanți care determină succesul copilului prin modul în care
poate, știe și vrea să gestioneze mediul și condițiile de învățare ale acestuia. Abilitatea cadrului didactic de a motiva un
copil să se ridice la nivelul reușitelor școlare constitute o calitate pe care acesta și-o formează în timp dobândind
experiență și fiind atent la feedback-ul primit de la elevi și de la părinți.
Ultimele cercetări în domeniu au evidențiat faptul că mediul este cel care influențează mai mult de 70% evoluția
unui copil în comparație cu datele native care se pot modela. Teoriile inteligenței de tip academic arată faptul că influența
factorilor psihici (de natură intrinsecă) este în proporție de 50%, în timp ce influența condițiilor de mediu reprezintă
cealaltă jumătate.
Ca atare, factorii de mediu sunt cei despre care putem spune că au o influență mai mare decât caracteristicile
psihice cu care se nasc copiii. În favoarea acestei teorii stau la bază cazurile copiilor afectați de diferite sindroame care
fac progrese cu ajutorul terapiilor, specialiștilor și al părinților care motivează spre evoluție.
De asemenea, se cunosc și cazuri în care copii înzestrați de natură, dacă nu au modelul potrivit evoluției și
susținerea necesară, încep să nu înregistreze progrese în dezvoltarea lor.
Succesul și insuccesul școlar reprezintă raportarea socială bipolară a încadrării rezultatelor școlare ale elevilor,
din punct de vedere academic – intelectual, motivațional, socio-emoțional și comportamental în niște parametrii
măsurabili prin intermediul calificativelor.
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Evaluarea rezultatelor școlare, a performanței înregistrate, a modului și gradului de raportare comportamentală
la normale sociale de către copil, se face prin aprecieri calitative : bine, foarte bine, insuficient sau valoric pe o scală
măsurabilă de la 1 la 10. Practic, evaluarea externă la care e supus gradul de realizare a sarcinilor școlare de către copil îl
învață pe acesta să se raporteze la niște valori sau aprecieri venite din exteriorul ființei lui, care, în cele mai multe cazuri
coincid cu motivația extrinsecă și a căror necesitate copilul nu o înțelege.
Dorința mare de a avea succes școlar a copiilor poate antrena nesiguranța acestora pe propriile procese psihice și
să aibă ca reper doar pe ceilalți colegi cu care să se compare. Astfel, ei pierd din vedere bucuria pentru propriile realizări,
având atenția concentrată asupra exteriorului : notelor obținute și locul ocupat în clasamentul din grupul școlar.
Un succes școlar echilibrat, care permite copilului menținerea contactului cu el însuși, ajută copilul să fie
conștient și de el și de mediul înconjurător, de asemenea să poată echilibra pregătirea intelectuală cu viața socială și
prieteniile aprofundate. Copiii cu un nivel ridicat al performanței școlare își găsesc prieteni printre colegii de activități,
prieteni pe care îi consideră așa prin prisma intereselor comune și mai puțin a afinităților și disponibilității de timp ca să
aprofundeze și să exploreze specificul relației de prietenie.
Uneori prietenii acestor copii sunt companionii lor de concursuri, colegii de clasă sau de bancă cu care se înțeleg
mai bine. Uneori (în unele cazuri doar) competiția cu celălalt din clasă poate fi motiv al apariției bullying-ului între elevi,
când nu-ți pasă ce simte celălalt și chiar te bucură suferința lui emoțională corelată cu scăderea reușitelor școlare.
„Randamentul școlar privește toată durata reușitei, precum și insuccesul sau nereușita școlară” (F. și A. Turcu, 1999).
În clasele mici, succesul școlar este privit ca o reușită de pliere și îndeplinire a sarcinilor școlare, urmată de
aprecierea verbală, socială pentru copil. Copilul în urma satisfacerii cerințelor într-un mod dezirabil pentru cadrul
didactic, primește mai întâi o recompensă vizuală și afectivă care are rolul de a întări manifestarea acestor
comportamente. Totul pare o joacă pentru copil la începutul ciclului primar, când ceea ce el face bine este urmat de
inimioare, bulinuțe primite pe mânuța lui de la doamna învățătoare.
Prima formă a succesului școlar la nivelul învățământului primar este integrarea copilului în grupul de elevi,
însușirea regulilor sociale și școlare, raportarea într-un mod pozitiv la cerințele învățătoarei. În primul an de școală se
pune accentul pe activitățile creative, narative, bazate pe joc și manualitate. Intrarea copilului în școală este urmată de
formarea, dezvoltarea abilităților creative, psihomotrice și sociale ale copilului. Cu cât este mai încurajat și i se
evidențiază copilului capacitatea de adaptare la cerințele școlare, cu atât mai mult va îndrăgi școala și va considera că are
un adevărat succes școlar la finalul clasei pregătitoare.
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ÎNVĂȚĂMÂNT ONLINE? DA!
Prof. Bratu Adriana
Învățământul românesc, aflat acum în impas, generat de pandemia de COVID 19, a trebuit să se adapteze,
implementând procesul de predare-învățare-evaluare online, nou pentru noi, însă extensiv utilizat în multe țări europene
și nu numai. Cu o experiență de peste 28 ani la catedră și cu drag de meseria de dascăl, fac parte din acea categorie de
profesori care a încercat, nu fără impedimente, să susțină procesul educativ online într-un mod eficient.
Dezavantajele acestei modalități de lucru, reclamate de mulți participanți la procesul educațional – cadre
didactice, elevi, părinți – nu fac obiectul acestui articol, dar sunt de menționat pentru a putea să conturăm antitetic,
beneficiile acestui inedit tip de a face școală.
•

Lipsa echipamentului tehnic;

•

Cunoștințele mai mult sau mai puțin solide în domeniul TIC;

•

Atitudinea reticentă la nou etc.
Pe de altă parte, însă, avantajele lucrului online devansează neajunsurile sus-menționate și ne oferă, de ce nu, o
imagine a viitorului învățământului.
1. Instruirea online are ca principal avantaj facilitarea accesului la studiu de oriunde in lume. Indiferent de
distanță, conexiunea la internet și telefonul mobil, tableta ori laptopul fac posibilă o lesne comunicare între profesor și
elev.
2. Spațiul online permite includerea de tehnologii inovative ca: animațiile, conferințele video, vlogurile, jocurile.
Nemaifiind limitat de clasă, profesorul are libertatea de a fi creativ cu noile experiențe de învățare adaptându-se mult mai
ușor necesităților fiecărui elev în parte, tuturor stilurilor de învățare.
În toată această perioadă, pentru elevii cu un stil de învățare preponderent vizual și auditiv, am realizat
prezentări PPT și clipuri cu ajutorul platformelor parțial gratuite Powtoon și Twinkle.
Se știe că resursele de învățare pentru Limba franceză sunt deosebit de variate pe internet, motiv pentru care
elevii din clasele primare, cu un stil de învățare kinestezic și nu numai, în etapa de consolidare a vocabularului, au
realizat temele prin jocuri. www.lefrançaisfacile m-a ajutat consistent în acest sens.
O aplicație care mi-a atras atenția în mod deosebit este cea oferită de Google pentru cei mici, iubitori de povești,
care cunosc deja alfabetul: play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.seekh. Aplicația oferă
asistență utilizatorilor atunci când aceștia întâmpină greutăți și îi răsplătesc cu steluțe atunci când reușesc, ghidându-i dea lungul întregului proces. De asemenea, materialele pot fi personalizate cu animații de un real succes în rândul celor
mici. Deseori am utilizat emoticoane ca feedback la temele pe care le-am primit.
3. Spre deosebire de evaluarea tradițională, cronofagă, evaluarea asistată de tehnologii se poate face automat, cu
un evident câștig temporal ce poate fi utilizat în scopul interacțiunilor semnificative. Cuantificarea și centralizarea
rezultatelor astfel obținute se realizează via email, elevul beneficiind de feedback rapid și permanent.
4. Învățământul electronic este mai puțin apăsător decât cel tradițional, în sensul că și elevii introvertiți se pot
manifesta cu ușurință în spațiul acesta de învățare, spre deosebire de instruirea tradițională, în clasă, care poate fi
inhibantă pentru cei mai sensibili dintre aceștia.
5. Tehnologia uzitată în cadrul procesului de învățare online vine în sprijinul copiilor cu cerințe educaționale
speciale (CES). Astfel, prin folosirea unei simple taste elevii reușesc să indice o alegere, să exprime dorințe sau
necesități, iar munca în echipă în vederea realizării de proiecte devenind o bună strategie pentru integrarea acestora.
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6. Unul dintre ingredientele sine qua non ale succesului școlar îl reprezintă implicarea părinților, care în condiții
obișnuite de lucru, nu este dintre cele mai semnificative, dat fiind volumul mare de muncă al acestora. Toată această
perioadă dificilă ne-am bucurat, în special copiii, de sprijinul fără rezerve al părinților, sprijin care s-a materializat prin
rezultate superioare ale elevilor în ceea ce privește activitatea online în cadrul orelor propriu-zise și a seriozității cu care
au fost efectuate temele pentru acasă.
Capacitatea de adaptare la nou este o condiție absolut necesară pentru ca efortul profesorului să dea rezultatele
scontate, pentru ca educabilul, beneficiarul direct al procesului instructiv-educativ să obțină cunoștințele într-un mod
eficient. Astfel, învățământul online reprezintă o alternativă viabilă pentru învățământul tradițional, cu respectarea
clauzei adaptabilității participanților la educație.
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CREAŢIE ŞI INOVAŢIE ÎN TIC
profesor Constantin Luminita Simona,
Școala de Maiștri Militari și
Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației
și Apărare Cibernetică Sibiu
„Daţi-mi un punct de sprijin şi voi mişca Pământul.” (Arhimede)
În şcoala modernă, procesul de învăţamânt se doreşte a fi unul axat pe modelul interactiv, ce presupune corelaţia
şi interacţiunea reciprocă predare-învăţare-evaluare. Predarea şi învăţarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar la
care se adaugă evaluarea, cele trei acţiuni fiind complementare şi surprinzând astfel întreaga activitatea cognitivă şi
formativă.Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi cunoştinţele acumulate,
oferind soluţii şi idei originale. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul
social. Gândirea fiecărui om se formează şi se îmbogăţeşte prin contactul şi confruntarea cu ideile altor oameni în
procesul asimilării creatoare a cunoştinţelor generate de contemporani şi înaintaşi.
Newton spunea:” dacă am văzut ceva mai departe decât alţii, este din cauză că am stat pe umerii unor giganţi”.
Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie,
dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. O altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi
verificări. Multă vreme s-a crezut despre creativitate că este un dar divin şi că ar fi rezervată unui număr restrâns de
privilegiaţi ai soartei. O astfel de concepţie face de prisos orice încercare de investigare şi de înţelegere a creativităţii.
Mulţi specialişti în maşini electronice de calcul, exemplu H.H. Eiken, sunt de părere că, deşi creierele electronice pot să
substituie apropape peste tot creierul uman, mergând uneori până la acte de judecată, niciodată aceste maşini nu vor putea
îndeplini acea funcţie superioară a creierului uman care este gândirea creatoare. Fenomenul creativităţii desemnează un
ansamblu de trăsături proprii fiecărui individ la un anumit nivel, iar potenţialul creativ existent la toţi oamenii poate fi
actualizat şi dezvoltat la orice vârstă. Se poate întâmpla ca cineva să devină creator într-un domeniu cu totul altul decât
acela în care a manifestat precocitate “ Talentul se poate schimba fundamental în decursul timpului, sub influenţa
diferitelor condiţii de viaţă”.
Dascălul creativ oferă elevilor posibilitatea de a-şi exprima opinia într-o atmosferă neautoritară, promovează o
atitudine deschisă, pozitivă, apreciind ideile bune şi neridiculizându-le pe cele nereuşite. Elevului i se oferă cadrul
necesar pentru a-şi manifesta curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de informaţii, exersarea propriilor
capacităţi. Atributele produsului creator sunt: noul (pentru subiect sau pentru societate), originalitatea şi aplicabilitatea.
Stadiul superior al creativităţii îl reprezintă inovaţia.
Conceptul este definit ca „producere a ceva nou, care este asimilat şi obiectivat în activitate, relaţii, produse”
(Paul Popescu-Neveanu). Inovaţia are o conotaţie pragmatică şi implică aplicarea noutăţii într-o formă de activitate din
domeniul vizat. Stimularea creativităţii elevilor se poate realiza printr-o susţinută şi elevată pregătire teoretică şi practică;
crearea în clasă a unei atmosfere permisive, care să favorizeze comunicarea în activitatea de învătare, stimularea
iniţiativei de munca individuală şi în echipe a activităţilor de documentare şi experimentare, dezvoltarea spiritului de
observaţie, a gândirii şi imaginaţiei, receptivitatea faţă de nou, a spiritului critic ştiinţific dezvoltarea aptitudinilor de
utilizare a tehnicilor moderne în TIC (Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor), pasiune pentru ştiinţă în
concordanţă cu aptitudinile, fiecăruia până la setul direcţional al personalităţii creatoare asigură originalitatea în cazul
temelor de TIC. Flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la nivelul de dezvoltare concretă şi la interesele
elevilor, precum şi punerea accentului pe învățarea procedurală, conducând la structurarea unor strategii şi proceduri
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proprii de rezolvare de exerciţii, de explorare şi de investigare, la dezvoltarea interesului şi a motivației pentru studiul şi
aplicarea TIC în contexte variate. Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea ştiinţei şi
tehnicii implică un înalt nivel de cunoaştere din partea tuturor celor care participă la procesul de producţie, precum şi
valorificarea tuturor resurselor umane cu caracter creator al fiecărui individ, însăşi esenţa personalităţii umane constând
în afirmarea ei creatoare. Pentru învățământ o importanță deosebită o constituie educabilitatea creativității în general,
care implică receptivitate şi atitudine deschisă față de experienţa pozitivă, sensibilitatea faţă de nou, dorinţa de a
experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate călăuzitoare de norme şi achiziţii valorificate, dar bazate pe invenţie, pe
creaţie şi pe dăruirea dascălului faţă de elev şi valori.Identificarea unor metode şi procedee care să faciliteze stimularea
creativității, găsirea unor căi de activizare a învăţării, face viaţa școlară mai dinamică, motivantă şi interesantă,
profesorului oferindu-i-se satisfacţii deosebite. Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiei (TIC) este utilizată pentru a
comunica şi pentru a crea, difuza, stoca şi gestiona informaţia destinată procesului educativ. Noile tehnologii utilizate la
lecțiile de TIC oferă reale posibilităti de organizare şi desfășurare a unor multiple activităţi menite a dezvolta capacitatea
de creaţie a elevilor. Dintre acestea pot fi amintite:desene pe anumite teme, prezentării multimedia, softuri educaţionale,
biblioteci virtuale pun la dispozitie colecţii de reviste, ilustraţii, cărţi, scheme, poze, picturi, modele tridimensionale (3D),
animaţie, documente de referinţă, dar şi informaţii specifice precum ghiduri pentru elaborarea programelor de
învăţământ, programe analitice de cursuri şi activităţi, comunicare prin poşta electronică sau grupuri de discuţii pe teme
pedagogice între elevi interesaţi, sau prin existenta grupurilor de ştiri, conferinţe asistate de calculator sau diverse soft-uri
specializate. Deosebit de importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. Se cer relaţii distinse, democratice,
între elevi şi profesori, ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social a celor din urmă, apoi, modul de predare trebuie să
solicite participarea, iniţiativa elevilor – e vorba de acele metode active. Contextul educaţional actual impune realizarea
inovaţiilor la nivelul practicii pedagogice: perfecţionarea metodologiei de predare – învăţare - evaluare, îmbogăţirea
bazei didactico-materiale, elaborarea de noi materiale de învăţare etc. Foarte importantă în procesul de învăţământ este
strategia de instruire deoarece ea reprezintă modul în care profesorul reuşeşte să aleagă cele mai potrivite metode,
materiale şi mijloace, să le combine şi să le organizeze într-un ansamblu, în vederea atingerii competenţelor vizate.
Termenul de „metodă” provine din grecescul „methodos” şi se traduce prin „cale care duce spre” atingerea obiectivelor
am putea continua noi, responsabilii cu elaborarea strategiei educative. Din perspectiva profesorului, metoda se constituie
într-un instrument didactic de motivare şi stimulare a elevilor de a asimila activ noi cunoştinţe şi forme comportamentale.
Se observă faptul că profesorului îi revine o sarcină destul de grea şi anume alegerea metodelor adecvate strategiei
didactice elaborate. Pentru reuşita demersului instructiv-educativ, profesorul trebuie, mai întâi, să plaseze în centrul
preocupărilor beneficiarul acţiunilor sale, adică elevul, iar apoi să aibă în vedere cîteva aspecte: posibilităţile intelectuale
ale elevilor; nivelul învăţării anterioare; posibilităţile de angajare în activităţi ale elevilor; înclinaţiile acestora (teoria
inteligenţelor multiple, H.Gardner); formele de activare a elevilor; tipul de lecţie; raportarea la celelalte elemente ale
instrurii. Nu doar alegerea metodelor constituie un punct esenţial al strategiei didactice, ci şi utilizarea lor în activitatea la
clasă, deoarece metodele alese trebuie să unifice, să coreleze şi să regleze sarcinile corespunzătoare competenţelor vizate,
conţinuturile vehiculate, formele de organizare, dar şi resursele. Prin diversitatea de metode, profesorul are posibilitatea
să-şi manifeste creativitatea cu scopul atingerii reuşitei în demersul instructiv-educativ implicat. Noile tehnologii
influenţează dezvoltarea intelectuală a elevilor prin:stimularea interesului faţă de nou, stimularea imaginaţiei, dezvoltarea
unei gândiri logice, simularea pe ecran a unor fenomene şi procese, optimizarea randamentului predării, formarea
intelectuală a tinerei generaţii prin autoeducaţie, elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi stres, aprecierea obiectivă a
rezultatelor şi proceselor obţinute. Metodele de predare- învăţare care stimulează creativitatea sunt:explozia stelară,
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metoda pălăriilor gânditoare, caruselul, multi-voting, masa rotundă, studiul de caz, interviul de grup, incidentul critic,
phillips6/6, tehnica6/3/5, controversa creativă, tehnica acvariului, tehnica focus-grup, patru colţuri, metoda Frisco,
sinectica, buzz-groups, metoda Delphi şi brainstorming – cea mai răspândită metodă de stimulare a creativiţăţii în
condiţiile activităţii în grup, dezvoltă gândirea critică. Dintre metodele complementare de evaluare, al căror potential
formativ sustine individualizarea actului educational prin sprijinul acordat elevului, am utilizat cu succes Proiectul.
Proiectul se constituie atât într-o metodă de învăţare prin acţiune practică cu o finalitate reală, aplicativă, cât şi într-o
metodă alternativă de evaluare. Spre deosebire de alte metode, metoda proiectului presupune anticiparea mentală a unei
acţiuni, precum şi executarea ei, prin cercetare concretă. Elevul sau grupul de elevi este plasat în centrul acţiuni,
oferindu-i-se posibilitatea să-şi afirme independenţa în gândire şi acţiune, dar şi să însuşească direct tehnicile de
cercetare, prin efort, cooperare, autocontrol, după îndrumarea iniţială.Prin această metodă, profesorul estompează limita
dintre teorie şi practică, prin caracterul activ elevii putând să asimileze cunoştinţe prin propriile lor experinţe de viaţă, să
acţioneze şi să rezolve sarcini, autotestându-şi capacităţile cognitive, sociale şi practice. Confruntându-se cu situaţii
veridice, elevul este pus în situaţia să caute, să cerceteze, să emită ipoteze, să găsească soluţii, toate acestea ducând la
întărirea spiritului de răspundere proprie, la maturizarea gândirii, la o pregătire pentru depăşirea situaţiilor complexe din
viaţa reală. Proiectul se constituie şi într-o metodă alternativă de evaluare deoarece elevii au posibilitatea de a demonstra
nu doar ceea ce stiu, şi, mai ales, ceea ce ştiu să facă, punându-şi în valoare deprinderile, priceperile şi abilităţile, el
putând lua forma unui proiect individual sau de grup. Realizarea unui proiect presupune parcurgerea mai multor etape:
a)Pregătirea proiectului:
 identificarea unei teme (tema poate fi propusă de către profesor, de către elevi sau negociată cu elevii);
 conturarea competenţelor vizate;
 formarea echipelor de lucru;  stabilirea sarcinilor de lucru şi a timpului alocat ;
 precizarea cadrului necesar dezvoltării proiectului (cunoştinţe teoretice necesare) ;
 resurse materile şi de timp ;
 alegerea modalităţii de prezentare
b)Implementarea proiectului:
 stabilirea rolurilor în cadrul echipei;
 culegerea, organizarea şi prelucrarea informaţiilor legate de tema aleasă;  executarea proiectului;
 dirijarea acţiunii de către profesor;  finalizarea acţiunii ;  prezentarea proiectului/produsului final .
c)Evaluarea proiectului: pentru o evaluare cât mai obiectivă trebuie avute în vedere câteva criterii generale de evaluare,
criterii care vizează:
 calitatea proiectului şi a produsului realizat (validitatea, completitudinea, elaborarea şi structurarea, calitatea
materialului utilizat, creativitatea),
 calitatea activităţii elevului, a procesului pe care l a parcurs şi a modului de prezentare. (raportarea elevului la temă,
performarea sarcinilor, documentarea, nivelul de elaborare şi comunicare, greşelile, creativitatea, calitatea rezultatelor).
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
Colegiul Național „Calistrat Hogas”-Piatra Neamț
Prof. GAVRILUȚĂ MIHAELA
Activitatea unui cadru didactic, ,,calităţile sale şi erorile pedagogice pe care le comite nu pot fi analizate şi apreciate
decât ca elemente ale unui ansamblu în care intervin factori foarte diferiţi: clasa cu care lucrează, condiţiile sociale şi materiale şi,
mai ales, interacţiunile psihosociale, cu colectivul clasei ori cu cel de părinţi, precum şi relaţiile cu colegii săi, cu direcţiunea şi
administraţia’’ ( H. Halpert, ,,Padagogische Didaktik’’, Andreas Verlag, Munchen, 1993 ).
Managementul clasei se referă la conducerea și organizarea în cele mai bune condiții a procesului de
învățământ dar și a clasei.Profesorul, în sistemul de educație și învățământ, trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă,
să stabilească relații de cooperare cu părinții acestora, dar și cu alți factori interesați ai societății. Eficiența activității
managerului reprezintă o dovadă clară a competenței acestuia.
În activitatea instructiv-educativă cu clasa de elevi, se desprind următoarele componente fundamentale ale
cadrului didactic/profesorul manager :
Planifică activitățile cu caracter instructiv și educativ, își structurează conținuturile esențiale și alcătuiește orarul clasei.
Elementele esențiale ale planificării sunt legate de analiza resurselor educaționale și manageriale, stabilirea
responsabilităților pentru cadrul didactic, dar și pentru elevi.
•

Organizează activitățile clasei, programul muncii instructiv-educative, structurile și formele de învățare,
climatul și mediul pedagogic. Organizarea mai presupune și cunoașterea mijloacelor operative, locul și rolul
precis al fiecărui membru al clasei de elevi.

•

Comunică informaţiile ştiinţifice și stabileşte canalele de comunicare. Activitatea educativă implică, şi un dialog
continuu cu elevii, ilustrat prin arta formulării întrebărilor, dar şi prin libertatea acordată elevilor în structura
răspunsurilor. Dialogul elev-învăţător necesită un climat educaţional stabil, deschis şi constructiv.

•

Conduce activitatea desfăşurată în clasă, formarea elevilor prin apelul la normativitatea educaţională; prin conduita sa
psihopedagogică, învăţătorul ,,dirijează’’ elaborarea sentimentelor şi ideilor comune;

•

Coordonează activităţile instructiv-educative ale clasei, urmărind realizarea unei sincronizări între obiectivele
individuale şi cele comune, contribuind la întărirea solidarităţii grupului. La nivelul managementului clasei de elevi,
cadrul didactic trebuie să manifeste interes faţă de organizare, întrucît aceasta favorizează şi focalizarea pe obiectivele
prioritare în limitele unei unităţi de cerinţe, de acţiune grupală şi instituţională.

•

Motivează activitatea elevilor prin formele de întăriri pozitive şi negative, utilizează aprecierile verbale şi reacţiile
nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive.

•

Îndrumă elevii prin intervenţii punctuale adaptate situaţiilor apărute, prin sfaturi şi recomandări care urmăresc
susţinerea comportamentelor şi reacţiilor elevilor şi-i controlează în scopul cunoaşterii stadiului de realizare şi de
performanţă a obiectivelor.

•

Evaluează măsura în care scopurile şi obiectivele propuse într-o etapă managerială au fost atinse prin utilizarea
instrumentelor de evaluare sumativă, prin prelucrarea statistică a datelor obţinute şi prin elaborarea unei sinteze privitoare
la aprecierile finale. Evaluarea de această natură este atât de tip cantitativ, cât şi calitativ şi reprezintă un fundament
psihologic şi managerial foarte eficient pentru optimizarea proceselor interacţionale din clasa de elevi;

•

Consiliază elevii atât în activităţile şcolare, cât şi în cele extraşcolare şi extracurriculare, prin sfaturi ori prin orientarea
culturală a acestora. O contribuţie deosebită o are intervenţia cadrului didactic în orientarea şcolară şi profesională.
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Consilierea este o relaţie specială, dezvoltată între cadrul didactic şi elev în nevoie, cu scopul declarat de a-l ajuta, căci el
este, în primul rând, cadru didactic şi, în al doilea rând, manager.
”Fiecare clasă trebuie să aibă reguli. Orice clasă are nevoie de câteva reguli, niciuna nu are nevoie de prea multe; prea
multe reguli creează confuzii în rândul elevilor şi pot deveni imposibil de impus. Câteva reguli bine definite, care să
convină atât elevilor cât şi profesorului, se vor dovedi ideale”( K.Moore)
Managementul clasei poate fi înţeles ca un ansamblu de strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei profesor- elev
în condiţiile date. Trebuie să existe o legătură strânsă între şcoală şi comunitate, care să fie revizuită şi
modificată constant în conformitate cu dinamica socială.
•

Fii un model pentru elevii tăi în gestionarea situaţiilor de criză, dezamăgiri şi frustrări !

•

Fii tu însuţi, egal şi original !

•

Fii consecvent şi realist !

•

Fii drept, fără discriminări şi favoritisme !

•

Fii atent la capcana cuvintelor aspre şi critice !

•

Fii un bun şi activ ascultător al problemelor elevilor tăi !

•

Fii mereu organizat în fapte şi cuvinte !

•

Fii un partener pentru părinţii elevilor tăi !
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Metode de sortare
Prof. Faur Haynal
Colegiul Naţional “Decebal” Deva
Operaţia de ordonare a unor articole în funcţie de anumite criterii este foarte des întâlnită în practică. Sortarea
cuvintelor într-un dicţionar în ordine alfabetică, sortarea candidaţilor la un examen după medie, sortarea unor articole
după mărime şi culoare sunt doar câteva exemple de utilizare a algoritmilor de sortare. Căutarea de informaţii într-o
“listă” de elemente ordonate este mult mai uşoară şi mai practică.
În continuare, sunt prezentate câteva dintre metodele de sortare. Criteriul de ordonare ales este cel crescător (de
la valori mici la valori mari). Unele metode folosesc o procedură schimbă - care interschimbă două elemente din şir care
nu respectă criteriul de ordonare ales.
1. Metoda SelectSort (I) – sortarea prin selecţie indirectă
In aceasta metodă se realizează aducerea pe poziţia “i” a celui mai mic (mare) element.
La pasul “i”:
-

în acest moment elementele din faţă poziţiei “i’ (de pe poziţiile 1,2,..i-1) sunt ordonate;

-

parcurgem toate elementele din şir de pe poziţiile i+1,n şi le comparăm cu elementul de pe poziţia “i”; dacă
nu sunt în ordinea cerută se interschimbă;

-

în final pe pozitia “i” se va afla cel mai mic(mare) element dintre elementele de pe poziţiile i,i+1…n.

Astfel, la fiecare pas un element din şir este plasat pe poziţia sa finală.
Algoritmul în limbajul pseudocod este următorul:
pentru i=1 , N-1 execută
pentru j=i+1 , N execută
dacă a[i]>a[j] atunci
schimbă a[i],a[j]
sf dacă
2. Metoda SelectSort (II) – sortarea
prin selecţie directă
sf pentru
Ideea acestei metode de sortare este destul de simplă: se caută cel mai mic(mare) element din şir şi se pune pe
sf pentru
prima poziţie. Se aplică aceeaşi idee pentru subşirul şirului iniţial ce nu conţine prima poziţie ş.a.m.d.
La pasul “i”:
- aflăm poziţia celui mai mic element din şirul a[i+1],a[i+2]…a[n];
- interschimbăm elementele a[pmin] şi a[i].
Se observă cu usurinţă că avantajul acestui algoritm este faptul că se execută maxim N-1 schimbări de elemente.
Algoritmul în limbajul pseudocod este următorul:
pentru i=1, N-1 execută
pmin=i
pentru j=i+1, N execută
dacă a[pmin]>a[j] atunci
pmin=j
sf daca
sf pentru
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3. Metoda InsertSort – sortarea prin inserţie directă
Ideea acestei metode: se va insera elementul a[i] în secvenţa a[1],a[2],..a[i-1] astfel încât secvenţa a[1],a[2],..a[i]
să fie ordonată. Se continuă analog cu elementele a[i+1],…,a[n].
Pentru a găsi locul în care trebuie să fie inserat a[i], în cazul sortării prin inserţie directă, se parcurge şirul
a[1],a[2],..a[i-1] de la dreapta spre stânga până se găseşte un element <= decât a[i] sau până s-a ajuns la capătul şirului.
Algoritmul în limbajul pseudocod este următorul:
pentru i=2, N execută
elem=a[i]
j=i-1
Cât timp (j>=1) si (a[j]>elem) execută
a[j+1]=a[j]
j=j-1
Obs: Algoritmul poate fi optimizat dacă poziţia în care trebuie inserat elemental a[i] va fi găsită folosind căutarea binară.
Sf cât timp
a[j+1]=elem
4. Metoda Bubble Sort – sortarea prin metoda bulelor
sf pentru
Metoda de sortare Bubble Sort se bazează pe o proprietate evidentă a unui şir sortat: oricare două elemente
alăturate respectă relaţia de ordine. Astfel, dacă oricare pereche de elemente alăturate respectă relaţia de ordine întreg şirul
va fi ordonat.
Metoda bulelor constă în compararea a două elemente aflate în poziţii consecutive; dacă ordinea nu este bună se
interschimbă elementele. Astfel se compară: a[1] cu a[2], a[2] cu a[3],a[3] cu a[4]…a[n-1] cu a[n].
Dacă nu a avut loc nici o interschimbare şirul este ordonat şi se opreşte algoritmul. După prima parcurgere a
vectorului, pe ultima poziţie ajunge elementul având valoarea cea mai mare, după a doua parcurgere ajunge următorul
element cu valoarea cea mai mare ş. a. m. d.
Algoritmul în limbajul pseudocod este următorul:
repetă
modificat=fals
pentru i=1, N-1 execută
dacă a[i]>a[i+1] atunci
schimbă a[i],a[i+1]
modificat=adevarat
sf dacă
5. Metoda NumSort - sortarea prinsfnumărare
pentru
Metoda sortării prin numărare constă în găsirea pentru fiecare element, a numărului de elemente din şir, mai mici
până când modificat=fals
(mai mari) ca el. Acest număr+1 indică poziţia pe care se va afla elementul în şirul sortat.
Vom folosi un şir c: c[i]=câte elemente din şirul a sunt mai mici decât elementul a[i] şi un şir b care va forma şirul
ordonat crescător, pe poziţia c[i]+1 în şirul b se va pune elementul a[i]. In final şirul a devine şirul b.
Dezavantajul metodei constă în utilizarea a două şiruri ajutătoare de lucru (foloseşte mai multă memorie).
Algoritmul în limbajul pseudocod este următorul:
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pentru i=1,N execută c[i]=0
sf pentru
pentru i=1, N-1 execută
pentru j=i+1,N execută
dacă a[i]>a[j] atunci c[i]=c[i]+1
altfel c[j]=c[j]+1
sf dacă
sf pentru
sf pentru
pentru i=1,n execută b[c[i]+1]=a[i]
sf pentru
pentru i=1,N execută a[i]=b[i]
sf pentru
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CINE SE ASCUNDE?
Joc didactic: Puzzle – Nivel I
Duska Orsolya-Erzsébet
Şcoala Gimnazială „S. Illyés Lajos”- Grădiniţa cu P.P. nr. 2
Sovata, Jud. Mureş
„Ghioceii sunt pe câmpuri,
Rândunelele în crânguri,
Copacii înmuguresc,
Pe cine vestesc?” (Primăvara)

Imaginea cu Zâna Primăverii se taie în bucăţi cu forme diferite (se poate juca cu un singur copil, cu grupe mai
mici sau cu toată grupa), iar cartonaşele cu răspunsurile ghicitorilor se dă copiilor. Rezolvare: dacă copii ştiu răspunsul la
ghicitoare vor ridica cartonaşul cu imaginea respectivă şi vor primi câte o bucată din puzzle. La sfârşit vor îmbina bucăţile
din puzzle şi denumesc imaginea
„Mititică şi dungată,
Galbenul şi negrul vezi,
Şi te-nţeapă de îndată,
Când în stup o deranjezi.” (Albina)
„Este o insectă mică,
Roşie cu puncte negre.
Ea nu e dăunătoare.
Ghiceşte ce insectă-i oare?”

(Buburuza)

„Mititel cu aripioare,
Poate avea orice culoare,
Zboară din floare-n floare,
Află numele ce-l are!”

(Fluture)

„E o pasăre călătoare,
Înaltă, cu ciocul mare,
Pe stâlp cuibu-şi construieşte
Ghiceşte cum se numeşte!” (Barza)
„Este o pasăre micuţă,
Coada-i ca o furculiţă,
Neagră este la culoare,
Află numele ce-l are!”

(Rândunica)

2837

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Clopoţel mititel,
Cine sună lin din el?
Nimeni! Nimeni!
Numai vântul,
Clătinându-l, legănându-l,
Dă de veste-n toată ţara
Că soseşte primăvara.” (Ghiocelul)

Bibliografie:
-Gabriela Ivan: 200 de ghicitori pentru copii, Bârlad-Editura Sfera, 2010
-Ţentea Maria: Ghicitori pentru cei mici, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE
Crișan Georgeta Hortenzia
Școala Gimnazială „Iuliu Grama ” Chiheru de Jos, jud. Mureş
Metodele și tehnicile de evaluare s-au îmbunătățit mult în școală în scopul realizării unor corelații eficiente între
predare-învățare-evaluare și pentru formarea unei personalități autonome, libere și creatoare.
Metodele alternative de evaluare sunt: portofoliul, hărțile conceptuale, proiectul, jurnalul reflexiv, studiul de
caz, fișa pentru activitatea personală a elevului, investigația, interviul, înregistrări audio și/sau video, etc.
Portofoliul
Portofoliul reprezintă munca elevului, prin care profesorul îi urmărește progresul pe toate planurile-cognitiv,
atitudinal și comportamental, la o anumită disciplină, pe un interval mai lung de timp. Portofoliul este un pact între elev
și profesor, profesorul angajându-se să ajute elevul în autoevaluare. Profesorul discută cu elevul ce trebuie să știe și ce
trebuie să facă de-a lungul procesului de învățare. La început se stabilesc obiectivele și criteriile de evaluare.
Portofoliul se compune din materiale obligatorii și opționale, selectate de elev împreună cu profesorul și care fac
referire la diversele obiective și stategii cognitive. Profesorul Ioan Cerghit afirmă că portofoliul cuprinde ,,o selecție
dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă și care pun în evidență progresele
sale; care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor și contribuțiile personale. Alcătuirea portofoliului este o
ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-și descoperi valoarea competențelor și eventualele greșeli. În alți
termeni, portofoliul este un instrument care îmbină învățarea cu evaluarea continuă, progresivă și multilaterală a
procesului de activitate și a produsului final. Aceasta sporește motivația învățării’’(Ioan Cerghit,2002).
Portofoliul reprezintă un element flexibil de evaluare, care, pe parcurs poate să includă și alte elemente către
care se îndreaptă interesul elevului și care dorește să le aprofundeze. Această metodă alternativă de evaluare oferă
fiecărui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru și dezvoltând
capacitatea de autoevaluare.
Forma pe care o poate îmbrăca portofoliul este fie o mapă cu documente, fie o cutie de carton în care se pot aduna casete
video, materiale, desene, picturi, fotografii ce reprezintă aspecte ale învățării ale celor implicați în activitate. Portofoliul
poate fi folosit la orice vârstă, la studenți, elevi chiar și lagrădiniță. Scopul portofoliului nu este neapărat cel al evaluării,
ci mai ales de stimulare a învățării, prin directa implicare a participanților la activitate. Subiecții reflectă continuu asupra
a ceea ce învață, existând o permanență corelație cu obiectivele. Îndrumătorul trebuie să fie deschis și să spijine căutările
copiilor.
Ca metodă alternativă de evaluare, portofoliul solicită mai mult o apreciere calitativă decât cantitativă și este mai ușor de
aplicat pe grupuri. Profesorul îl poate folosi pentru a evalua performanțele elevilor, iar elevii îl pot folosi pentru
autoevaluare și ca modalitate de reflecție asupra învățării.

Hărțile conceptuale
Hărțile conceptuale (,,conceptual maps’’) sau hărțile cognitive(,,cognitive maps’’) pot fi definite drept oglinzi
ale modului de gândire, simțire, și înțelegere ale celor care le elaborează. Reprezintă un mod diagramatic de expresie,

2839

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

construindu-se ca un important instrument pentru predare, învățare, cercetare și evaluare la toate nivelurile și la toate
disciplinele.
Esența cunoașterii constă în modul cum se structurează cunoștințele. Cu alte cuvinte, important nu este cât
cunoști, ci relațiile care se stabilesc între cunoștințele asimilate. Performanța depinde de modul în care individul își
organizeză experiența, ideile, de structurile integrate și de aplicabilitatea acestora. Un potențial instrument de captare a
aspectelor importante ale acestor interrelații conceptuale îl constituie hărțile conceptuale.
Realizarea unei hărți conceptuale poate fi dirijată sau lăsată la alegerea elevului care poate să-și aleagă singur
atât conceptele cât și să stabilească singur relațiile dintre acestea. Pentru a constitui o hărtă conceptuală mai întâi se
realizează o listă cu concepte cheie sau idei despre ceea ce ne interesează și câteva exemple.
Crearea unei hărți conceptuale solicită efortul mental susținut din partea subiectului în realizarea legăturilor între
concepte. Cadrele didactice care utilizează hărțile conceptuale promovează învățarea activă și conștientă deoarece ambii
parteneri, atât profesorul cât și elevul pot înțelege mai bine organizarea conceptuală a unui domeniu și propria lor
cunoaștere.
Jurnalul reflexiv
Jurnalul reflexiv (,,reflexive diary’’) se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare și cuprinde
însemnările elevului asupra aspectelor trăite în procesul cunoașterii. Este o strategie bună de evaluare pentru dezvoltarea
abilitățilăților metacognitive care constă în reflectarea elevului asupra propriului proces de învățare și cuprinde
reprezentările pe care le-a dobândit în timpul derilării acestuia.
Jurnalul reflexiv se centrează pe următoarele aspecte: dezvoltarea conceptuală obtinută, procesele mentale
dezvoltate și sentimentele și atitudinile trăite. Reflecția elevului asupra acestor aspecte poate îmbunătății învățarea
viitoare. În jurnalul reflexiv se trec în mod regulat experiențe, sentimente, opinii, gânduri împărtășite cu un punct de
vedere critic.
Jurnalul reflexiv reprezintă un dialog al elevului purtat cu sine însuși, din care învață despre propriile procese
mintale. Această metodă alternativă urmărește trei probleme și anume: autoreglarea învățării, contolarea acțiunilor
desfășurate asupra sarcinii de învățare, controlarea cunoașterii obținute.
Prin această metodă deschisă și flexibilă de evaluare, elevul poate să-și exprime propriile nemulțumiri, expectațiile,
dorințele și satisfacțiile, iar profesorul poate să cunoască alte aspecte ale procesului învățării, ajutând elevul să-și
sporească calitatea instruirii.
Implementarea tehnicilor de cooperare prin analiza produselor activității copiilor
Portofoliul
Utilizarea portofoliului ca modalitate complementară de instruire s-a impus tot mai mult în practica şcolară
curentă. Este o metodă de instruire flexibilă, complexă, integratoare, o alternative viabilă la modalităţile tradiţionale de
instruire, care valorifică foarte bine strategia cooperarii în acest proces.
O caracteristică importantă a portofoliului este aceea că stimulează creativitatea, ingeniozitatea şi implicarea personală a
elevului în activitatea de învăţare, dezvoltând motivaţia internă a acestuia.
Prin aceasta, oferă învăţătorului şi date despre personalitatea elevului, despre aptitudinile, interesele şi preocupările sale.
Instruirea prin intermediul portofoliului se poate realiza folosind o multitudine de produse obţinute în urma
observaţiilor directe, conversației, lucrărilor practice, activităţilor individuale sau de grup, ori la orele de abilităţi practice
şi educaţie plastică etc.
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Am propus copiilor realizarea unui portofoliu încă de la începutul anului şcolar, precizându-le ce poate cuprinde
acesta şi cum va fi evaluat acest portofoliu atât pe parcursul anului şcolar, cât şi la sfârşitul acestuia. Am asigurat elevii
că vor avea tot sprijinul meu în alcătuirea acestor portofolii, iar atunci când a fost cazul le-am sugerat ce alte lucrări mai
pot adăuga la cuprinsul lor.
Deoarece în numeroase activităţi de învăţare au existat activități concrete, de rezolvare a unor sarcini de lucru, le-am
sugerat elevilor să realizeze portofoliile urmărind succesiunea temelor studiate.
În acest fel, în cuprinsul portofoliilor s-au regăsit fişe de lucru, desene, colaje, teste de evaluare, fişe de lectură ȋn cadrul
opționalului, rebusuri, benzi desenate.
Fiecare element al portofoliului a fost evaluat separat pe parcursul anului şcolar, prilej cu care am realizat un feed-back
formativ, adică am identificat şi analizat erorile, lacunele şi confuziile pe care le fac elevii, căutând să le înlătur.
La sfârşitul anului şcolar am solicitat copiilor să-şi prezinte portofoliile şi am realizat evaluarea globală,
generală, holistică a acestora pe baza unor criterii stabilite împreună cu elevii:

• Completitudinea portofoliului (dacă sunt reprezentate toate unităţile de conţinut studiate)
• Calitatea materialului prezentat (modul de realizare a lucrărilor)
• Creativitatea, gradul de noutate (dacă în portofoliu există şi alte materiale, inedite, referitoare la conţinuturile studiate)
• Aspectul general al portofoliului (ordonarea materialelor, modul de prezentare)
Deşi nu toate portofoliile au fost notate cu calificativul FB la toate criteriile, am apreciat în mod deosebit interesul
manifestat de copii, efortul depus de ei, dorinţa lor ca aceste portofolii să îi reprezinte, să dovedească munca lor de-a
lungul unui an şcolar.
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strategii București: Editura Presa Universitară Clujeană;
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METODE DIDACTICE INTERACTIVE APLICATE ÎN ORELE DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

Profesor Matei Marcela
Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Grama”
Localitatea Chiheru de Jos, judeţul Mureş
Învăţământul modern presupune o nouă abordare a educaţiei, prin promovarea metode didactice interactive care să
solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii.
Aşa cum afirma şi Alexandru Găvenea în lucrarea ,,Cunoaşterea prin descoperire în învăţământ”,, problema
principală a didacticii contemporane este aceea de a găsi formele, mijloacele, procedeele şi strategiile, pentru a realiza un
învăţământ capabil să trezească la viaţă, într-o măsură şi mai mare, forţele creatoare ale elevilor şi să angajeze la
învăţătură întregul potenţial spiritual.”
Prin aplicarea metodelor interactivă, în cadrul orelor de educaţie tehnologică se realizează:
❖ condiţiile optime pentru afirmarea individuală şi în echipă a elevilor;
❖ receptivitate faţă de experienţe noi căutate şi rezolvate prin deducţie, analiză, etc.
❖ dezvoltarea gândirii critice;
❖ dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare;
❖ evaluarea propriei performanţe, etc.
Dintre metodele interactive pe care le-am folosit menţionăm următoarele:
A. Ce ştiu ?/ Ce vreau să ştiu ? /

Ce am învăţat ?

Prin această metodă interacitvă elevii realizează conexiuni între ceea ce ştiu; se stimulează interesul elevilor
pentru găsirea răspunsului în lecţie ; elevii decid ce au învăţat.
Lecţia – Materii prime şi materiale lemnoase – Cls. a VI-a
◼

Elevii primesc o fişă de lucru în care vor nota ce ştiu şi ce vor să ştie referitor la lecţia Materii prime şi materiale
lemnoase – Fişa nr. 1;

◼

La sfârşitul lecţiei vor nota, în fişa de lucru şi ce au învăţat
Fişa nr.1 - Ce ştiu ?/ Ce vreau să ştiu ? /
Ce ştiu?
Specii de arbori

Ce am învăţat ?

Ce vreau să ştiu?
Alte utilizări ale lemnul

Ce am învăţat?
Cum se clasifică plantele lemnoase
(arborii)

Câteva domenii de
utilizare ale lemnului

Din ce lemn se construiesc
instrumentele muzicale ?

Ce proprietăţi are lemnul utilizat în
diferite domenii de activitate
Caracteristici ale lemnului

Zonele în care cresc
diferite specii de arbori

Ce este Furnirul, Placajul,
PAL-ul, PFL-ul?

Din ce sunt realizate materialele
lemnoase: Furnir, Placaj, PAL, PFL,
Panel,
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Caracteristici ale
frunzelor

Care sunt cei mai mari

* Arborii mamuţi din California,
Sequoia gigantea – înălţimea de 145

arbori din lume?

m
* Eucaliptul-Eucaliptus amigdalina
din Australia şi California - înălţimea
de 140-160 m
B. Metoda piramidei sau (bulgărele de zăpadă)
Este o metodă care îmbină activitatea individuală cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor
mari – produsul final fiind rezultatul muncii depuse de întregul colectiv de elevi.
În aplicarea acestei metode trebuie respectate următoarele etape:
➢

Introductivă- prezentarea de către profesor a temei

➢

Lucrul individual sau în perechi

➢

Reuniunea în grupuri mari

➢

Gruparea rezultatelor finale într-o fişă de lucru colectivă

➢

Analiza rezultatelor şi trasarea concluzii

Capitolul – Originea alimentelor - cls. a V-a
➢

Se prezintă capitolului de evaluat – Originea alimentelor;

➢

În perechi , la nivelul fiecărei bănci, se realizează fişe de evaluare despre diferite alimente

*alimente de origine minerală (grupa 1) – apa, sarea;
* alimente de origine vegetală (grupa 2) – fructe, legume
* alimente de origine animală (grupa 3) – carnea, laptele, ouăle;
➢

Perechile care studiază aceeaşi grupă de alimente vor primi cartonaşe cu acelaşi număr ;

➢

Se alcătuiesc grupuri mai mari din grupuri mici care vor discuta despre aceeaşi grupă de alimente notând pe o
fişă de evaluare colectivă rezultatele obţinute;

➢

Rezultatelor de la cele 3 grupe mari vor forma o fişă de evaluare colectivă sau Piramida alimentelor;

➢

Se analizează rezultatele şi se creionează concluzii.
C. Ciorchinele
Este o metodă interactivă care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei, presupune următoarele etape:
o

Scrierea unui cuvânt, sau a temei, care urmează a fi cercetat în mijlocul tablei;

o

Notarea tuturor ideilor care vin în minte în legătură cu subiectul respectiv în jurul acestuia, şi trasarea
liniilor între acestea şi cuvântul iniţial;

o

Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile.

Evaluare - lecţia – Cultivarea plantelor de câmp – Cls. a V-a
◼

Elevii sunt grupaţi în echipe de 4 persoane;

◼

Fiecare echipă primeşte câte o fişă de lucru care are scris în centrul ei, într-un cerc , – Lucrări de pregătire a
terenului;

◼

Elevii trasează pe fişă săgeţi din acel cerc spre alte cercuri, în care vor nota lucrările de pregătire a terenului;

◼

În continuare se trasează alte săgeţi şi desenează alte cercuri în care notează masinile agricole corespunzătoare
fiecărei lucrări;
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◼

După ce au finalizat fişa , un reprezentant al fiecărei echipe merge la tablă şi prezintă întregii clase rezultatul
final;

◼

Se analizează fişele şi se notează fiecare echipă.

Fişa nr. 2 - Etapele cultivării plantelor de câmp

** Fişă de lucru - completată
Lucrări de pregătire
a terenului

Aratul
Grăpatul

itul
Discu

Tăvălugitul

Plugul
Grapa

Discul

Tăvălugul

Semănatul

Semănătoarea

Prin utilizarea metodelor didactice interactive, elevii sunt solicitaţi în timpul orelor, nu simt învăţarea ca o povară,
aşteaptă cu plăcere şi curiozitate noua etapă a lecţiei, îşi compară propriile cunoştinţe şi performanţe cu cele ale grupului,
învaţă să cunoască şi să trăiască alături de ceilalţi. Metodele interactive fac ca procesul de predare-învăţare să devină mai
eficient şi mai flexibil, iar învăţarea mult mai durabilă.
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2. Dulamă, M. E., Metode, strategii şi tehnici didactice activizante, Editura Clusium, 2002
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Corint, Bucureşti, 2001
7. Singer, M., Voica, C., Didactica ariilor curriculare Matematică şi ştiinţele naturii şi tehnologii, Unitatea de
management a PIR, Bucureşti, 2005
8. Stanciu, M., Reforma conţinuturilor învăţământului, Editura Polirom, Iaşi, 1999
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„Viitorul

unei națiuni este hotărât de modul în care aceasta își pregătește tineretul”
Managementul educațional
PROF. Puflea Cristina
Colegiul Tehnic” Gheorghe Balș”, Adjud

Caracteristicile specifice ale managementului educaţional
Conducerea competentă a învățământului, atât la nivelul sistemului, cât și al instituției de învățământ necesită
fundamentarea ei științifică, la baza căreia trebuie să stea știința conducerii sau managementul educațional. Acest concept
întrunește condițiile unei profesiuni pentru că necesită o pregătire complexă, urmărește obținerea unor rezultate, prin
eforturi comune, solicită participarea continuă.
Sarcinile managementului educațional pot fi structurate astfel: de a se informa; de a analiza; de a stabili obiective;
de a formula politici şi strategii; de a organiza (mijloacele de atingere a obiectivelor, responsabilităților, structurile,
procedurile); de a motiva; de a controla. Permanent se urmăreşte măsurarea performanțelor şi evaluarea coerenței în
îndeplinirea sarcinilor de mai sus. Aceste obiective presupun atât analize calitative cât şi măsuri cantitative
Managementul educației are în vedere „teoria şi practica, ştiința şi arta proiectării, organizării, coordonării, evaluării
şi reglării elementelor şi resurselor activității educative”.2

.

In prezent vorbim de un management educațional în sens acțional, operațional, practic şi procesual şi de un
management pedagogic în sens teoretic, global, strategic şi ştiințific.
Managementul educațional are următoarele elemente definitorii:
•

Prezintă un complex de acțiuni necesare pentru asigurarea funcționării optime a
rocesului de educație şi instruire în instituțiile de învățământ;

•

Foloseşte rațional resursele necesare unui învățământ performant (umane,
materiale, financiare, economice, didactice, ergonomice, informaționale, temporale);

•

Are ca fundament ştiințific participarea unor factori (care țin de instituția de
învățământ şi de grupurile de interese-comunitate, agenți economici, părinți, ISJ, MEN), descentralizarea (una dintre
direcțiile prioritare ale reformei învățământului din țara noastră), creativitatea acțională;

•

Îmbină armonios cele trei aspecte fundamentale: aspectul teoretic,
metodologic,tehnologic şi de practică managerială.

•

Abordează prioritar trei direcții majore:

a)

identificarea nevoilor, analiza opțiunilor, selectarea programelor, modul de
alocare a resurselor;

b) stabilirea sistemelor de suport, precum realizarea bugetelor, managementul
financiar, asigurarea aprovizionării şi managementul resurselor umane;
c)

implementarea strategiilor curente ale instituțiilor de învățământ de-a lungul unor cicluri de instruire.
„Managementul educațional deține statut de ştiință , de realizare practică şi de artă”3. Ca ştiință integrată
managementul educational are un obiect de studiu propriu, bine delimitat, dar şi finalități precise; valorifică un limbaj
ştiințific, o metodologie şi un instrumentar de cercetare adecvat; formulează predicții; presupune demersuri complexe de

2
3

A.,Gherguț, Management general şi strategic în educație-ghid practic, Iaşi,, Editura Polirom, 2007, p.20
M., Bocos, V. Chiş, Management curricular, vol.I, Repere teoretice şi aplicative,Editura Paralela 45, 2013, p.24
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informare, documentare, abordare şi cercetare ştiințifică intrerdisciplinară şi transdisciplinară; facilitează deschideri
interdisciplinare.
Ca realizare practică managementul educational are o dimensiune practică, acțională, operațională presupunând un
sistem de acțiuni deschise asigurării funcționării optime a procesului de educație şi instrucție; studiază modalități
operaționale de realizare a proceselor manageriale; este necesară asigurarea unor interlegături funcționale şi reciproc
modelatoare între teorie şi practica managementului educatiei; legitimitatea şi asigurarea eficienței proceselor
manageriale reprezintă finalitatea urmărită de managerul instituției de învățământ.
Ca educatie a artei managementul educațional presupune investiție personala de: gândire activă critică, flexibilă,
logică, explorativă, divergentă, evaluativă, imaginativă şi creatoare; reflecție individuală critică şi constrctutivă;
autoanalize, autochestionări, interogații retrospective şi prospective; vizune prospectivă, intuiție, creativitate, respectitv
atitudine critică, activă şi interactivă, evaluativă, creativă, proiectivă şi practică.
In prezent managementul educațional prezintă o serie de caracteristici comune, care se focalizează asuprea
următoarelor segmente prioritare cum ar fi:
-cultura instituției de învățământ;
-misiunea şcolii;
-stabilirea obiectivelor;
-orientarea către beneficiar;
-calitatea serviciilor oferite;
-implicarea tuturor grupurilor de interese în procesul de adoptarea a deciziilor;
-stimularea inovației, a responsabilității profesionale şi a răspunderii publice.
Managementul preuniversitar, abordare conceptuală
Managementul educațional are în vedere realizarea obiectivelor strategice și operaționale ale instituției școlare,
îndeplinirea misiunii școlii, expresie a viziunii, ethosului și culturii organizaționale. Accentul activității manageriale se
pune pe conducerea și coordonarea oamenilor, pe dirijarea potențialului acestora.
Managementul educațional este știința și arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalități, potrivit unor
finalități acceptate de individ și de comunitate sau o anumită colectivitate. El cuprinde un ansamblu de principii și funcții,
de norme și metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ, la standarde de calitate și
eficiență cât mai înalte.
Managementul educațional constă în studierea proceselor și relațiilor ce se manifestă în cadrul instituțiilor de
învățământ, în timpul desfășurării procesului educațional, în vederea descoperirii legităților care-l generează și a
elaborării unor metode și tehnici de conducere pe baza acestora, care să asigure creșterea eficienței acestui
proces. Acest tip de management se manifestă la diferite niveluri:
a) macro-managementul sistemului de învățământ şi al procesului de învățământ pe țări şi pe niveluri:european, național,
local;
b) intermediar-managementul organizațiilor şcolare, care se referă la coordonarea structurilor educaționale de către
managerii de vârf din învățământ;
c) managementul de mijloc-managementul la nivelul comisiilor, catedrelor, departamentelor;
d) micro-managemengtul claselor de elevi care analizează modurile de organizare a lectiilor şi a claselor de către
managerii operationali din învățământ.
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Nivelurile la care se manifestă managementul într-o şcoală sunt: managementul de vârf-top management şi
managementul pe domenii (comisii metodice/catedre/compartimente).
Managerii educaționali sunt persoane care, folosindu-se de o serie de legi, principii, metode etc., în funcție de
abilitățile personale, conduc un anumit nivel ierarhic al instituției de învățământ către atingerea scopurilor urmărite.
Problemele din managementul educațional se datorează în mare parte schimbărilor multiple și incapacității actorilor
de a se adapta și accepta aceste schimbări. Urgența de a rezolva aceste probleme se conturează prin prisma intrării țării
noastre pe piața muncii europene și cerințele U.E ca învățământul românesc să se integreze la standardele europene
impuse.
În ultima perioadă managementul preuniversitar a dobândit o importanță tot mai mare, atât în țara noastră, cât și în
societatea europeană, astfel rolul, managementului școlar a devenit o temă importantă de dezbatere la toate nivelurile.
Domeniu prioritar al vieții sociale, învățământul, de care depinde omul, pregătit prin studii, nu trebuie să aibă
eșecuri. De aceea, conducerea și eficiența învățământului necesită o fundamentare științifică bazată pe știința
managementului educațional.
Problematica managementului preuniversitar a devenit semnificativă în mediul social actual, în care toate aspectele
educației încep cu capacitatea, eficiența sistemelor și activităților educaționale.
Factorii care influențează relațiile de management sunt:
•

resursele umane manifestate prin managerii instituțiilor de învățământ, cadrele
didactice, personalul auxiliar, elevii şi personalul administrativ;

•

resursele materiale ce caracterizează dotarea materială a şcolilor, care
contribuie hotărâtor la desfăşurarea optimă a calitatății actului educațional;

•

factorul socio-economic, ca rezultantă a dependenței relațiilor de
management, de tipul de proprietate și, în general, de starea socială și economică a acestui sector de activitate care
marchează puternic natura relațiilor de muncă.
Funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar într-un mediu descentralizat, ca o consecință a redistribuirii
autorității decizionale și a răspunderii publice între părțile implicate, reașezarea și concomitent, dezvoltarea
competențelor mangeriale la nivelul conducerii inspectoratului școlar și al unității de învățământ. Reașezarea atribuțiilor
și competențelor manageriale presupune conceperea unor instrumente manageriale performante dar și, ca o condiție
absolut necesară și prealabilă, formarea managerilor de la nivel județean și local în vederea utilizării cât mai eficiente a
acestor instrumente.
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Valorificarea metodelor de cercetare în didacticile învățământului primar
Prof. înv. primar Bălan Marieta
Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău
Metoda de cercetare pedagogică reprezintă „calea de cercetare care reiese din reprezentările și concepțiile
teoretice generale despre esența fenomenului studiat”(Garștea N., Curs Metodologia investigației pedagogice).
Cercetarea pedagogică este un tip special de cercetare ştiinţifică, ce are drept scop explicarea ştiinţifică,
înţelegerea, optimizarea şi prospectarea activităţii de instruire şi educare. Ea este chemată să răspundă unor probleme pe
care practica educativă le ridică neîncetat. Se bazează pe investigarea teoretică şi / sau practic-aplicativă a
relaţiilorfuncţionaleşi cauzale dintre variabilele caracteristice fenomenului educaţional.
Cercetările pedagogice presupun derularea de acţiuni specifice, în legătură cu toate componentele fenomenului
educaţional, printre care cunoaştere, înţelegere, explicare, interpretare, provocare intenţionată, emitere de ipoteze,
verificare de ipoteze şi introducere de noi variabile cum ar fi: programe de învăţământ, principii didactice, metode de
învăţământ, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii didactice.
Obiectul unei cercetări pedagogice îl constituie o problemă sau un fapt pedagogic pe care cercetătorul o
depistează şi delimitează din ansamblul structural din care face parte. Răspunsurile obţinute în urma cercetării sunt
explicaţii ale acestor întrebări şi sugestii pentru îmbunătăţireaşi ameliorarea procesului instructiv-educativ.
În învățământul primar, cel mai des folosite, sunt metodele directe: observația (se utilizează pe tot parcursul orei,
la toate disciplinele;observaţia ne dă posibilitatea să venim în contact direct cu faptele şi să le valorificăm.), experimentul
(utilizat cel mai mult la orele de Matematică și explorarea mediului, dar se folosește și la celelalte discipline;el are ca
scop optimizarea procesului pedagogic urmărind fie ameliorarea unor soluţii instructiv-educative, fie descoperirea altora
noi, calitativ superioare,), conversația (utilizată permanent la toate disciplinele). Conversația se desfăşoară în funcţie de
obiectivele urmărite, pe baza unui plan şi a unor întrebări dinainte elaborate. Prin intermediul conversației se pot dobândi
informaţii de cea mai mare importanţă cu referire la interesele şi opiniile elevilor. Ea se poate realiza individual sau în
grup, ocazional sau planificat.
Metodele indirecte: metoda statistică și metoda comparativă evidenţiazăvariaţia, frecvenţaapariţiei, nivelul
înregistrat în cadrul fenomenului instructiv – educativ, materializate printr-o serie de mijloace statistico-matematice ca:
tabele, tabele numerice, medii, procente, curbe diferite, diagrame, etc.
Testul reprezintă un instrument experimental constând într-o probă standardizată sub aspectul conţinutului, al
condiţiilor de aplicare şi al tehnicilor de evaluare a rezultatelor.
O clasificare comună a testelor este următoarea:
1. Teste psihologice – care vizează investigarea unui proces psihic;
2. Teste de personalitate – acelea care investighează anumite laturi ale personalităţii;
3. Teste docimologice – care cuprind un set de întrebări – „item-uri” – prin care se urmăreşte înregistrarea şi
evaluarea randamentului şcolar, luând în considerare cerinţele programei şcolare pentru timpul sau compartimentul de
verificare. Testele docimologice sunt concepute şi utilizate de către cadrele didactice indiferent de clasă sau specializare.
Procesul de cercetare ştiinţifică cuprinde trei momente. Primul dintre ele se bazează pe observarea unor lucruri,
fenomene sau procese. Cel de-al doilea moment se referă la crearea ipotezei pe baza faptelor observate şi a raporturilor
dintre ele. Ipoteza îndeplineşte rolul răspunsului la întrebarea pusă în faţaobservaţiei. Ultima fază o constituie verificarea
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experimentală a ipotezei – moment al desprinderii concluziilor pe baza ipotezei şi verificarea lor prin intermediul
experienţelor.
Adesea evaluarea rezultatelor şcolare este redusă la acţiuni cum sunt: „a verifica”, „a nota”, „a aprecia”, „a
clasifica”. De fapt componentele evaluării sunt: verificarea realizării obiectivelor, măsurarea rezultatelor prin utilizarea
unor procedee prin care se stabileşte o relaţiefuncţională între un ansamblu de simboluri şi un ansamblu de fenomene şi
obiective sau elementare acestora conform unor caracteristici pe care acestea le posedă(aprecierea care presupune
emiterea unei judecăţi de valoare asupra fenomenului evaluat pe baza datelor obţinute prin măsurare, prin raportarea
acestora la un termen de referinţă, a unui sistem de valori sau criterii).
Progresul rapid al dezvoltării şcoliiromâneştişi necesitatea perfecţionării neostenite a muncii instructiv-educative
presupun ca învăţătorii, paralel cu activitatea lor practică, să desfăşoareşi o muncă de cercetare şi studiere a experienţei
înaintate.
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UTILIZAREA APLICAȚIILOR DE PE DISPOZITIVELE MOBILE ÎN PROCESUL
INSTRUCTIV-EDUCATIV
Ungureanu Maria
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau“, Focșani
Ne aflăm în plină revoluţie multimedia, în care societatea a fost invadată de documente electronice (suport
electronic pentru informaţii scrise şi audiovizuale), platforme e-learning (învăţământ electronic la distanţă), carți
electronice (e-book) și biblioteci virtuale în care lectura se face cu mouse-ul.
Softul educaţional poate reprezenta un instrument cu ajutorul căruia elevul să înveţe prin explorare. Astfel, pot fi
utilizate programe cu care elevii să scrie diferite texte literare sau să compună versuri, să realizeze aplicaţii pentru baze
de date sau pentru a realiza un calcul tabelar. Elevii utilizează softul în mod activ pentru a rezolva mai multe sarcini de
gândire, ceea ce duce la o învăţare eficientă şi durabilă. Profesorul este din nou cel care setează obiectivele învăţării şi
fixează cadrul în care se desfăşoară activitatea elevilor.
Printre motivele utilizării dispozitivelor mobile în lecții se numără: larga răspândire a acestora în rândul elevilor
(aproape fiecare elev are deja un smartphone sau/și o tabletă), obișnuința elevilor de a le folosi (elevii folosesc curent
diferite aplicații pe smartphone-uri) și, nu în ultimul rând, dezvoltarea foarte mare a aplicațiilor educaționale care, odată
instalate pe tablete sau smartphone-uri, pot fi folosite independent de conexiunea la internet. Unul dintre cele mai
importante motive ale utilizării acestor dispozitive este legat tocmai de mobilitatea acestora, ele putând fi folosite în orice
sală de clasă, nu numai în laboratorul de informatică, sau pot fi folosite și pentru activități în afara școlii. Ele permit
elevilor să fie mai activi și mai autonomi în procesul de învățare, favorizând individualizarea și diferențierea învățării.
APLICAȚIA Kahoot.it este una pe care o putem folosi în activitatea cu elevii, în orice moment al activității: în
recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau sumativă. Este o
aplicație ușor de utilizat și îndrăgită de către copii. Este accesată de către aceștia de pe dispozitivul mobil sau intrând pe
site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul sau laptopul.
Pentru crearea unui cont se accesează pagina www.getkahoot.com, opțiunea Sign up for free! unde se vor
înregistra datele personale. Pentru crearea unui test se alege comanda Quiz, care deschide pagina unde se vor înregistra
datele testului. Prin opțiunea Ok, go! se trece la scrierea întrebărilor, apăsând, pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add
question. Varianta corectă de răspuns, este marcată cu bifă. Pot fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile
sunt date după imagine sau filmuleț. Butonul Next, trimite către scrierea unei alte întrebări. Prin accesarea opțiunii Save,
întregul test este salvat și publicat, iar cu opțiunea I’m done se ajunge pe pagina unde testul poate fi accesat cu ajutorul
opțiunii Play.
Pentru a începe testul/ jocul, se deschide prima pagină a testului, unde se alege comanda Classic, pentru a oferi
acces individual tuturor elevilor. După încărcarea testului se va genera un cod (pin), format din 6-7 cifre. Elevii pot intra
în aplicația Kahoot, introducând acest cod. După opțiunea Enter, fiecare elev își va scrie propriul nume (Nickname), iar
după opțiunea Ok, go! fiecare elev va fi înregistrat în joc și își va vedea numele la videoproiector. Cadrul didactic verifică
dacă toți elevii sunt înscriși și pornește testul prin opțiunea Start. Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns, cărora le
sunt atribuite forme geometrice colorate. Aceleași forme geometrice apar și pe dispozitivele lor, de unde vor alege și vor
atinge varianta corectă, încadrandu-se în timpul setat. După terminarea timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va
apărea situația cu răspunsurile tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele copiilor va
apărea, în timp real, culoarea verde, dacă au dat un răspuns corect sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect. La
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sfârșitul jocului apare podiumul. Prin opțiunea Get results se văd punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi salvate în
calculator prin opțiunea Save results unde se vor vedea elevi care au răspuns corect și la care întrebări au fost și
răspunsuri incorecte. Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, cu ajutorul opțiunii
Edit.
Cu ajutorul acestei aplicații am realizat un test de tip Quiz cu zece itemi la „Luceafărul“ de Mihai Eminescu
https://play.kahoot.it/#/k/6f01d323-1a19-4cf6-ab90-02265198cccd

În afară de QUIZ – test grilă, există și JUMBLE - jocuri, DISCUSSION - dezbateri, SURVEY – adună opinii.
DISCUSSION inițiază și facilitează dezbaterea unei probleme sau diferite discuții. Am realizat dezbaterea de tip Karl
Popper cu moțiunea „Cartea electronica este mai utilă față de cartea tipărită“. https://play.kahoot.it/#/?quizId=c5f37a185ad3-45bb-a887-baf1712346a8
În această aplicație putem stoca toate testele noastre, însă putem căuta și testele altora pe care să le adaptăm la
cerințele clasei și la nivelul acesteia.
Importanța utilizări aplicației kahoot de catre elevi: Obiectivitatea evaluării rezultatelor (printr-o evaluare
asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul); Feed-back imediat pentru
elev și profesor; Asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel seama ce parte a materiei stăpânește
mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai rapid activitățile de reglare; Reducerea factorului de stres; Climat de
învăţare plăcut, relaxat, interactive, evitând rutina şi monotonia; Îmbunătățirea abilităților digitale; Înțelegerea reciprocă.
Avantajele utilizării aplicației Kahoot pentru profesori: Îmbunătățirea calității actului de predare-învățareevaluare; Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale; Dezvoltarea creativității în proiectare; Centralizarea și
stocarea rezultatelor (stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite crearea unei
baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o perspectivă de
ansamblu asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp).
Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt evaluați,
sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în educație.
Referințe bibliografice:
Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004.
Michaela Logofătu, Mihaela Garabet, Anca Voicu, Emilia Păuşan, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în şcoala
modernă, Editura Credis, Bucureşti, 2003.
www.kahoot.it
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Provocările școlii on-line și instrumentele interactive de predareînvățare-evaluare
Prof. Luminița Trandafir,
Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie Sud
Perioada prin care trecem reprezintă, pentru toți actorii implicați în educație, mai mult decât o provocare
obișnuită – întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din
toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul de
predare-învățare-evaluare în general?
În România, decizia de închidere a școlilor manifestată odată cu declanșarea pandemiei (martie 2020) a fost
însoțită în cele mai multe cazuri de organizarea unor activități didactice la distanță, în condiții extrem de diverse, cu
utilizarea sau nu a mijloacelor electronice pentru predare și comunicare. Apelarea la această soluție de criză și la izolarea
la domiciliu a pus cadrele didactice, copiii și părinții într-o postură inedită.
Generaţia nouă este definită deseori prin termenul „altfel”, iar aceasta poate însemna și acces la tehnologie fără
precedent. Şi pentru că tehnologia este o parte atât de importantă din vieţile noastre, este firesc ca învățământul on-line să
ofere posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și
softuri educaționale online, care acaparează media în această perioadă).
Educația digitală a devenit, în ultimul timp, una dintre preocupările prioritare ale învățământului românesc, prin
impunerea alfabetizării și a comunicării digitale pentru orice participant la procesul instructiv-educativ. Integrarea și
utilizarea diverselor tipuri de tehnologii în procesul educațional nu mai este văzută ca o mișcare avangardistă, ci ca o
necesitate. Învățământul on-line reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea
de a accesa sistemul de învățământ clasic, tradițional, „față în față”, adecvată unor contexte speciale, așa cum se
întâmplă în perioada actuală de pandemie, când sistemul de învățământ se confruntă cu problema închiderii școlilor.
Acest mod de învățare este impus acum de perioada pe care o traversăm.
Utilizat iniţial doar ca un termen generic care se referea la dezvoltarea unui mediu electronic pentru furnizarea
mai flexibilă a educaţiei, e-learning a devenit mai mult decât un simplu experiment.
Ministerul, prin proiectul CRED și prin Casele corpului didactic, a organizat sesiuni de formare pentru cadrele
didactice pentru inițierea în utilizarea platformelor educaționale online, initiative de semnalat, la care s-au asociat și firme
de IT, de softuri educaționale, ong-uri și chiar marii actori din telecomunicații.
Tot ceea ce înseamnă proces educațional de predare-învățare, de verificare și notare a revenit în atenția noastră
sub titulatura de proces educațional la distanță. Ne-am mutat activitatea în mediul on-line și am experimentat aplicații
care facilitează învățarea la distanță. Includerea unor materiale de studiu într-un curs online nu constituie, însă, o garanție
că acestea vor fi parcurse sau învățate de către elevi.
Adăugând activități și exerciții practice, care se rezolvă folosind informația din materialele de studiu, le oferim
elevilor motivul să se întoarcă la acestea și să caute răspunsul de care au nevoie. Pe de altă parte, activitățile și exercițiile
le arată elevilor care sunt situațiile în care vor folosi ceea ce învață.
Deși testele sunt activitățile cel mai frecvent folosite pentru a verifica nivelul de cunoștințe al elevilor, există
numeroase alte activități care pot fi folosite în acest scop. Într-un curs on-line avem posibilitatea de a include exerciții
interactive care vor antrena elevii în învățare, pentru că multe dintre ele par niște jocuri. Folosind astfel de exerciții
putem implica elevii în învățare fără ca acestora să li se pară că depun un efort prea mare sau că sunt testați, iar uneori le
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vor considera chiar amuzante sau relaxante. Există mai multe platforme care permit crearea de exerciții interactive. Unele
dintre acestea implică un abonament plătit, însă există și altele care pot fi folosite gratuit.
Spre exemplu, LearningApps.org este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesele de învățare si
predare prin module interactive. Aceste module de învățare pot fi integrate direct în conținuturi de învățare, dar pot fi și
concepute online de utilizatorii înșiși sau pot fi modificate. Scopul este de a aduna module care pot fi reutilizate și de a le
pune la dispoziția publicului. Aceste module(denumite Apps) nu conțin din acest motiv un cadru special sau un scenariu
concret de învățare, ci se limitează exclusiv la partea interactivă. Modulele, ele însele, nu reprezintă o unitate de învățare
închisă, ci trebuie sa fie încorporate într-un scenariu de predare corespunzător.
Printre aplicațiile pe care le-am experimentat la clasele a VI-a și a VII-a și a XI-a, în cadrul orelor de Limba și
literatura română se numără următoarele: exerciții de completare, exerciții de tip puzzle, cuvinte încrucișate sau rebus,
exerciții goodguess, care pot fi rezolvate atât de către un singur elev, cât și în competiție cu alți colegi și care conțin
cerințe prin care elevii trebuie să selecteze răspunsuri de tip adevărat/fals. Jocul Spânzurătoarea are drept scop
identificarea termenului corect, prin încercări succesive de litere. Prin intermediul acestui tip de exercițiu, elevul poate
recapitula o serie de noțiuni specifice disciplinei de studiu. Totodată, ordonarea pe grupe este un tip de exercițiu ce
permite elevilor să facă diverse clasificări, să aranjeze corespunzător anumiți termeni sau anumite idei, în funcție de
particularități ale acestora, să înțeleagă mai ușor asemănările și/sau deosebirile dintre diferite elemente.
Un alt exemplu util de platformă este wordwall.net. Wordwall poate fi utilizat pentru a crea activități interactive,
cu posibilitatea de listare a acestora, întrucât cele mai multe dintre șabloanele oferite de această platformă sunt
disponibile atât în versiunea interactivă, cât și cea pentru listat. Cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat
pentru web, precum computer, tabletă, telefon sau tablă interactivă. Pot fi rezolvate individual de către elevi sau
coordonate de profesori, iar elevii ajung, pe rând, „în fața clasei”. Cele imprimabile pot fi listate direct sau descărcate ca
fișier PDF și pot însoți activitățile interactive sau cele independente.
Activitățile Wordwall pot fi plasate pe un alt site web folosind un fragment de cod HTML. Acesta funcționează
în același mod ca și funcția de încorporare video de pe YouTube sau Vimeo, oferindu-ți o activitate care poate fi redată pe
propriul site. Aceasta este o modalitate excelentă de a îmbunătăți propriul blog sau mediul virtual de învățare al școlii.
Unele jocuri de pe wordwall.net sunt competitive, de exemplu, Quiz, când elevii să străduiesc să ofere răspunsul
corect cât mai repede posibil, iar altele, cum ar fi Brainstorm facilitează discuții de colaborare.
Șabloanele care pot fi utilizate pe Wordwall sunt: Avion, Anagramă, Sparge balonul, Transportor, Cuvinte
încrucișate, Găsește perechea, Chestionar concurs, Sortare în funcție de grup, Spânzurătoarea, Mai mare sau mai mică,
Chestionar cu imagini, Diagramă etichetată, Potrivește, Perechile, Cursa în labirint, Cuvântul lipsă, Chestionar,
Clasament, Adevărat sau fals, Rearanjează, Descifrează, Lovește cârtița, Căutarea de cuvinte.
Voki este o aplicație online care permite crearea de avataruri personalizate, care pot reproduce oral un text pe
care îl scrieți, pe care îl înregistrați pe loc sau pe care îl încărcați ca fișier audio. Un avatar virtual este un personaj digital,
care poate fi, de cele mai multe ori, personalizat sau customizat. Acesta poate fi animat sau static. Adesea, poate reda un
text pe care i-l tastați sau pe care îl înregistrați (direct din aplicație sau încărcând un fișier audio), astfel încât să puteți
transmite elevilor conținutul lecției într-o formă interesantă și cât mai atrăgătoare.
Așadar, tehnologia oferă instrumente și resurse pentru educație – adesea utile și eficiente, câteodată inedite,
atractive și captivante, iar rolul pedagogiei și al profesorului, în contextul școlii on-line, este să le selecteze și să le dea
sens. Noile tehnologii în cadrul politicilor se impun a fi înțelese exclusiv prin rolul lor de instrumente ale învățării, iar o
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asemenea înțelegere va fi capabilă să genereze atitudini mereu favorabile continuității procesului de formare la nivelul
noilor generații de elevi.
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Utilizarea metodelor activ-participative în cadrul orelor de Educație socială,
clasa a VI-a (studiu de specialitate)
Prof. Lupșa Elena
Colegiul Național „Decebal” Deva
Începând cu clasa a V-a, elevii de gimnaziu studiază disciplina Educație socială, adică „Gândire critică și
drepturile copilului”, în clasa a V-a, „Educație interculturală”, în clasa a VI-a, „Educație pentru cetățenie democratică”,
în clasa a VII-a și „Educație economico-financiară, în clasa VIII-a. Așa cum se precizează în programa școlară, demersul
didactic trebuie proiectat și apoi desfășurat pornindu-se de la competențe, fapt ce permite orientarea acestuia către latura
pragmatică a disciplinei, demersul didactic trebuind să fie centrat pe valorile și principiile interculturalității, în contextul
societății românești contemporane.
În clasa a VI-a, disciplina Educație socială urmărește formarea elevilor ca persoane capabile să valorizeze propria
cultură și să aprecieze pozitiv diferite alte culturi ce se regăsesc într-o societate interculturală, iar pentru aceasta pot fi
utilizate variate metode și strategii didactice. Metodele didactice sunt o componentă importantă atât a strategiilor
didactice, cât și a tehnologiei didactice, reprezentând sistemul de căi, de modalități, procedee, tehnici și mijloace
adecvate de instruire, care asigură desfășurarea și finalizarea performantă și eficientă a procesului de predare-învățare
(Bontaș, 2007, p. 159). Fără a aduce în discuție specificul metodelor și a strategiilor didactice și diferite tipologii
existente, trebuie precizat faptul că, pe parcursul unei lecții, utilizarea doar a unei singure categorii de metode nu poate să
asigure succesul lecției, realizarea obiectivelor operaționale propuse în proiectul didactic și a competențelor vizate, astfel
cadrul didactic trebuie să asigure un echilibru între metodele clasice și cele moderne, activ-participative.
În cele ce urmează voi aduce în discuție câteva dintre metodele activ-participative ce pot fi utilizate, cu rezultate
remarcabile în predarea-învățarea și evaluarea elevilor la disciplina Educație socială, clasa a VI-a, fără a insista foarte
mult asupra specificului acestora.
Brainstorming-ul (literal, „furtună în creier”) este o metodă colectivă de căutare a unor idei noi, prin care
participanții expun, într-un mod cât mai rapid și cât mai puțin critic, toate ideile inspirate de o anumită problemă. Metoda
se realizează în etape, elevii trebuind să cunoască regulile ce trebuie respectate în fiecare etapă. La sfârșitul ședinței,
cadrul didactic poate să-i ajute pe elevi să identifice semnificațiile și simbolurile cuprinse în ideile exprimate, să reflecte
asupra celor exprimate. Evident, în cadrul orelor de Educație socială, procesul va dura 3-5 minute, de exemplu, elevii
trebuie să răspundă la întrebări, precum „Ce este cultura?” sau „Ce este identitatea culturală?”, „Ce este patrimoniul
cultural?” sau „Ce este marginalizarea socială?”.
Explozia stelară (Starbursting) este o metodă de dezvoltare a creativității similară brainstorming-ului. În centrul
stelei se va trece problema ce urmează a fi dezbătută. Se trece pe o foaie de hârtie sarcina propusă și se înșiră în jurul ei
cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Aceste întrebări pot genera altele la rândul lor, care cer o mai mare
concentrare. Se lucrează în grupuri. Membrii grupurilor alcătuiesc o listă cu cât mai multe întrebări și cât mai diverse. Se
apreciază munca în echipă și elaborarea celor mai interesante idei. Se pot formula și cinci întrebări la care elevii trebuie
să răspundă: Ce?, Cine?, Unde?, Când ? și De ce? De exemplu, în cadrul lecției „Excluderea socială”, pot fi formulate
următoarele întrebări: Ce este excluderea socială?/ Ce efecte negative are excluderea socială?, „Cine poate fi exclus din
diferite grupuri sociale?, „În ce condiții se poate realiza procesul de excludere socială?”/„Unde există persoane expuse
riscului de excluziune socială?”, Când se poate considera că o persoană este exclusă dintr-un grup social?, De ce se
produce excluderea socială?, iar pentru lecția „Patriotismul și manifestările sale”, pot fi formulate următoarele întrebări:
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„Ce este patriotismul?”, „Cine este patriot?”, „Unde se manifestă patriotismul?”, „Când se manifestă patriotismul?”, și
„De ce trebuie să fim patrioți?”.
Poezia în cinci versuri sau cvintetul reprezintă o metodă rapidă și eficientă de sintetizare și rezumare a
informațiilor. De fapt, durează 5-7 minute și este vorba de poezie formată din cinci versuri care respectă anumite cerințe
legate de structură: primul vers constă dintr-un singur cuvânt care numește subiectul (substantiv) - titlul; al doilea vers
este format din două cuvinte care descriu subiectul (două adjective) - descriere; al treilea vers este format din trei cuvinte
care exprimă acțiuni ale subiectului (verbe sau verb și alte părți de vorbire) - acțiune; al patrulea vers este format din
patru cuvinte care exprimă sentimentele față de subiect – sentiment și ultimul vers este format dintr-un cuvânt care
exprimă esența subiectului – exprimarea esenței. De exemplu, elevii pot să fie solicitați să facă un cvintet având ca
subiect (titlu) „Cultura” sau „Patriotismul”.
Studiul de caz reprezintă o metodă eficientă de formare a competențelor de investigare ale elevilor ce poate fi
aplicat pentru realizarea unor sarcini de descoperire sau ca modalitate de realizare a unor sarcini de aplicare sau de
confirmare a unor lucruri deja știute de către elevi. Indiferent de scopul urmărit de către cadrul didactic trebuie parcurse
următoarele etape: se alege cazul/se formulează de către cadrul didactic, se prezintă cazul elevilor prin intermediul unor
texte, documente, sarcini, filme etc., elevii trebuie să analizeze cazul individual sau în echipe/perechi și să formuleze
diagnosticul, identificând alternative de soluționare, apoi vor fi comparate soluțiile prezentate și va fi adoptată soluția cea
mai bună care rezolvă problema sau care prezintă cele mai multe avantaje în raport cu dezavantajele. De exemplu, la
lecția „Patriotismul și manifestările sale”, se pleacă de la două texte suport din lucrările „Patria și patriotismul” de Barbu
Ștefănescu Delavrancea și „România pitorească” de Alexandru Vlahuță, elevii trebuie să răspundă la următoarele
întrebări: „ Ce este patriotismul?”, „Considerați că dragostea de țară este îndatorirea fiecărui cetățean?” și „De ce
patriotismul se manifestă cu o intensitate mai mare pentru persoanele care sunt departe de țară?”. Se poate lucra
individual, pe perechi sau pe grupe. Se stabilește tipul de lucru, de exemplu, 10 minute, după care se prezintă soluțiile și
se alege soluția cea mai bună.
Metoda „Six Thinking Hats” sau metoda pălăriilor gânditoare reprezintă, de fapt, un amuzat joc de roluri care
ilustrează modul nostru de a gândi, fiecare mod de gândire fiind reprezentat de o pălărie de o anumită culoare, de fiecare
dată se analizează pălăria purtată și nu pe cel care o poartă. Fiecare membru al grupului sau fiecare persoană va purta pe
rând fiecare pălărie în funcție de cerințele transmise de pălăria albastră purtată de o singură persoană. Pălăria albastră este
purtată de o singură persoană, iar toți membrii grupului poartă în același timp aceeași pălărie. Fiecare „pălărie
gânditoare” reprezintă un stil specific de gândire, astfel:
1.Pălăria albă centralizează datele, cifrele, informațiile legate de o anumită problemă. Cu această pălărie pe cap
este mai ușor să vedem lucrurile așa cum sunt, fără nicio părere, interpretare, critică, emoție sau sentiment. În general,
răspunde următoarelor întrebări: „Ce informații avem?”, „Ce ne lipsește?” și „Cum obținem informațiile de care avem
nevoie?”.
2.Pălăria roșie abordează problemele din punctul de vedere al intuiției, al reacțiilor rapide și al emoțiilor. Ea
încearcă să acopere modul în care vor reacționa emoțional alte persoane. Când gândim cu pălăria roșie pe cap nu este
nevoie să dăm nicio justificare.
3.Pălăria neagră include toate aspectele negative ale problemei (critică, pesimism, gânduri negative). Este foarte
importantă pentru că identifică punctele slabe ale planului rezolutiv, permițând fie eliminarea lor, fie pregătirea unui plan
secund. Această pălărie contribuie la diminuarea riscurilor și a problemelor înainte de stabilirea soluției finale. Edward de

2856

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Bono ajunge la concluzia că aceasta este cea mai naturală pălărie datorită tendinței umane de a privi automat și aspectul
negativ implicat de o problemă.
4.Pălăria galbenă reprezintă gândirea pozitivă care te motivează să mergi înainte atunci când totul pare întunecat,
imposibil și dificil. Ea susține punctul de vedere optimist care te face să conștientizezi toate beneficiile și valorile
implicate de decizie. Cere efort pentru că ființa umană nu este învățată să perceapă aspectele pozitive ale unor lucruri
negative sau ale unor idei care nu îi aparțin. Cu această pălărie pe cap, trebuie să gândim pozitiv și să vedem numai
avantajele situației.
5.Pălăria verde reprezintă creativitatea și susține modalitatea de a gândi liber, ideile critice fiind mult estompate.
Se bazează pe creativitate, gânduri neobișnuite, ipoteze fantastice, brainstorming etc. În general, răspunde la întrebările
„Ce putem modifica pentru funcționalitatea soluțiilor?”, „Cum putem depăși dificultățile identificate în pălăria neagră?”.
Cu această pălărie pe cap nu există nicio limită în calea gândurilor.
6.Pălăria albastră este pălăria facilitatorului, a celui ce gestionează întregul proces (nu vizează un subiect în sine,
ci procesul gândirii). Această pălărie indică schimbarea pălăriilor la momentul oportun și trage concluziile la sfârșit. Ea
permite observații asupra gândurilor și corectarea lor.
Această metodă poate să fie aplicată la lecția „Manifestări și efecte ale lipsei de solidaritate”. Astfel, pornind de
la textul legii nr. 116/2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, elevii vor interpreta roluri diferite,
potrivit „Pălăriilor gânditoare”: pălăria albă: Faptele sunt următoarele…; pălăria roșie: Îmi place că…; pălăria verde: Ce
ar fi dacă…?; pălăria galbenă: Beneficiile sunt următoarele…; pălăria neagră: Nu este bine din cauză că efectele aplicării
… și pălăria albastră: De ce suntem aici? (la începutul sesiunii); Ce am realizat? (la finalul sesiunii).
Metoda „Știu - vreau să știu - am învățat” este o metodă de învățare prin descoperire cu ajutorul căreia elevii
conștientizează ceea ce cunosc/știu despre un subiect, ceea ce nu cunosc/nu știu, precum și a ceea ce ar dori să
cunoască/să învețe despre un anumit subiect. După ce elevii inventariază ceea ce știu deja despre subiectul abordat, apoi
formulează întrebări legate de tema nouă la care vor găsi răspunsuri prin valorificarea cunoștințelor anterioare. Poate lua
forma următorului tabel în care elevii la tema „Manifestări și efecte ale lipsei de solidaritate” îl vor completa, cu referire
la tema parcursă.

Știu

Vreau să știu

Am învățat

În concluzie, se poate afirma că metodele activ-participative mențin motivația elevilor pentru învățare, stimulează
investigația, dezvoltă abilitățile elevilor de comunicare și de lucru în echipă, însă aceste metode trebuie să fie utilizate
împreună cu metode tradiționale, adaptate nivelului de vârstă și particularităților elevilor și colectivelor de elevi cu care
se lucrează.
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History in a Nutshell – From the Wars of the Roses to the Tudor Dynasty
Using Short Documentaries to Unlock Historical Facts
Larisa MASAY
Colegiul Național “Radu Greceanu”, Slatina
It is well known that short documentaries and videos have the power to bring facts to life, especially if we speak about a
younger generation, whose visual literacy has nowadays reached levels never imagined twenty years ago. If chosen
properly, these valuable resources have the ability to awaken curiosity and greatly entertain, while presenting facts and
reality in a relevant context and a brand new light.
The short videos mentioned below, as well as the tasks which accompany them, have been presented to a group of 16year old students, in the context of the classes dedicated to the study of History of the UK.
A. The Wars of the Roses – An Introduction:
Later romantically referred to as The Wars of the Roses by the historical novelist Sir Walter Scott (1771-1832), the
sporadic dynastic conflicts which troubled England in the 15th century stand for the desire of two different royal-blooded
families to control the throne of England.
As they were fought between supporters of the two branches of the House of Plantagenet (mainly the House of Lancaster,
represented by a red rose and the House of York, represented by a white rose), they eventually succeeded in eliminating
the male lines of both families. The conflicts lasted between 1455 and 1487, with related fighting between the parties
before and after this period.
Under the circumstances, a division was very likely to appear between that part of the discontented nobility who
supported Henry VI (the “Lancastrians”) and the ones who claimed the right of the Duke of York to the English Crown
(the “Yorkists”). In fact, wars proved to be a disaster for the entire nobility, since everyone seemed to be particularly
interested in completely destroying the opposite party. By the time of the Battle of Bosworth (1485), the old nobility had
nearly destroyed itself, with almost half of the lords of the 60 noble families remaining in England having died in the
wars. It was precisely this division which made it possible for the Tudors to build the foundation of a new nation state.

Task 1:
Watch the documentary in the link below to find out which the real seeds of war were.
Identify the historical characters and their fictional counterparts, as presented in the video, and list some of their common
features. (Alex Gendler, The Wars that Inspired Game of Thrones)
B. The Tudors – An Introduction:
The battle between “the Lancastrians” and “the Yorkists” approached its end in 1483, when Edward IV died and his two
very young sons were imprisoned in the Tower of London by their uncle, Richard of Gloucester, who took the Crown as
Richard III. He was certainly not a popular king and the two sections of the House of Plantagenet equally disliked him.
Therefore, when in 1485 a challenger with a very distant claim to royal blood landed in England to claim the throne, he
was supported by the entire nobility: this was precisely Henry Tudor, crowned King of England on the very battlefield of
Bosworth, where half of Richard’s army had changed sides.
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The century of Tudor rule (1485-1603) is often thought of as a most glorious period in English history. Henry VII
succeeded in creating a wealthy, strong nation state and a powerful monarchy. His son, Henry VIII, kept a magnificent
court and wasted the wealth saved by his father, but he is also known as the king who broke away from the Roman
Catholic Church. Elizabeth I, the daughter of Henry VIII, defeated the powerful navy of Spain and brought glory to the
new state. During her reign, England experienced one of the greatest artistic periods in its history. On the other side,
Elizabeth I weakened the quality of government by selling official posts in an attempt to avoid asking the Parliament for
money. Although her government tried to solve the problem of the poor and the homeless, as prices rose much faster than
wages, its laws and actions were often cruel in effect.

Task 2:
“A devout believer who broke with the Church, a man of learning who executed scholars, a king who brought stability to
the throne, but used it to promote his own glory, Henry VIII embodied all the contradictions of monarchy on the verge of
the modern era.” (Mark Robinson and Alex Gendler, History vs. Henry VIII)
Watch the documentary in the link below. In two separate columns, argue in favour and against the actions of the King,
as they are presented in the video related to History vs. Henry VIII.

Task 3:
Watch the short video in the link below and answer the following questions (BBC – Hunting for History – Elizabeth I):
Which are the two different sources that have been taken into account by Dr. Samantha Caslin?
What do they reveal about Queen Elizabeth I?
How do the two sources presented change your perception of Elizabeth I?
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Secvență de lecție, timp alocat: 12-15 min
Prof: Tudor Gica
Școala Gimnazială Victoria
Disciplina: Educație fizică
Clasa: V
Efectiv: 20 elevi
Tema: C.M. viteza – îmbunătățirea indicilor de manifestare a vitezei de reacție și deplasare.
Joc de mișcare: What time is it, Mr. Wolf?( Cat este ceasul, domnule lup?)
Competențe vizate:
- generale: Utilizarea achiziţiilor specifice educaţiei fizice şi sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase şi
a capacităţii motrice
- specifice: Recunoaşterea exerciţiilor simple pentru dezvoltarea calităţilor motrice de bază - exersarea jocurilor de
mişcare/ştafetelor specifice dezvoltării calităţilor motrice
- cheie:

Comunicare in limba maternă și in limbi străine, competențe matematice si competențe sociale.

Domeniu de conținut: capacitate motrica - exersarea jocurilor de mişcare/ştafetelor specifice dezvoltării calităţilor
motrice
Rezultate așteptate:
-

îmbunătățirea indicilor de manifestare a vitezei de reacție și deplasare

-

îmbunătățirea capacității de socializare, cooperare

-

cunoașterea unor termeni uzuali de comunicare in limba engleză

-

capacitatea de a comunica in limba engleză într-un grup stabil

-

autoevaluarea obiectivă a posibilității de a-și valorifica cunostințele de limba engleză

Descrierea jocului:
Participanții se așează în cerc, cu distanța corespunzătoare, pentru a li se explica regulile.
Jucătorii se vor alinia pe linia de fund a terenului de handbal care va fi stabilit ca spațiu de joc. Un participant va fi ales
jucătorul special, “Mr. Wolf” (“Domnul Lup”) și va sta pe cealalta linie de fund a terenului, cu spatele la jucători.
Jucătorii vor întreba “What time is it, Mr. Wolf?” ( „Cât este ceasul domnule Lup?”). Lupul va răspunde o oră oarecare,
de exemplu “Five” (“Cinci”) iar jucătorii vor face un număr de pași echivalent cu ora pe care a spus-o lupul, numarand
in engleza cu voce tare “one, two, three, four, five”. Lupul nu are voie să se uite în spate, se poate intoarce decat atunci
când spune “Dinner time” ( „Este ora cinei”). Stabiliți cu jucătorii care este marimea unui pas. Când Lupul va spune
“Dinner time “ („Ora cinei”), toți jucătorii vor alerga înapoi la linia de start fără a fi prinși de Lup. Dacă Lupul va prinde
pe cineva, respectivul elev va deveni si el Lup. Ultimul elev care reușește să nu fie prins, va câștiga.
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Ways to improve online classes during pandemic. A personal approach
Daniela Incze
Șc. Gimn. “Ioan Opriş “, Turda, jud. Cluj

The world has faced one of the biggest challenges of the modern era during this past year. The way in which we
go about our daily lives has changed greatly and we, teachers, had to adapt to a completely different teaching
environment, a challenging and at the same time interesting one which had us on the tip of our toes most of the time.
Be it a pandemic or not, the world still needs to keep moving forward. That is why teachers all over the world
have been looking at ways to make learning more appealing to students, what and when to use certain tools in order to
achieve that, how to make the most of the websites and resources readily available to all of us. Moreover, teachers have
been looking at ways to take ownership of the classroom again, be it the virtual one, how to engage and motivate students
and also how to effectively assess them online.
There are many things that teachers had to do in order to thrive in the switch to virtual learning. For instance, all
teachers had to improve their digital literacy. Training and support in digital tools that nurture creativity, collaboration
and critical thinking was crucial to make educators reflect about their own practices. Teachers needed to attend seminars
on a wide range of topics in order to deliver interactive lessons. They became familiar with different teaching tools like
Microsoft Teams, Google Meet, Zoom and many such platforms to keep students engaged during these difficult times.
Another valuable thing to improve online classes is the organization of the course which needs to have a
coherent structure and for materials to be well organized. Well-organized courses encourage student motivation,
performance, and persistence. Educators can design the courses in many rich ways to cultivate student motivation and
enhance opportunities for more effective learning.
Teachers also need to stay flexible and be ready to adjust deadlines and grading policies in response to student
needs. There are some students who are not proficient in a particular subject, so the teacher has to come up with a
number of strategies to enable these students to succeed.
Another strategy that leads to the success of keeping students engaged is variation. Mixing up assigned tasks
with videos, exploratory activities, readings, group discussions and skill development can help engage students and make
the online learning experience fun.
No matter the strategies or techniques used, a teacher needs to create a pleasant environment where the students
are actively involved and take part in the lesson willingly and happily.
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UTILIZAREA CREATIVĂ A NOILOR TEHNOLOGII DIDACTICE ÎN PREDAREA – ÎNVĂȚAREA
– EVALUAREA LIMBILOR MODERNE
- APLICAȚIA HOT POTATOES Prof. Irina Constantinescu
Liceul Economic "Virgil Madgearu", Constanța
Integrarea tehnologiilor informatice și de comunicare în procesul de predare-învățare-evaluare a devenit o
necesitate a zilelor noastre. Ultimii ani au adus o adevărată revoluție conceptuală în educație, noile tehnologii didactice
ale informației și comunicării devenind un mediu pentru învățare în general, pentru toate disciplinele din curriculum-ul
școlar.
Adaptarea la cerințele societății bazată pe cunoaștere solicită profesorilor să regândească parcursul educațional
al tinerilor de azi, permițându-le acestora să exploreze noul, să rezolve probleme prin intermediul propriilor activități de
cercetare/investigare, să relaționeze cu ceilalți în diferite medii culturale și sociale, să exprime opinii argumentate.
Tehnologiile de informare și comunicare sunt acum o parte integrantă a procesului de socializare, Acestea
evoluează în permanență pentru a pune la dispoziție o funcționalitate sporită, în timp ce aplicațiile software devin din ce
în ce mai inteligente și mai receptive pentru cel care le utilizează.
Introducerea noilor tehnologii în școală, în procesele educaționale în ansamblul lor, contribuie într-o măsură
foarte mare la îmbunătățirea rezultatelor elevilor. În primul rând, datorită faptului că TIC se adaptează nevoilor de
învățare ale elevilor și nevoilor de predare ale profesorilor, dar și datorită faptului că utilizarea TIC în școală creează o
nouă abordare, inovativă, a activităților de predare-învățare-evaluare.
În ceea ce privește învățarea limbilor moderne, studii realizate în mai multe ţări europene au relevat faptul că
acestea se regăsesc printre disciplinele avantajate de folosirea TIC (cu o eficienţă de aprox. 57%). În studiul limbilor
moderne se folosesc oportunităţile de vizualizare, comunicare, de organizare grafică, de reprezentare oferite de noile
tehnologii.
Prin utilizarea TIC profesorul dispune de numeroase posibilități în vederea evaluării activității elevilor săi. De
altfel, ameliorarea activităților evaluative ar trebui să reprezinte o constantă în cazul fiecărui cadru didactic. În acest sens,
este bine să avem în vedere atât utilizarea tuturor formelor de evaluare în activitatea de instruire–învățare (orice proces
instructiv-educativ debutează printr-o evaluare inițială, continuă printr-o evaluare formativă și se încheie cu o evaluare
sumativă), cât și a tuturor metodelor de examinare (orale, scrise, practice), ținând cont de faptul că fiecare tip posedă atât
avantaje cât și limite, ceea ce înseamnă că nicio categorie nu trebuie favorizată în detrimentul celeilalte.
Modalitățile alternative de evaluare (proiecte, portofolii, autoevaluare) ar trebui promovate din ce în ce mai mult în cazul
limbilor moderne cu scopul de a face evaluarea mai agreabilă și mai adaptată subiecților care fac obiectul acesteia, fără
ca prin aceste modalități alternative moderne să fie eliminate evaluările de tip tradițional.
Numeroase metode alternative de evaluare sunt posibile prin utilizarea noilor tehnologii didactice. Există
nenumărate software-uri dedicate care pot face acest lucru, având avantajul unui feed-back imediat. În cele ce urmează,
ne vom opri asupra aplicației Hot Potatoes cu ajutorul căreia se pot realiza teste de evaluare de profesori sau chiar de
către elevi.
Aplicația Hot Potatoes, un produs al firmei Half-Baked Software, disponibilă gratuit la adresa
https://hotpot.uvic.ca/, permite atât generarea propriu-zisă a exercițiilor, cât și configurarea acestora sub forma unor
pagini web, foarte ușor de accesat cu ajutorul unui browser, fiind foarte util în procesul de evaluare, la toate clasele,
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indiferent de nivelul lor. Aplicația conține un set de șase instrumente de bază : JQuiz, JMatch, JMix, JCross, JCloze și
JMasher, care le înglobează pe toate celelalte.
➢

JQuiz – permite crearea de teste grilă de mai multe tipuri : multiple choice, întrebări cu mai multe variante de răspuns,
dintre care una singură este corectă; short answer, întrebări cu răspuns scurt; multi select, întrebări cu mai multe variante
de răspuns, dintre care o parte sunt corecte; hybrid, întrebări la care răspunsul trebuie să aibă unul din formatele
predefinite.

➢

JMatch – permite crearea unor itemi de asociere (de tip pereche), de stabilire a legăturilor dintre două coloane: dintre
cuvintele cheie (termeni) și descrierea acestora. Programul poate fi folosit pentru a împerechea cuvinte cu definiții,
imagini, traduceri sau pentru a ordona propoziții ca să formeze o secvență sau un dialog.

➢

JMix – permite generarea de exerciții de așezare în ordine a cuvintelor unei fraze sau a literelor unui cuvânt.

➢

JCross – este folosit la crearea de exerciții de tip cuvinte încrucișate (integrame sau rebusuri); trebuie completate liniile
rebusului pe orizontală și pe verticală.

➢

JCloze – este utilizat pentru crearea de exerciții de completare a spațiilor libere. Utilizatorul lucrează cu un text din care
lipsesc anumite cuvinte și trebuie să găsească termenii potriviți pentru a rezolva exercițiul.

➢

JMasher – permite îmbinarea exercițiilor de diferite tipuri, oferă un aspect uniform, creează hiperlegături pentru
navigare și o pagină de index.

Testele de tip Hot Potatoes pot fi salvate în diferite formate: *zip, *htm. Formatul *htm. permite parcurgerea
testului pe un calculator și afișarea rezultatului fără a fi necesară conectarea la Internet. Punctajul obținut este vizualizat
pentru câteva minute, până la închiderea aplicației.
Tendinţa procesului educaţional este realizarea instruirii oriunde, oricând, adaptabilă la necesităţile elevilor.
Metoda computerizată aplicată procesului de predare-învăţare-evaluare facilitează cadrului didactic vizualizarea
obiectivelor pe care acesta şi le programează pentru o anumită secvenţă de instruire stocând rezultatele obţinute de
fiecare subiect într-o bază de date. Astfel, profesorul îşi poate organiza permanent o bază de date cu întrebări, construirea
unui test fiindu-i astfel foarte uşoară, iar notarea automată de către calculator îi economiseşte timpul alocat corectării
lucrărilor.
Referințe bibliografice:
ANGHEL, Traian - Instrumente Web pentru profesori, Ed. All, Bucureşti, 2009
BRUT, Mihaela – Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern, Editura Polirom, Iași, 2006
**** - Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional, Bucureşti, 2011
http://info.hotpotatoes.net/
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Ovidiu la Tomis. Ecouri peste milenii
CRĂCIUN EUGENIA
LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU", CONSTANŢA
Numele orașului Constanța, anticul Tomis, este legat indisolubil de epoca romană și de poetul Publius Ovidius
Nasso.Tomis, colonie milesiană, se ridică pe promontoriul care acoperă zona Portului Constanţa de astăzi. Numele
coloniei apare diferit în izvoare: Tomeos, Tomoi, Tomoe, Tomeis. Caracterul iniţial al aşezării a fost de centru comercial,
mijlocitor al schimburilor cu produse autohtone. Caracterul predominant comercial al aşezării se reflectă şi în viaţa social
- culturală şi religioasă a oraşului. Tomitanii au adorat cu precădere divinităţi legate, mai mult sau mai puţin, de comerţ
sau drumuri în general, sau de succes şi noroc în afaceri. Avem în vedere aici pe Mercurius, Fortuna4, Victoria, Pontos
(zeul Mării Negre), Hercules, Dionyssos ş. a.
Revenind la evoluţia istorică a Tomisului, importante informaţii ne sut oferite şi în opera poetului latin Publius
Ovidius Nasso5 relegat la Tomis de către marele Augustus, undeva prin anii 9 – 10 p. Chr.6 El a lăsat mărturie descrieri
ale locurilor şi oamenilor de aici, tomitani sau lucuitori ai teritoriului rural vecin, în opere de valoare precum „Tristele” şi
„Ponticele”7.
În momentul relegării lui Ovidiu la Tomis, putem afirma că stăpânirea romană asupra litoralului pontic era
desăvârşită8. În anul 15 p. Chr. este organizată provincia Moesia. Este o epocă de frământări şi atacuri getice şi sarmatice
oglindite şi în opera lui Ovidius. În momentul constituirii provinciei Thracia, în anul 46 p. Chr., situaţia oraşelor pontice
se schimbă, ele intrând sub stăpânirea directă a statului roman. În timpul domniei lui Domiţian, în anul 86 p. Chr.,
Dobrogea şi oraşele pontice sunt arondate provinciei Moesia Inferior.
Locul lui Ovidius în literatura latină și în cea română este unul bine stabilit, unii critici (George Călinescu)
socotindu-l chiar primul poet român. Preocuparea pentru opera sa transcende veacurile. Ea este constantă în viața
culturală a Dobrogei românești. Nu întâmplător, Petru Vulcan directorul și redactorul șef al primei reviste culturale
dobrogene a numit-o ”Ovidiu”. În articolul manifest al revistei, „Cuvântul de acasă”, Petru Vulcan spunea: ”Revista
poartă numele exiatului Romei, autorul Tristelor inspirate de Marea tomitană de pe lângă marginile Mării Negre. Muză
aspră, sălbatică, nemiloasă și neândurătoare la miile de doruri ce frământau inima marelui poet, a cărui amintire va
rămânea pururea scumpă în mintea urmașilor”9.
Același Petru Vulcan, conștient de locul poetului latin în literatura universală și de importanța sa pentru
tomitani, spunea: ”Fericiți de a ne aparține nouă această măreață figură, a clasicismului roman, prin faptul că Ovidiu a
trăit și și-a dat ultimu-i tribut pe pământul dobrogean; ne vom mândri întotdeauna ca și sulmonenii cu gloriosu-i nume”
(în cazul citatelor din revista „Ovidiu”, am adaptat stilul și srierea vorbirii actuale dar am păstrat topica n. n.) 10.

4

Patroana oraşului, frecvent reprezentată cu simbolul patronatului, coroana murală, în statuaria, numismatică, gliptică
sau în inscripţii.
5
43 î. Chr. – 17 p. Chr.
6
Anul de început al exilului este socotit, de către o serie de cercetători, a fi mai devreme, respectiv 8 p. Chr. (Livia
Buzoianu, Alexandru Suceveanu, Nicolae Lascu, Adrian Rădulescu, Vasile Barbu ş. a. ).
7
Publius Ovidius Nasso, Tristele; Ponticele, (traducere Teodor Naum), Editura Univers, Bucureşti, 1972.
8
Etapele instaurării acesteia fiind marcate de campaniile conduse de M. Terrentius Varro în anii 72/71 î Chr. şi aceea a
lui M. Licinius Crassus din anii 29/28 î. Chr.
9
Petru Vulcan, Cuvântul de acasă, în „Ovidiu. Prima Revistă Literară Dobrogeană”, An 1, nr. 1 (15 sep 1898), p. 1.
10
Ibidem.
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Petru Vulcan i-a dedicat poetului și o poezie originală, în același prim număr al revistei amintite, din care
spicuim:
„În Scyția, la Tomis să plece fu silit
La vârsta-i naintată, gonit de-un orb destin
....................................................................
Și marea răsvrătită o duce în univers
Încât și veșnicia de plânsu-i s-a întristat
Și astfel doru-n „Triste” legându-l vers de vers,
Îl lasă zestre lumei poetul exilat.11”
Ca dovadă a importanței poetului latin pentru dobrogeni, este și cuvântarea ținută de celași Petru Vulcan,
pesonalitate marcantă a vieții culturale dobrogene de la cumpăna secolulor alXIX-lea și al XX-lea. Discursul a marcat
inaugurarea bibliotecii universale a cercului literar „Ovidiu” (o dovadă în plus a importanței poetului pentru cultura
dobrogeană) și a fost ținută chiar lângă statuia marelui exilat care doar ce fusese instalată în Piața Independenței. În acest
discurs Ovidius este văzut drept „o figură măreață”, „patron al asociațiunii noastre literare” (Cercul literar „Ovidiu” n.
n.), cel care ”a trăit și a plătit ultimu-i tribut pe pământul dobrogean, ne vom aduce aminte cu drag de marele cântăreț al
„Tristelor„ și „Ponticelor” tomitane”12. Cuvântarea continuă cu o amplă expunere a biografie și operei ovidiene, în acest
conytext fiind amintite și datele furnizate de poet despre populația locală a tomisului epocii lui Augustus, populație în
mijlocul căreia a trăit și pe care a ajuns să o înțeleagă și să o îndrăgească.
Discursul se încheie, în spiritul epocii, cu menționarea evenimentelor faste care au readus Dobrogea în sânul
patriei mamă și a realizărilor care au urmat. Petru Vulcan spune: „să sperăm că Dobrogea va înflori în scurt timp, ca
niciodată, și că va deveni un centru însemnat de activitate omenească, în toate direcțiunile” 13.
În paginile aceleiași reviste „Ovidiu”, profesorul Aurel Mircea a publicat un studiu de geografie istorică a
României. În partea a doua a acestuia vorbește și despre legenda întemeierii orașului Tomis dar și despre datele istorice
cunoscute în acest sens accentuând, în cazul situației de la începutul erei creștine, importanța informațiilor care rezultă
din studierea operei lui Ovidius. El spune: ”Ovidiu, care-și petrecea tocmai în timpul acesta exilul la Tomi, se plânge de
sălbătecia raselor barbare, de monotonia vieței în aceste locuri, unde cineva era expus oricând la ascuțișul săgeții
înveninate a vecinilor neastâmpărați”14.
Din analiza articolelor din Revista „Ovidiu”, coroborată și cu aceea a vieții culturale și științifice a Dobrogei de
la cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea, putem concluziona că viața și opera lui Publius Ovidius Nasso erau bine
cunoscute iar importanța sa pentru constănțeni era una istorică și culturală materializată în fome diverse precum
denumirea primului cerc literar și a primei reviste culturale dobrogene cu numele poetului latin.

11

P. Vulcan, Ovidiu în exilu, în „Ovidiu. Prima Revistă Literară Dobrogeană”, An 1, nr. 1 (15 sep 1898), p. 6.
Cuvântare publică rostită de domnul P. Vulcan în preajma Statuei lui Ovidiu, în ziua inaugurărei bibliotecii universale a
Cercului literar din Constanța, asupra vieței, operelor și exilului poetului, în „Ovidiu. Prima Revistă Literară Dobrogeană”,
An 1, nr. 1 (15 sep 1898), p. 4.
13
Ibidem, p. 6.
14
Aurel Mircea, Din geografia istorică a României. Studiu, în „Ovidiu. Prima Revistă Literară Dobrogeană”, An 6, nr. 5-6
(1 iun 1906), p. 73.
12
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Uleiurile esențiale și efectul lor antifungic
Prof. Alexa-Chiroiu Maria-Corina
Școala Superioară Comercială “N.Kretzulescu”-București
Odată cu creşterea populaţiei - care aproape s-a dublat în ultimii 50 de ani, ajungând la şapte miliarde în 2013, şi
a nevoii de hrană, producţia agricolă a crescut în mod similar, chiar dacă terenurile arabile productive s-au extins cu
numai 10% .Prognoza creşterii populaţiei, la aproape 10 miliarde în anul 2050 face ca agricultura, zootehnia şi industriile
prelucrătoare să fie nevoite să facă în continuare schimbări în ceea ce priveşte producţia pe scară largă, fiind necesară
dublarea producţiei agricole faţă de prezent. Astfel, utilizarea pesticidelor a devenit esențială în culturile agricole pentru
eliminarea dăunatorilor, buruienilor, ciupercilor sau paraziților plantelor și mai ales pentru prevenirea apariției acestora,
având drept scop creșterea productivității culturilor. Fungicidele pot inhiba creșterea ciupercilor sau a sporilor fungici.
Fungicidele sunt utilizate atât în agricultură, cât și pentru combaterea infecțiilor fungice la animale.
O categorie de fungicide, o reprezintă Biofungicidele care conțin microorganisme vii, antagonice pentru agenții
patogeni care provoacă bolile plantelor.
Consumatorii moderni, au conștientizat, că este necesară creerea unui profil de consum „verde”, ce implică
absența substanțelor chimice sintetice în producția și conservarea alimentelor. În ansamblu, acest lucru forțează
comunitatea științifică, agroindustria și companiile farmaceutice să caute compuși naturali care să satisfacă cerințele
consumatorilor. Există în jur de un million de produse naturale cunoscute, aici fiind incluși atât compușii bioactivi cât și
inactivi, metaboliți ai plantelor 600.000, metaboliți fungici 8.600, metaboliții microbieni cunoscuți până în prezent, fiind
în jur de 50.000.
Acești compuși de origine naturală, au efecte negative minime asupra proceselor fiziologice ale plantelor și sunt
ușor convertibili în materiale organice comune ecologice .
Extractele vegetale, uleiurile esențiale, rășinile etc. s-au dovedit că exercită activitate biologică împotriva agenților
patogeni fungici ai plantelor in vitro și in vivo și pot fi folosiți ca produse bio-fungicide (Fawzi și colab., 2009; Jalili și
colab., 2010; Romanazzi și colab., 2012).
Baratta și colab. (1998) au examinat uleiul esențial din opt plante comerciale Cinnamomum zeylanicu
(Scorțișoară), Cananga odorata (Ylang ylang), Ocimum basilicum (Busuioc dulce), Citron limon (Lămâie), Cymbopogon
citratus (Lămâiță), Baswellia thurifera (Tămâie), Majorana hortensis (Măghiran), Rosmarinus officinalis (Rozmarin) și a
arătat că toate uleiurile testate au inhibat creșterea ciupercii, Aspergillus niger, chiar și la o concentrație de 1 ml/l bulion.
De remarcat este faptul ca uleiurile de lămâie și rozmarin au prezentat efecte inhibitoare asupra concentrațiilor mai mari
.
Au fost testate împotriva A. niger 75 de uleiuri esențiale diferite, concluzionându-se că toate au activitate
antifungică (Pawer & Tacker, 2006). Uleiurile esențiale din trei specii de Micromeria: M. albanica, M. dalmatica și M.
thymifolia, cu activitate antifungică, au fost testate împotriva a șapte specii fungice. Toate cele trei uleiuri: (M.
dalmatica-0,2-0,4 μl/ml, M. thymifolia-0,4-2 µl/ml) și mai ales M. albanica (0,2-0,4 μl/ml) a prezentat efecte antifungice
puternice împotriva tuturor ciupercilor testate: Aspergillus niger, Aspergillus ochraceus, Penicillium ochrochloron,
Cladosporium cladosporioides, Fusarium tricinctum, Phomopsis helianthi și Trichoderma viride (Marinković și colab.,
2011).
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S-a dovedit că uleiul de oregano aplicat în concentrație 2%, are o activitate antifungică foarte mare
împotriva ciupercilor patogene Mycogone, comparativ cu alte uleiuri testate in vitro.
Un alt experiment interesant este testarea in vivo al constituentului predominant găsit în uleiuri, 1,8-cineol,
pe mere alese aleatoriu și infectate cu Aspergillus niger, pentru a provoca putregaiul Aspergillus în ele conform Figurii 1.
(Stojković și colab., 2011b).
Așa cum se observă mai jos, merele alese aleatoriu și infectate cu “mucegaiul negru” au fost tratate cu
substanța 1-8 cineol, care a avut un puternic efect antifungic. Astfel, se recomandă stropirea merelor cu 1-8 cineol în
condiții de depozitare, pentru a preveni infectarea cu Aspergillus niger.

Figura 1. Tratamentul putregaiului Aspergillus la mere cu 1 ,8-cineol
(http://dx.doi.org/10.5772/50277)
În concluzie, efectul antifungic al uleiurilor esențiale este de mare eficacitate, astfel că agricultorii au o opțiune foarte
bună în lupta împotriva ciupercilor patogene .Uleiurile esențiale sunt deci benefice nu doar pentru aromaterapie ci și în
agricultură.
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KAHOOT - un joc educativ de învăţare
Prof. Anghel Păun
CŞEI Aurora Reşiţa
Kahoot este un joc educativ de învăţare creat pe platforma Kahoot.it şi poate fi utilizat la clasă, pentru orice
disciplină de studiu şi la orice nivel de dificultate.
Kahoot.it este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională, lansată în 2013 și care
se adresează tuturor disciplinelor. Putem alcătui quizzes (teste-concurs de cunoştinţe) sau putem utiliza unele deja create
de către altcineva şi postate în modul public pe această platformă. De asemenea se pot diversifica tipurile de teste prin
adăugarea unor secvențe media, folosind modul Jumble, etc. Materialele realizate pot fi partajate. Acest sistem de
evaluare a elevilor le permite acestora să participe la activitățile create de profesor utilizând chiar propriul smartphon, un
computer, un laptop sau o tabletă. În cadrul evaluării care poate fi sumativă sau formativă, profesorul poate introduce în
plus față de standardul A / F întrebări cu mai multe variante de răspuns. Profesorul poate urmări modul în care au răspuns
elevii la fiecare întrebare, ştie care elevi au greşit şi are un raport final cu privire la răspunsuri care poate fi salvat.
ACTIVITĂŢILE PROFESORULUI :
-Construieşte un cont gratuit la fel ca şi cel de pe facebook pe https://create.kahoot.it/login apăsând GET MY
FREE ACCOUNT apoi datele cerute.
-Accesează contul şi crează un test tip Kahoot sau deschide un Kahoot existent .
Pentru a crea un kahoot se intră pe Quiz (sau Jumble) şi se parcurg paşii indicaţi apoi se salvează. De obicei
testele au 10 întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă (pot fi şi 2-3 variante corecte).
Pentru a căuta un Kahoot existent se intră pe My Kahoot (dacă avem teste create anterior) sau pe Find Kahoot
pentru a accesa teste publice existente, selectăm tema, limba, tipul, etc, apoi tastăm Play. Aici am intrat pentru
exemplificare pe contul CENTRULAURORA.
-Se alege un Kahoot din listă apoi se tastează Play.
Dacă dorim un test de algebră după Find Kahoot se scrie în casetă cuvântul “Algebră” si se tastează căutare.
Dacă nu am selectat limba română se obţin teste în toate limbile.
-După ce am tastat Play se apasă “Classic” pentru a obţine codul testului.
-După tastatea butonului Clasic apare codul de acces. Atenţie, fiecare joc are alt cod ! Profesorul va urmări ca
elevii să introducă codul corect pe dispozitivele lor.
-Se aşteaptă ca elevii să tasteze codul şi ID-ul ales.
-ATENŢIE ! Dacă nu avem jucători testul nu va funcţiona.
-Se parcurg întrebările din test cu Next şi se urmăresc punctajele elevilor după fiecare răspuns.
ACTIVITĂŢILE ELEVILOR:
-Elevii trebuie să deţină câte un dispozitiv cu acces la internet şi au în câmp vizual display-ul profesorului, de
preferinţă proiectat pe un ecran de dimensiuni mai mari.
-Accesează https://kahoot.it/#/ de pe propriul computer, telefon sau tabletă.
-Introduc în casetă pinul citit de pe ecranul profesorului.
-Apasă pe caseta Enter.
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-Introduc un ID - de obicei numele propriu.
-Apasă din nou Enter şi urmăresc ca numele să-mi apară pe ecranul profesorului.
-Citesc întrebările care apar numai pe ecranul profesorului.
-Apasă caseta care are culoarea corespunzătoare răspunsului corect (pentru testele tip Quiz care sunt majoritare).
Răspunsurile rapide sunt punctuate suplimentar.
Concluzii:
Avantajele utilizării aplicației KAHOOT:
•

pentru profesori:
– Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare;
– Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale;
– Dezvoltarea creativității în proiectare.

•

pentru elevi:
– Îmbunătățirea abilităților digitale;
– Dezvoltarea auto – controlului;
– Înțelegerea reciprocă;
-Utilizarea smartphonului în lecții;
– Dezvoltarea încrederii de sine.
Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt evaluați,
sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în educație și, de ce nu, în
autoeducație.
Avantajele utilizării acestei platforme depind de creativitatea proiectanților jocurilor. Din acest motiv
popularizăm pe scară largă crearea de jocuri pentru toate disciplinele.
La Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Aurora Reşiţa, multe cadre didactice au participat la un curs unde au
învăţat să utilizeze platforma Kahoot.it , iar acum avem 88 jocuri Kahoot şi vă invităm ca după crearea contului să
utilizaţi la criteriul de căutare CENTRULAURORA şi veţi putea parcurge multe din testele create de noi. De asemenea
vă invităm să alcătuiţi teste pe care să le partajaţi cu noi.
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Educația în era digitală -provocări educaționale în context pandemic
Simina- Nicoleta Bohâlțeanu,
Prof. discipline economice, Colegiul Tehnic
de Căi Ferate ”Unirea” Pașcani

Introducere
Educația reprezintă un pilon esențial al unei societăți orientate spre dezvoltare și prosperitate. Implicațiile sale
sunt multiple și fac referire la prosperitatea economică (a individului, a comunității, a națiunii), la consolidarea și
transmiterea valorilor și tradițiilor transmise din generație în generație, la stabilitatea și dezvoltarea socială (prin
acumularea de cunoștințe tinerii devin cetățeni informați și activi în societate), la dezvoltarea personală (fiecare individ
are propriul potențial, susținut prin învățare pe tot parcursul vieții). (MEN, 2019)
Rolul important al sistemului educațional în cadrul unei socieți face ca profesorul să fie unul dintre principalii
promotori ai acestuia, fiind considerat "garantul educației de calitate."
Plecând de la această premisă și adăugând contextul specific educației secolului 21, putem spune faptul că
profesorul este facilitatorul învățării, cel care oferă resurse, monitorizează progresul și încurajează elevii să rezolve
probleme.
Conform lui Driscoll (2018) educația în secolul 21 presupune a oferi elevilor abilitățile de care au nevoie pentru
a reuși în această lume complexă, precum și a-i ajuta să aibă mai multă încredere în ei și în capacitatea de a-și exersa
abilitățile desprinse. Existând atât de multe informații la dispoziția elevilor, activitatea profesorului a devenit mai
complexă și mai unitară (presupunând mai mult decât tradiționala sintagmă "predare- învățare", act educațional care a
suferit și el schimbări în termeni de semnificație și importanță).
Calitatea actului educativ depinde în cea mai mare măsură de cunoștințele, abilitățile, capacitățile deținute de
profesor într-un anumit domeniu de specialitate, iar în contextul erei digitale aceasta depinde mai ales de capacitatea
profesorului de a folosi și explica conținut digital cu ajutorul mijloacelor tehnologice.
Întrucât educația în secolul 21 presupune o întâlnire a profesorilor cu tineri ai generației Z (sunt copiii cu vârsta
cuprinsă între 14-25 de ani; cunoscuți sub denumirea de "post milenari", "generația Facebook", "nativi digitali",
"generația internetului", etc. (Csobanka, 2016)), integrarea digitală este fundamentală, cu atât mai mult cu cât existența
unor factori nepredictibili (spre exemplu pandemia de Covid 19) de mediu pot augumenta această nevoie reală de
utilizare a tehnologiei în procesul de instruire.
Profesor în pandemie- provocări și perspective
Contextul în care s-au aflat sistemele educaționale din întreaga lume, începând cu luna martie a anului 2020, a
determinat o conștientizare a lacunelor și deficiențelor semnificative în ceea ce privește abilitățile digitale, conectivitatea
și utilizarea tehnologiilor în educație. În plus, criza Covid-19 a evidențiat atât oportunitățile și riscurile vieții online, cât și
necesitatea unui mediu digitalizat mai bun, mai sigur, mai la îndemână pentru elevi și profesori deopotrivă.
Conform raportului realizat de MEN*15, intitulat "Strategia privind digitalizarea educației din România",
provocările cu care s-au confruntat școlile au fost legate de:
•

Lipsa de predictibilitate;

•

Rețea școlară eterogenă, cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ;

15

Ministerul Educației Naționale din România
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•

Competențe digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficientă a procesului didactic în mediul online;

•

Acces redus la tehnologie și conectivitate redusă la internet;

•

Posibilitățile reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educației, copiii, pentru participare la lecții online.
Derularea procesului de învățare în mediul online a adus cu sine și o serie de provocări profesorilor,
referitoare la reconsiderarea și reorganizarea actului normal de învățare realizat la clasă. În acest sens, provocările
educaționale existente au fost legate de:

•

regândirea obiectivelor de învățare;

•

diversitatea materialelor și a resurselor didactico-pedagogice;

•

activități motivante;

•

profilul elevilor;

•

evaluări diagnostice și procedurale ale învățării;

•

validarea eficacității și relevanței metodologiei utilizate. (Agnoletto & Vera C, 2020)
În plus, în pachetul de provocări educaționale ale profesorului, în context pandemic, s-au aflat și următoarele

aspecte: acordarea de îndrumări individuale pentru mai mult timp, realizarea de mentorat de grup, oferirea de feedback
constant, oferirea de sprijin celor care nu au participat la activități online, dezvoltarea atitudinilor de empatie și
colaborare, dezvoltarea competenței de coexistență socială într-un mediu online. Deși acestea sunt considerate ca fiind
necesare în mod normal și chiar realizate, contextul diferit în care a trebuit să fie puse în aplicare a supus la o regândire a
acestora, făcându-se apel la adaptare, ameliorare, îmbunătățire.
Dacă cunoaștem deja ce înseamnă să fim profesori la clasă, poate ne întrebăm "Ce înseamnă până la urmă a fi
profesor în pandemie?". Iar răspunsul este: o provocare mai mare și poate mai interesantă, care să conducă la o
conștientizare a rolului primordial al profesorului în viața elevului, respectiv la o valorificare a oportunităților oferite de
tehnologia informației (atât pentru profesori, cât și pentru elevi) concentrate în actul final de învățare, mult mai calitativ.
Dacă până în momentul declanșării crizei de Covid-19, învățarea digitală era opțională, dar totodată importantă
în actul de predare- învățare, pe măsură ce școlile din întreaga lume s-au închis, e-learning-ul a devenit obligatoriu.
(Gopinath, 2020). Din acest motiv, ferestrele de zoom, de meet au devenit sălile de clasă ale elevilor, iar munca
profesorilor a suferit modificări.
Din aceste considerente, putem identifica o serie de caracteristici noi specifice profesorul în pandemie:
•

este mai creativ. În timp ce în sălile de clasă tradiționale atragerea atenției elevilor se realizează mai rapid și mai
ușor, în clasele virtuale distragerea ușoară a elevilor este considerat un mare dezavantaj. Astfel că, apelând la
creativitate (creând jocuri didactice interesante, alternând momentele didactice: învățare sincronă și asincronă,
utilizarea de video-uri scurte, evaluând diferit prin posibilitatea dată elevului de a crea ceva pe baza informațiilor
deținute, în locul evaluărilor prin chestionare, teste, etc.) profesorul menține atenția elevului și îl implică activ în
procesul de învățare (European Training Foundation, 2020).

•

este mai deschis spre formare continuă. Predarea online presupune existența unor competențe digitale în rândul
profesorilor, precum: lucrul pe diferite platforme educaționale, creare de conținut digital, prezentarea conținutului
digital, evaluarea în sistem digital. Acestea au fost dobândite sau îmbunătățite prin urmarea de cursuri digitale
specifice.

•

prezintă un echilibru mai mare între viața profesională și viața personală, prin desfășurarea orelor de acasă.
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•

este un factor motivator important. În condițiile în care elevii resimt efectele negative ale situației pandemice, rolul
profesorului este de a promova gândirea pozitivă și de a-i motiva pe aceștia să fie încrezători, să comunice, să
respecte regulile, etc., astfel încât să elimine sentimentele de frică, de anxietate sau chiar de depresie.

•

este un catalizator al schimbării și un îndrumător în vremuri incerte.

•

este mai răbdător și mai comunicativ, ascultând preocupările elevilor cu mai mare interes (Shinjini, 2020).
Raportându-ne la era cunoașterii, a tehnologiei, putem spune că profesorul din secolul 21 trebuie să servească

drept ghizi sau mentori pentru elevii lor, să fie facilitatori și motivatori pentru învățare, astfel încât să își poată
împuternici elevii la rândul lor (Lanier, 1997).
Contextele incerte aduc schimbări, care pot genera și o serie de efecte pozitive în sistemul educațional, dar care
trebuie susținute de către profesori gânditori, curioși, flexibili și orientați spre noi oportunități de învățare. Deși intervin
aceste schimbări, nu totul este este diferit în învățarea online, perspectivele de viitor cu privire la procesul de învățare
fiind unele bune: o comunicare clară și consistentă; crearea unor ritualuri și rutine explicite și constante; tilizarea
strategiilor de instruire bazate pe cercetare; determinarea necesității de a utiliza unelte digitale sau non-digitale pentru o
însărcinare; concentrarea pe învățare autentică, unde sunt create produse autentice iar elevii au o voce și pot alege
însărcinările (Creeracord, 2020).
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METODELE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Prof.Înv.Primar:Briciu Olguța
Șc.Gimn.”Prof.Univ.Dr.Gheorghe Beleiu”,Șc.Primară Coștești,Poiana
Vadului,Jud.Alba
Procesul de învățământ este un ansamblu de activități organizate si dirijate care se desfășoară etapizat, în cadrul unor
instituții specializate, sub îndrumarea unor persoana pregătite în acest scop, în vederea îndeplinirii anumitor obiective
instructiv-educative. În cadrul procesului de învățământ se desfășoară mai multe tipuri de activități primordiale fiind cele
de predare-învățare-evaluare.
Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa,
natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi
capacitățile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi
interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.
,,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).
Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin intermediul unui sistem
de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin
strategii specifice. Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine
metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor educaţionale.
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. 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.
Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu metodele tradiţionale de
învăţare. Educaţia pentru participare şi democraţie face parte din gama noilor educaţii, care reprezintă cel mai pertinent şi
mai util răspuns al sistemelor educative la imperativele generate de problematica lumii contemporane. Prin participare,
elevii îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria
formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie. Principalul avantaj al
metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite
opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă
abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea
soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă
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a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii
pot fi discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea
soluţiilor. Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: Gândiţi, lucraţi în echipă, comunicaţi; Termeni-cheie
iniţiali; Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat; metoda Sinelg; metoda Mozaic; Cubul; Turul Galeriei; Elaborarea unui
referat/eseu; Jurnalul în trei părţi; Tehnica predicţiei; Învăţarea în grupuri mici; Turneul între echipe; Linia valorilor.
Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea unor reguli. Literatura de
specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în echipă, se impune respectarea a două condiţii:
asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formularea unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât
aceasta să fie înţeleasă de toată lumea.
În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă impresia că au succes în ceea ce
fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de expectanţe pozitive faţă de elevi; utilizarea unor
strategii de management educaţional eficient; stabilirea de obiective clare şi comunicarea acestora elevilor; valorificarea
la maxim a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă.
Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. Profesorii trebuie să ofere explicaţii
cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese de către elevi.
Elevii trebuie să fie capabili: să asigure conducerea grupului, să coordoneze comunicarea, să poată lua decizii, să asigure
un climat de încredere, să medieze conflicte, să fie motivați, să poată lucra conform cerințelor profesorului.
„Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării, observând tendinţele inhibitorii care pot apărea în interiorul
grupului.” -Ion - Ovidiu Pânișoară
Metodele utilizate în învățământul primar sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”; numai abilitatea cadrului
didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului preşcolar şi să-l determine să înveţe în modul
cel mai plăcut: prin joc. Cele mai utilizate metode interactive sunt cele care canalizează energiile creatoare ale elevilor în
direcţia propusă, le captează atenţia, stimulează mecanismele gândirii, ale inteligenţei, voinţei, motivaţiei şi imaginaţiei şi
îi implică afectiv în ceea ce fac.
Profesorul model pentru a crea cadrul optim de învăţare este necesar să ţină cont de anumite criterii în aplicarea
metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce urmează a fi dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi
capacităţile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul de complexitate al conţinutului.
V. Guţu oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele tradiţionale şi cele moderne utilizate în
predare. Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici:
- pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei;
- sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii;
- sunt predominant comunicative, verbale şi livreşti;
- sunt orientate, în principal, spre produsul final;
- au un caracter formal, sunt rigide şi stimulează competiţia;
- stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare;
- relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă.
La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note:
- acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;
- sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului educaţional;
- sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire;
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- sunt orientate spre proces;
- sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi;
- stimulează motivaţia intrinsecă;
- relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din modul de organizare a
lecţiei.
Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi
metodică, pot asigura esenţial înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predareînvăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar.
„Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de
profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu
deschideri spre educaţia permanentă.” -Sorin Cristea.
„Pedagogia modernă nu caută să impună nici un fel de reţetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea metodelor,
conservatorismul educatorilor, rutina excesivă, indiferenţa etc. aduc mari prejudicii efortului actual de ridicare a
învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel iniţiativei şi originalităţii individuale sau colective de regândire
şi reconsiderare în spirit creator a oricăror aspecte care privesc perfecţionarea şi modernizarea metodologiei
învăţământului de toate gradele. În fond creaţia, în materie de metodologie, înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi
îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare.” -Ioan Cerghit
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Evaluarea interactivă ca evaluare formativă şi evaluare formatoare
Prof. Balint Ioana Laura
Școala Gimnazială ”Oltea Doamna” Oradea
Evaluarea formativă promovează un nou demers în cadrul căruia “interesează din ce în ce mai mult progresul
elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite.” Dezvoltându-se pe terenul inovaţiei pedagogice,
evaluarea formativă sprijină realizarea unei pedagogii diferenţiate care “permite o reglare interactivă” în cadrul căreia
“formatorul nu mai e interesat numai de rezultat, ci şi de procesul care conduce la acest rezultat.”
Dezvoltând interesul pentru autoevaluare, noţiunea de evaluare se transformă:
Evaluarea formativă ------ Evaluarea formatoare
Evaluarea formativă “realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade încheiate de învăţare, depistând
“lacunele în însuşirea conţinutului” şi “dificultăţile de învăţare” (I.T. Radu, 2000)
Ea presupune compararea rezultatelor cu obiectivele concrete/operaţionale ale activităţii de predare-învăţareevaluare, atât profesorul cât şi elevul cunoscând care este stadiul progresului la învăţătură şi care sunt măsurile
ameliorative ce trebuie adoptate, orientând desfăşurarea ulterioară a secvenţei de învăţare.
“Realizarea ei presupune din partea profesorului un rol din ce în ce mai activ în învăţare. El trebuie să
supravegheze activitatea elevilor, să comenteze explicaţiile acestora şi să-i orienteze diferentiat pe cei care comit erori
sau întâmpină dificultăţi”. Pentru a exprima mai bine funcţia sa prioritară – aceea de a-l ajuta pe elev – evaluarea
formativă primeşte de la autorul G. Nunziati (1990) calificativul de formatoare.
Evaluarea formativă, creează lumină asupra procesului de desfăşurat în clasă, fiind centrată pe intervenţia
profesorului către elev. Ea relevă răspunsuri din partea elevului, la intervenţia profesorului. Evaluarea formatoare vine
către elev şi iniţiativa îi aparţine. Dacă evaluarea formativă facilitează învăţarea, iar cadrul didactic orientează şi
conduce elevul, în cadrul evaluării formatoare iniţiativa de învăţare şi implicit de evaluare aparţine elevului care reflectă
asupra rezultatelor activităţii sale. Profesorul îi urmăreşte evoluţia, oferindu-i sprijin şi îndrumare. Evaluarea formativă
nu garantează de la sine că elevul a învăţat, deoarece vine din afara sa. Rolul său prioritar este cel de reglare a activităţii
cu ajutorul profesorului.
Evaluarea formatoare este mult mai eficientă pentru că vine din propria iniţiativă a celui care învaţă şi se
implică în realizarea unor materiale cu scop evaluativ, sporinduşi în acelaşi timp capacităţile de autoevaluare. Pentru
acesta este necesar ca profesorul să deţină o serie de tehnici prin care să-i înveţe pe elevi să înveţe, modalităţi prin care
elevul să se simtă activ şi să-şi poată evalua propriile activităţi. Evaluarea formatoare are rol de reglare şi autoreglare a
activităţii cu sprijunul ambilor parteneri ai acţiunii educaţionale.
Evaluarea formatoare îl ajută pe elev să înveţe cerându-i să anticipeze. Obiectivelor de reglare pedagogică, de
gestionare a erorilor şi întărire a reuşitelor, obiective comune diferitelor modele de evaluare formativă, dispozitivul de
evaluare formatoare le mai adaugă o exigenţă, care-l priveşte pe elev: reprezentarea corectă a scopurilor, planificarea
prealabilă a acţiunii, însuşirea criteriilor şi autogestionarea erorilor.
Această abordare lărgeşte şi mai mult conceptul de evaluare, în măsura în care tot ce are legătură cu construirea
unui model personal de acţiune este considerat parte integrantă a evaluării formative şi obiectiv prioritar de învăţare.
“Versiune modernă a vechiului contract de muncă individual, acest model îi înfăţişează elevului diferite obiective ale
învăţării. Acestea din urmă fac însă, pe de o parte, obiectul unei negocieri între profesor şi elev, ceea ce costituie o primă
condiţie pentru îmbunătăţirea învăţării; pe de altă parte, elevului i se oferă două posibilităţi: să abordeze învăţarea pe baza

2879

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

unei logici combinatorii, legată de un scop, de un produs, şi să reflecte la mijloacele, metodele şi criteriile de realizare a
obiectului finit. Urmele evaluării formatoare a unei competenţe vor fi deci, pe de o parte, etapele sau obiectivele
intermediare prin care elevul a hotărât să treacă şi, pe de altă parte, lista metodelor sau instrumentelor pe care le va utiliza
sau pe care le-a utilizat (criterii de realizare). Accentul cade, în acest model, pe reperarea de către elev a criteriilor de
realizare. Acesta este şi principala dificultate de ordin pedagogic” – afirmă Genevieve Meyer (2000)
Caracteristicile celor două tipuri de evaluări, prezentate sintetic:
➢

EVALUAREA FORMATIVĂ
▪ iniţiativa îi aparţine profesorului;
▪ profesorul intervine asupra elevului;
▪ este exterioară elevului, provenind din procesul didactic la care elevul nu are acces decât prin
intermediul profesorului;
▪ se repercutează pozitiv asupra schimburilor dintre profesor şi elev, din exterior.

➢

EVALUAREA FORMATOARE
▪ iniţiativa aparţine elevului şi este orientată sau nu de către profesor;
▪ izvorăşte din reflecţia elevului asupra a propriei transformări, asupra propriei învăţări;
▪ este susţinută de motivaţia interioară a elevului;
▪ se repercutează pozitiv asupra schimburilor dintre elev şi profesor, dinăuntru.

Astfel, cadrul didactic trebuie să-şi îmbunătăţească practica evaluării, alternând metodele şi instrumentele de
evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cu cele complementare (observarea sistematică şi directă
a elevului, investigaţia, interviul) şi active (lucrări de laborator, proiectul de cercetare, portofoliul, studiul de caz, jurnalul
reflexiv, hărţile conceptuale).

Bibliografie
1. I.T. Radu, Evaluarea in Procesul Didactic, editura Didactica si Pedagogica, 2000
2. G. Nunziati, Pour construire une dispozitive d'evaluation formative, Cahiers Pedagogiques, nr. 280,0-1980,
janvier, 1990
3. Genevieve Meyer, De ce si cum evaluam, editura Polirom, 2000
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Dezvoltarea încrederii elevilor în propriile capacități de învățare
Eficiența în învățare: Cum învăț mai bine?
PROF. DICU-SERBAN ALEXANDRA
SCOALA GIMNAZIALA "DUILIU ZAMFIRESCU" FOCSANI

Pornind de la neîncrederea unor elevi în propriile forţe, am realizat o fișă de prezentare pentru o activitate de
învățare la disciplina Consiliere și dezvoltare personală care să contribuie la dezvoltarea încrederii elevilor în capacitățile
lor de învățare, utilizând o resursă educațională online pentru a le stȃrni interesul. Lecția se adresează elevilor de clasa a
VIII-a și are drept scop identificarea unor instrumente eficiente și personalizate de învățare, dar și schimbarea unghiului
de abordare a eșecului.
Competența generală aleasă este 3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în
învățare, iar competența specifică vizată se concretizează în 3.1. Metode de abordare a învăţării.
Pornind de la teoria doctorului în psihologie Carol S. Dweck cu privire la cele două tipuri de mentalitate (fixă
sau flexibilă), prezentate în cartea Mindset, profesorul deschide un dialog cu elevii despre ce cred aceștia că stă în spatele
unei cariere de succes, ce trebuie să înveți și, mai ales, cum.
Acest video de prezentare a cărții în format grafic (https://www.youtube.com/watch?v=EyIF5VUOJc0) devine
punctul de start al discuției. După vizionare, profesorul adresează elevilor așezați în cerc/semicerc următoarele întrebări:
•

Cum reacționați când un coleg de clasă greșește?

•

Vi se pare corectă sancționarea greșelii?

•

Vă este teamă să greșiti? Dacă da, de ce? Ce simțiți când vă dați seama că ați greșit?

•

Câte greșeli credeți că aveți voie să faceți?

•

Ce simțiți când un profesor vă etichetează după un eșec? Credeți și vă asumați acea etichetă?
Eșecul poate fi văzut ca o piedică, o oprire din drum sau ca o oportunitate de învățare. Învățarea prin greșeală și

acceptarea provocărilor ca pe o oportunitate de creștere reprezintă bazele unei atitudini deschise către progres. Încercarea
continuă duce la învățare.
Profesorul invită elevii să vină cu exemple personale/povești despre greșeli/eșecuri/stângăcii care au impulsionat
învățarea ("la început nu știam să merg, mă împleticeam și cădeam, dar am exersat zi de zi, iar acum alerg o tură de
stadion în x minute" / "când pun unul lângă altul primul meu desen și tabloul cu care am câștigat concursul de pictură..."
etc.). Scopul este conștientizarea felului în care au învățat, a efortului depus și a timpului necesar până când ajungi să
dobândești anumite cunoștințe și abilități.
Ca fișă de lucru, elevii sunt invitați să completeze următorul chestionar:
1. Care este materia ta preferată și de ce?
2. Ce te determină să înveți la școală?
□

Curiozitatea

□

Pasiunea

□

Rușinea față de profesor și colegi dacă ești întrebat și nu știi
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□

Teama de a lua o notă mică

3. Te consideri o persoană inteligentă? Poți deveni mai inteligent?
4. Ești talentat? Cum îți dezvolți talentul/talentele?
Pe baza răspunsurilor colectate, profesorul moderează o dezbatere între elevi și îi încurajează să identifice felul
în care pot învăța din eșec, atitudinea pe care o pot adopta ca să învețe mai ușor și să își depășească limitele. Această
dezbatere reprezintă o formă de evaluare a elevilor (implicarea, raționamentul, argumentele).
Există ameninţarea ca anumitor elevi aceste întrebări să li se pară prea intime, iar cei introvertiţi să refuze să
răspundă. In acest caz elevii pot răspunde anonim, pe foi de hȃrtie, sau într-o pagină de jurnal, pe care elevii să-şi poată
aşterne reflexiile tot fără a-şi dezvălui identitatea.
Ca formă de autoevaluare, profesorul își poate analiza metoda de predare, felul în care se raportează la greșeală
și chiar atitudinea față de profesia sa și disciplina predată.
Ca strategie de adaptare la categorii de elevi în risc (de abandon școlar, familii monoparentale sau cu venit
redus), exemplele oferite de dr. Dweck în cartea menționată anterior pot fi motivante - persoane cărora nu li s-a dat nicio
șansă inițial, prin muncă și determinare, au reușit să se autodepașească.
Aaceastă activitate poate fi replicată și la alte discipline - pentru o oră de limba engleză, spre exemplu,
filmulețul prezentat poate sta la baza unei lecții pentru perfecționarea receptării orale și a expunerii orale și în scris a
ideilor principale și felului în care acestea pot fi aplicate în viața de zi cu zi a elevului - atât la școală, cât și în afara ei
(performanță extracurriculară).
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L’année 2020 – le déclin ou la renaissance de l’enseignement
Prof. Anca – Ramona RADU
Liceul Tehnologic « George Bibescu » Craiova
« La cité idéale est celle où tout est école »
Albert Jacquard

Formation en ligne, apprentissage en ligne, e-formation ou e-learning, télé-enseignement, apprentissage en
présentiel, à distance ou hybride… tels ont été les concepts qui ont défini l’enseignement de l’année 2020. Vu que le
phénomène est encore loin d’avoir pris fin, on pourrait même dire que l’école du XXI ͤ siècle restera toujours liée à ces
concepts et à une expérience unique qui a été ressentie comme un vrai défi pour les trois pilons de l’éducation : les
professeurs, les élèves et les parents.
La formation en ligne a mené à des changements inimaginables au niveau de l’éducation dans le monde entier.
Des époques d’enseignement traditionnel ont été brusquement remplacées par un enseignement moderne, innovateur,
digitalisé mais avec un début assez timide, incertain. Au niveau mondial, on a passé de l’ère du papier à celle de l’écran,
du stylo au crayon digital, du table noir au Jamboard, du présentiel au numérique. C’est une réalité qui a lancé une
provocation unique aux promoteurs et aux bénéficiaires de l’éducation, un miroir où on a pu identifier les points forts ou
faibles de l’enseignement ainsi que le point de départ dans le développement ultérieur de cette branche de l’éducation.
En Roumanie, pays européen, mais assez rudimentaire du point de vue de l’adaptation et du progrès,
l’apprentissage en ligne a été conçu comme un vrai « phénomène » qui a scindé le segment éducationnel en pro ou
contre la digitalisation, les professeurs ont étés eux-aussi divisés en adaptés ou inadaptés à ces temps troublés, capables
ou incapables, compétents ou incompétents ou, encore pire, en médiocres ou brillants. Des cours de perfectionnement,
des conférences, des tables rondes virtuelles, des webinaires traitant sur l’exemple de bonnes pratiques en classes ou sur
la maîtrise de certaines plates-formes ou applications qui traînaient dans l’obscurité jusqu’à cette crise mondiale, sont
devenus un but, un appui, « un mouvement » auquel ont adhéré, peu à peu, presque tous les professeurs. Des institutions
d’état, des ONG, des enseignants du monde entier se sont donné la main pour faire continuer le processus
d’enseignement et d’apprentissage.
Les parents eux-mêmes se sont érigés en véritables « formateurs » de leurs propres enfants devenant ainsi « la
main droite », l’allié principal du professeur dans cette provocation, tout en contribuant au progrès de l’éducation que
toute l’opinion publique avait déjà déclarée compromise.
Les élèves, ce « carrefour de tous les temps», ont navigué sur l’axe temporel du présent, du passé et du futur.
Vu que l’enseignement en ligne est considéré comme « l’école du futur », leur expérience tridimensionnelle a contribué à
leur adaptation rapide et surprenante au mélange du traditionnel et moderne, du réel et du virtuel. De plus, ils ont fait une
bonne équipe avec leurs professeurs par leur esprit d’engagement, leur coopération et leurs connaissances parfois
beaucoup plus avancées que celles de leurs disciples dans le domaine de la technologie. On pourrait quand même dire
qu’avec eux, la culture numérique a gagné sa place à toujours dans l’enseignement actuel.
Que ce soit dans la classe ou hors la classe, l’enseignement et l’apprentissage n’ont jamais mieux réuni le
trio « professeurs – élèves – parents » comme l’a fait le XXI ͤ siècle. L’an 2020 restera dans l’histoire de l’enseignement
comme l’année des transformations majeures, l’année où tout le système éducatif a été réévalué et réinventé, l’année qui
a décidé le parcours des enseignants, l’année du renoncement ou des grandes batailles.
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Leadership-ul și managementul educațional
Coste Livia – Florina
Liceul Teoretic nr.1 Bratca
„Management înseamnă să faci lucrurile aşa cum trebuie;
Leadership înseamnă să faci lucrurile care trebuie.” – Peter Drucker
Leadership-ul şi managementul educaţional au evoluat de la stadiul de domeniu nou, dependent de idei
dezvoltate într-un context diferit până la cel al unei discipline independente, construită pe teorii proprii şi pe date
empirice care le-au testat legitimitatea în mediul educaţional. Această tranziţie a fost însoţită de polemici aprinse privind
măsura în care educaţia ar putea fi considerată fie un nou câmp de aplicare a principiilor generale de leadership şi
management, fie o disciplină separată, materializată într-un corp propriu de cunoştinţe.
Mai importantă decât aceste aspecte este cerinţa ca liderii şi managerii educaţionali să se axeze pe dimensiunile
specific educaţionale ale muncii lor. Scopul primordial al şcolilor este să promoveze un demers educaţional eficient.
Aceste aspecte esenţiale sunt unice pentru educaţie şi este improbabil ca „cele mai bune practici din afara sferei
educaţiei” să fie de ajutor în abordarea acestor probleme profesionale. Pe măsură ce „leadership-ul centrat pe învăţare”
câştigă teren, accentul ar trebui să cadă pe învăţarea din teoria şi practica leadership-ului şcolar.
Termenul de „leadership al instruirii” provine din America de Nord, fiind substituit în Anglia, dar şi în alte părţi,
de „leadership centrat pe învăţare”. Rhodes şi Brundrett (2010) susţin că cea de-a doua variantă este mai generoasă ca
sens şi are un potenţial mai mare de a influenţa şcoala şi rezultatele elevilor. Autorii „explorează tranziţia de la leadership
al instruirii, preocupat de asigurarea calităţii predării, la leadership pentru învăţare, care încorporează un spectru mai larg
de acţiuni care sprijină învăţarea şi rezultatele învăţării” (ibid.). Southworth (2004) susţine că liderii pot influenţa
învăţarea prin trei strategii de bază:
• modelare
• monitorizare
• dialog
Modelarea înseamnă puterea exemplului. Liderii centraţi pe învăţare sunt modele pentru ceilalţi pentru că sunt
preocupaţi de actul predării, de învăţare şi de specificul grupurilor de elevi, dorind să ştie cât mai multe în această
privinţă.
Monitorizarea presupune vizitarea şcolilor, asistarea la ore şi furnizarea de feedback profesorilor.
Dialogul creează oportunităţi pentru profesori de a realiza un schimb de idei pe tema învăţării şi a predării
alături de colegi şi lideri din sistem. Deşi aspectul învăţării trebuie nuanţat puternic în activitate, liderii trebuie să aibă în
vedere, însă, şi alte aspecte ale actului educaţional, precum socializarea, sănătatea elevilor, bunăstarea şi stima de sine,
precum şi dezvoltarea unei culturi şi a unui climat favorabile, direct legate de nevoile specifice ale şcolii şi ale
comunităţii locale.
Cu toate acestea, leadership-ul este din ce în ce mai mult asociat cu valorile. Aşteptările sunt ca liderii să îşi
fundamenteze acţiunile în valori personale şi profesionale clare.
Este mai probabil ca profesorii şi liderii să manifeste entuziasm faţă de schimbare atunci când simt că aceasta le
„aparţine” decât atunci când schimbarea le este impusă.
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Prin leadership ne referim la influenţarea acţiunilor altor persoane pentru a obţine rezultate dezirabile. Liderii
sunt acei oameni care dau contur scopurilor, motivaţiei şi acţiunilor altor oameni. Adesea, aceştia iniţiază schimbarea
pentru a atinge fie scopuri preexistente, fie scopuri noi ... Leadership-ul ... solicită ... multă ingeniozitate, energie şi talent
... Managementul presupune menţinerea eficienţei activităţilor curente ale organizaţiei. Deşi adesea managementul
reclamă deprinderi de leadership, funcţia sa globală este de a menţine şi nu de a schimba. Sunt importante deci, atât
managementul cât şi leadershipul, fără a-l avantaja pe niciunul, din moment ce diferitele contexte solicită răspunsuri pe
măsură.
Leadership-ul şi managementul sunt la fel de importante în condiţiile în care şcolile doresc să fie eficiente şi să
îşi atingă obiectivele. Dacă o viziune clară poate fi esenţială în stabilirea naturii şi a direcţiei schimbării, de egală
importanţă este asigurarea că implementarea inovaţiilor se subscrie eficienţei şi că funcţiile reziduale ale şcolii se
desfăşoară cu eficacitate, în timp ce anumite elemente sunt supuse schimbării.
Este o diferenţă între a conduce şi a gestiona, dar ambele sunt importante. Organizaţiile hipergestionate şi
subconduse vor pierde, în cele din urmă, sentimentul existenţei unui spirit sau al unui scop. Organizaţiile slab gestionate,
însă cu lideri puternici şi carismatici s-ar putea menţine temporar pe linia de plutire, ca mai apoi să se prăbuşească.
Provocarea organizaţiilor moderne presupune perspectiva obiectivă a managerului, alături de sclipirile vizionare şi
dedicarea liderului înţelept.
Se impune ca factorii de decizie din cadrul instituţiilor de învăţământ să asimileze datele teoretice, dar şi
aspectele practice ale managementului educaţional. Competenţa presupune capacitatea de a transpune conceptele în
acţiuni de succes pentru că liderii şi managerii din sistemul de educaţie trebuie să dea dovadă de măiestrie, flexibilitate şi
de cunoştinţe solide pentru a susţine instituţia pe care o conduc.

Bibliografie:
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Southworth, G. (2002) ‘Instructional leadership in schools: reflections and empirical evidence’, School Leadership and
Management

2885

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Inovație și creativitate în școala online
Prof.dr.Raluca Narcisa Covaci
Școala Gimnazială Anghel Saligny Banloc
Școala Gimnazială Livezile
Am trăit în ultima vreme cu gândul că școala online nu reprezintă nimic altceva decât o piedică în calea
progresului pe temen lung al elevului și în calea bunei funcționări a sistemului de învățământ.
Și poate că într-o anumită măsură așa este. Trăim în ultima vreme sentimentul dezamăgitor că vorbim fără să
fim ascultați de elevi, că ne aflăm permanent în fața unui ecran rece și a multitudinii de camere, de cele mai multe ori
închise, că nu mai există apropierea și căldura relațiilor interumane care ne caracterizau atât de bine înainte. Nimic mai
adevărat decât acest sentiment al neînțelegerii, al frustrării și al golului.
Și totuși, dacă am încerca să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, poate am înțelege că există unele avantaje
chiar și acolo unde situația pare să nu ne ofere nici o ieșire.
Poate părea greu de crezut pentru unii, dar din punctul meu de vedere școala online poate fi asociată într-o
oarecare măsură cu noțiuni precum inovație, creativitate, performanță. Cum? Prin exploatarea la maxim a tuturor
avantajelor pe care acest sistem le oferă.
Înainte de toate, școala online reprezintă posibilitatea de a utiliza o varietate de platforme educaționale care ajută
la realizarea unor lecții interactive și dinamice, în contextul în care ne confruntăm cu generații de elevi din ce în ce mai
individualiste și preocupate de lucruri care, de cele mai multe ori, nu au o legătură directă cu școala.
Utilizarea unor platforme și aplicații de tip Wordwall, Quizizz, Kahoot, Wand Education, Livresq etc ne oferă
posibilitatea de a exploata anumite conținuturi (cunoscute și utilizate și înainte) într-o manieră originală și benefică
pentru elevi. Proiectele care se pot realiza cu ajutorul acestor aplicații au menirea de a stimula creativitatea și, prin
urmare, de a pune în valoare inteligența generațiilor actuale de elevi. În acest context, deși se utilizează aproximativ
aceiași informație, calitatea ei este alta, modul în care informația este transmisă de noi și asimilată de elevi este unul mult
mai benefic și productiv și, prin urmare, rezultatele elevilor pe termen lung se pot îmbunătăți.
Totodată existența posibilității de a realiza și prezenta elevilor anumite filmulețe video și audio ne oferă șansa
de a face călătorii imaginare în jurul întregii țări sau al întregii lumi chiar, fără a depune vreun fel de efort. Este ca și cum
lumea întreagă ar fi mai aproape și mai ușor de înțeles pentru mulți dintre noi.
Un alt aspect inovator cu care ne confruntăm în școala online este marcat de posibilitatea realizării unor
activități și parteneriate cu copii din alte țări (lucru care înainte se putea realiza mult mai greu sau care poate chiar era
imposibil), de a face activități comune care să ne aducă un plus de valoare, să ne îmbogățescă cultura și să ne ofere șansa
de a cunoaște câte puțin din cultura altor țări, poate mai mult decât înainte.
Realizarea unor biblioteci electronice reprezintă un alt mare atu al școlii online, un atu care nu doar că ajută la
inovația sistemului de învățământ, dar oferă copiilor posibilitatea de a citi cărți dintre cele mai variate (începând de la
literatura română, la literatura universală, la memorii, jurnale, diferite cărți științifice) care să le potolească setea de
cunoaștere).
În special, școlile din mediul rural se confruntă adesea cu lipsa unei biblioteci sau cu existența uneia cu un fond
de cărți atât de învechit, încât nu reprezintă un real interes pentru elevi. În acest sens, posibilitatea realizării unei

2886

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

biblioteci electronice la care să poată avea acces totalitatea elevilor din școală (sau chiar și elevi din afara școlii) ar putea
fi considerată o soluție salvatoare și un pas spre deschiderea apetitului pentru cultură și progres.
Și nu în ultimul rând, mediul online poate avea conotații pozitive și pentru noi, dascălii, întrucât ne oferă
posibilitatea unor formări la care înainte nu am fi putut ajunge. În acest context, putem participa la o varietate de
simpozioane și conferințe în internaționale (în țări precum: India. Malaysia, Slovenia, Anglia etc), putem avea acces la o
mulțime de cursuri de formare (în țară și în străinătate) de o reală calitate, care ne demonstrează faptul că avem, încă,
posibilitatea de a ne perfecționa și de a face lucrurile mai bine decât înainte.
În concluzie, școala online, deși marcată de contradicții și neajunsuri, poate reprezenta pasul decisiv spre
inovație, spre creativitate și spre acea performanță de care avem cu toții nevoie, poate reprezenta o nouă etapă spre
progres și definirea unei culturi originale și novatoare.
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MATEMATICA, O PREMIZĂ REALĂ ÎN FORMAREA PROFILULUI ABSOLVENTULUI
CLASEI a IV-a
Înv. Gr. I PANDEA VERONICA
Liceul Teoretic ,,Pavel Dan”
Câmpia Turzii, Cluj
Matematica este considerată una din cele mai dificile discipline pentru majoritatea elevilor. Misiunea
învățătorului/ cadrului didactic este de a face matematica mai atractivă, descoperind împreună cu elevii frumusețea și
tainele acesteia în viața cotidiană. Țin să subliniez valoarea formativă a jocurilor didactice ca una dintre cele mai propice
metode didactice și interactive la vârsta școlară mică, dar și necesității rezolvării problemelor/ situațiilor-problemă și
compunerea de probleme legate de viața cotidiană, ce constituie o premisă reală în formarea profilului absolventului
clasei a IV-a.
ÎN FAMILIE (joc de rol)-Clasa a III-a
Obiectul: Matematică
Subiectul: Operațiile cu nr.nat. in concentrul 0-100
Tipul lecției: Repetare, Exersare, Aprofundare, Comunicare în limba maternă
Provocarea: -Prezentarea noii situații de învățare; scopul, regulile și scenariu jocului; Amenajarea salii de clasă;
- Identificarea de fapte, opinii, emoţii în mesaje orale sau scrise, în contexte familiare de comunicare prin explozia
stelară.
- Exprimarea unor gânduri, păreri, emoţii în cadrul unor mesaje simple referitoare la desfășurare, recuzită, decor.
- Participarea la interacţiuni verbale în contexte familiare, pentru rezolvarea unor probleme de şcoală sau de viaţă:
etapele premergătoare care vizează implicarea lor în bugetul familiei.
- Organizarea familiilor prin identificarea personajelor (mama,tata,fiica,fiul,bunica,bunicul și musafirul)
- Relatarea, în succesiune logică, a parcursului referitoare la sarcina concreta primita de fiecare familie (Mama calculează costurile pentru micul dejun și cină. Tata –cheltuielile familiei, după ce află cursul euro. Fiica-costurile pentru
prânz. Bunicul-calculează veniturile familiei. Bunica-casierul casei și calculează economiile familiei. Fiul-face
cumpărăturile stabilind necesarul, evitând cele neplanificate).
- Alcătuirea unor propoziții prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulțumire, o rugăminte, un îndemn, un
salut(Vizita la Banca Albinuța, Penny, Casa de schimb valutar - Pușculița, Centrul de reciclare-Terra).
Comunicare în limbi străine:
- Identificarea de informaţii în limba străină în mesaje orale sau scrise simple, în contexte familiare de comunicare Musafirul din Londra care este invitat la masă.Prezentarea meniului.
- Participarea la interacţiuni verbale simple în contexte familiare de comunicare - Participarea lui Richard la prepararea
unui meniu sănătos. Impresii, recomandări.
Competențe matematice (A) şi competențe de bază în ştiințe şi tehnologii (B):
- Rezolvarea de probleme în situaţii familiare, utilizând instrumente şi/sau procedee specifice matematicii - Fișe de lucru
pentru fiecare membru din familie cu sarcini concrete( venituri, costuri, cheltuiele, economii, recuperarea unor sume prin
reciclare-hârtie, sticlă, peturi).
- Identificarea algoritmului de rezolvare a exercițiilor și problemelor (adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea, ordinea
operațiilor, aflarea numărului necunoscut, utilizarea și operarea cu unitățile de măsură).
- Decodarea limbajului uzual în limbaj matematic și operarea conform acestuia (varietatea situațiilor problemă).
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- Manifestarea interesului pentru sănătatea propriei persoane și pentru un mediu curat (B)-stabilirea unui meniu sănătos,
reciclarea deșeurilor.
- Aplicarea unor reguli elementare de igienă personală și de comportament responsabil în raport cu mediul (B)respectarea regulilor de igiena înainte/după servirea mesei în familie.
A învăța să înveți: - Identificarea/clarificarea elementelor pe care le presupune sarcina de lucru înainte de începerea unei
activităţi de învăţare - Clasă, clasă ...întreb!
- Utilizarea de tehnici, metode simple pentru a învăţa, activa cunoştinţe anterioare şi înregistra informaţii-Rezolvarea
sarcinii în pași (de la simplu la complex, STIU CĂ POT!).
- Concentrarea atenţiei, perseverarea în lucru la o sarcină până la finalizarea acesteia –Cutia cu bijuterii
Competențe sociale şi civice:
- Manifestarea interesului pentru autocunoaştere.
- Punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte cotidiene-Salutul, solicitarea, mulțumirea, sfatul...
solicitate de participarea la diferite acțiuni cotidiene în cadrul jocului.
- Asumarea unor roluri şi responsabilităţi prin participarea la acţiuni în contexte de viaţă din mediul cunosc-rolul,
actiunea și reușita în familie.
- Recunoaşterea şi respectarea diversităţii (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.) –Richard descrie servirea ceaiului
la ei, CEAIUL DE LA ORA CINCI.
Spirit de inițiativă şi antreprenoriat:
- Curiozităţii în abordarea sarcinilor noi şi plăcute de învăţare, fără teama de a greşi .
- Asumare, implicare, hotărâre, angajament în realizarea sarcinilor în cadrul familiei.
- Iniţiativă, creativitate, cooperare cu ceilalţi –Pașii premergători în stabilirea bugetului familiei-inițiere în acțiuni de
antreprenoriat(venituri, cheltuieli, economii, investiții).
Sensibilizare şi exprimare culturală:
- Exprimarea bucuriei de a participa la pregătirea/servirea în stil englezesc a CEAIULUI DE LA ORA CINCI , prăjitura
tradițională- CHEC.
Sarcinile trebuie concepute la nivelul clasei/grupului/individual, astfel încât, la finalul activitații toți elevii să
conștientizeze ca au participat la succesul grupului prin propriul efort, cu plăcere, fără teamă și dorința de angajare în noi
sarcini de învățare, pregătindu-se indirect și pentru viață.
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PROIECT EDUCAȚIONAL
Ana-Maria Țibre
Şcoala Gimnazială Constantin Brâncuşi, Cluj-Napoca
Proiectul se înscrie în seria proiectelor iniţiate de Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, Cluj-Napoca, având
drept scop încurajarea progresului făcut de bibliotecile publice din țară în domeniul sprijinirii învăţării pe tot parcursul
vieţii pentru toate grupele de vârstă şi categoriile sociale.
Parteneriatul dintre Şcoala Gimnazială Constantin Brâncuşi şi Biblioteca Judeţeană Octavian Goga s-a derulat
în anul școlar 2018-2019. Activităţile au avut drept obiective: stimularea lecturii de plăcere; deprinderea unor cunoştinţe
noi şi a abilităţilor de muncă intelectuală; conştientizarea la copii a necesităţii lecturii; stimularea creativităţii, a
imaginaţiei şi a exprimării corecte şi coerente; îmbogăţirea vocabularului; creşterea încrederii în sine şi a gradului de
socializare a copiilor; adaptarea la munca de echipă şi valorificarea patrimoniului documentar al bibliotecii.
La activităţile propuse de Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, am participat lunar, cu un grup de 20 de elevi ai
clasei a VI-a. Cuvintele-cheie care ne-au însoţit demersul au fost: lectură, literatură, plăcere, mediu plăcut.
S-a ales acest spaţiu de desfăşurare a activităţilor, deoarece contribuie la
dezvoltarea apetenţei elevilor pentru lectură, comunitatea de lectură favorizându-le
acestora dezvoltarea emoţiilor şi a culturii, în general. Elevul este un cititor activ, iar
spaţiul bibliotecii oferă un loc mai puţin restrictiv şi încorsetant. Elevii învaţă că pot citi
de plăcere, participând necondiţionat la activităţile variate propuse.
Dacă literatura în şcoală impune liste de autori canonici, în spaţiul primitor al
bibliotecii, elevii descoperă literatura de plăcere, având posibilitatea de a alege autori variaţi. Textele didactice cuprinse
în curriculum şi incluse în manualele şcolare sunt mai puţin atractive pentru elevi decât textele nou publicate care pot fi
lecturate prin folosirea metodelor activ-participative.
În desfăşurarea activităţilor, s-a pornit de la ideea că înţelegerea şi aprofundarea unui text pot întâmpina anumite
dificultăţi datorate limbajului, gradului de abstractizare, încifrării operei propriu-zise sau
necorelării suficiente cu noţiuni deja cunoscute. Prin utilizarea unei metode active, care
să pună în relaţie directă elevul şi textul, comprehensiunea se poate realiza mai uşor.
Activităţile au avut titluri atractive pentru elevi (Nu mi-e teamă de ... poveşti,
Dreptate şi strâmbătate, Inimi mari în piepturi mici, Micii scriitori, Prietenia) şi s-au
organizat sub forma unor şedinţe de lectură, a unor şedinţe interdisciplinare de
creativitate artistică, a jocului de rol – dramatizarea unor texte literare. Elevii au fost
încurajaţi să-şi înţeleagă rolul şi responsabilitatea în societate prin crearea unor texte
despre curaj, încredere, justiţie şi faimă. Relaţia părinte-copil sau profesor-elev a fost
cultivată prin crearea unor texte cu suport realist. Strategia activă de predare a permis
ca experienţele personale ale elevilor să devină surse de inspiraţie pentru textele create.
Literatura a fost înţeleasă aşadar drept modalitate de distracţie, nu doar o materie pentru
examene.
În timpul acestui parteneriat, elevii au învăţat să-şi folosească experienţele anterioare pentru acumularea de noi
cunoştinţe. Ei au devenit conştienţi că lectura de plăcere este importantă pentru dezvoltatea unei personalităţi armonioase
în viitor.
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Rezultatul activităţii de parteneriat este unul îmbucurător, deoarece, prin spaţiul ales – biblioteca, prin tipul
diversificat de activităţi activ-participative, elevii clasei a VI-a au învăţat să aprecieze valorile literare prezente în
manuale fără a se simţi contrânşi de „lectura obligatorie”, au descoperit gustul lecturii de plăcere şi au revenit în
bibliotecă cu bucurie pentru activităţi extracurriculare.
Cu ocazia zilei mondiale a cărţii pentru copii, 2 aprilie 2019, elevii incluşi în parteneriat au avut posibilitatea să
asiste la o lansare de carte, întâlnindu-se cu scriitoarea Doinea Cetea şi cu ilustratorul de cărţi, profesorul universitar
Mihai Cheşuţ. Copiii au răspuns provocării de a ilustra grafic volumul scriitoarei, Binoclul
motanului Potifar.
Metodele de evaluare si de diseminare folosite pe parcursul derulării
parteneriatului se reflectă în materialele confecţionate de elevi (eseuri, pictograme, ilustraţii
de carte, caricaturi, benzi desenate), în panoul proiectului, în seminariile informative la
nivelul şcolii, precum şi în popularizarea pe site-ul Bibliotecii Judeţene Octavian Goga.
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VALORILE ÎN EDUCAŢIE ŞI CONSILIERE

Prof.consilier Gligor Doina Liliana
CJRAE Alba
În ultimele decenii în psihologia socială a fost resuscitată preocuparea pentru studierea valorilor , intereselor,
atitudinilor , care reprezintă dimensiuni importante ale personalităţii organic intercorelate. Cu atât mai mult, datorită
schimbărilor sociale care au avut loc în aceste decenii şi au antrenat modificări de substanţă în mentalitatea populaţiei,
studiul valorilor, a ierarhiilor axiologice complexe , dinamice ce reflectă contradicţiile intrinseci vieţii sociale au o
relevanţă deosebită.
Valorile în educaţie
Educaţia valorilor este o încercare explicită de a preda valorile şi modul în care valorizăm. Sunt cinci abordări de
bază ale educaţiei valorilor: inculcaţia, dezvoltarea morală, analiza, clarificarea valorilor şi învăţarea acţională.
Inculcaţia – o mare parte din educatori văd educaţia valorilor din perspectiva inculcării valorilor ca standarde sau
reguli de comportament acceptate din punct de vedere social sau cultural. Formarea valorilor este astfel considerată a fi
procesul de identificarea şi acceptarea de către elev a unui standard sau o normă a indivizilor şi instituţiilor importante
pentru el. Elevul incorporează aceste valori în propriul său sistem valoric. Din această perspectivă, individul este văzut
mai mult reacţionând decât fiind iniţiatorul procesului de inculcare a valorilor. T. Parsons este susţinătorul acestei
paradigme. Studii mai recente (Wznne&Ryan, 1992; W: Bennet,1993) promovează de asemenea acest punct de vedere.
Dezvoltarea morală - aceşti educatori cred că gândirea morală se dezvoltă în stadii, după o ordine specifică.
Această abordare are la bază concepţia lui L. Kohlberg (1969, 1984, după Huitt, W. 2004) ce cuprinde şase stadii ale
dezvoltării morale. Această abordare se bazează în principal pe valorile morale, cum ar fi cinstea, dreptatea, egalitatea
sau demnitatea umană, celelalte tipuri de valori (personale, sociale sau estetice spre exemplu) nu sunt luate în
considerare. Sarcina educatorilor este aceea de a stimula elevii să-şi dezvolte patternuri tot mai complexe de gândire
morală de-a lungul stagiilor de dezvoltate.
Analiza valorilor - este o abordare care accentuează gândirea raţională. Scopul acestei abordări este de a-i face pe
elevi să utilizeze gândirea logică şi metodele cercetării ştiinţifice pentru rezolvarea problemelor legate de valori. Elevii
sunt îndemnaţi să furnizeze fapte reale despre valorile pe care le investighează. O asumpţie majoră a acestei abordări este
că formarea valorilor este determinată de procesele cognitive care determină şi justifică faptele unei persoane precum şi
de credinţele ce derivă din ele. Această abordare se concentrează în primul rând pe valorile personale şi sociale ( după
Huitt, W. 2004).
Clarificarea valorilor - izvorăşte în primul rând din psihologia umanistă şi din mişcarea educaţională umanistă, care
îşi propune să implementeze ideile şi teoriile lui G. Allport, A. Maslow şi C. Rogers în educaţie. Scopul central al acestei
abordări este să-i ajute pe elevi să folosească atât gândirea raţională cât şi conştientizarea emoţiilor pentru a-şi examina
valorile, sentimentele şi patternurile comportamentale. Formarea valorilor este din această perspectivă un proces de autoactualizare şi se bazează pe procese de decizie afective şi cognitive. Din această perspectivă persoana este văzută ca
iniţiatoare a interacţiunilor cu mediul fizic şi social. Educatorii pot asista elevul să-şi dezvolte propriile procese interne,
de asemenea individul este liber să modifice mediul astfel încât să îi satisfacă nevoile proprii (după Huitt, W. 2004).
Învăţarea acţională - derivă din ideea că formarea valorilor include şi procese de implementare şi dezvoltare. Este
important să înaintezi de la gândire şi sentimente spre acţiune. Această abordare este relaţionată cu eforturile unor
educatori sociali care accentuează rolul experienţelor de învăţare desfăşurate în comunitate (după Huitt, W. 2004).
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Clarificarea valorilor
Valorile se schimbă în timp ca urmare a experienţelor de viaţă pe care o persoană le trăieşte. A recunoaşte aceste
schimbări şi a înţelege cum aceste schimbări îi afectează viaţa acelei persoane este scopul procesului de clarificare a
valorilor. Acest proces nu îi spune persoanei care ar trebui să fie valorile ei ci îi oferă instrumentele prin care să
descopere care sunt valorile sale (după Huitt, W. 2004).
Clarificarea valorilor a devenit o abordare populară în educaţie şi în alte ramuri ale psihologiei. Cercetările au
demonstrat că experienţele de clarificare a valorilor au o contribuţie pozitivă la dezvoltarea unei persoane. Primii
teoreticieni ai acestei abordări în educaţie susţin că o foarte mare arie de conflicte valorice sunt prezente în viaţa de zi cu
zi a copiilor. Din această cauză mulţi copii par să prezinte confuzii valorice. Acei copii care experimentează confuzii
valorice au adeseori anumite patternuri de comportament, cum ar fi: inconstanţă, deriva, conformitate exagerată,
comportament opozant şi în mod frecvent rezultate şcolare sub posibilităţile proprii (după Huitt, W. 2004).
Având în vedere relaţia dintre confuzia valorică şi patternurile de comportament mai sus menţionate, este important
ca în educaţie, dar şi în consiliere să-i încurajam pe elevi să mediteze asupra confuziilor lor valorice în efortul de a le
permite sa fie mult mai autodirecţionaţi în situaţiile confuze pe care le întâmpină în viaţă.
Mesajul de bază al clarificării valorilor este de a asista elevii în procesul de reflectare şi a-i ajuta să-şi clarifice
confuziile valorice, în scopul de a-şi direcţiona energiile mult mai armonios şi de a-şi conduce propria viaţă. Avocaţii
clarificării valorice susţin că dacă acest proces se realizează, în locul comportamentelor dezadaptative menţionate mai
sus, vor apărea comportamente care sugerează o mai mare armonie interioară, cum ar fi: entuziasmul, persistenţa si
autodirecţionarea (după Huitt, W. 2004).
Clarificarea valorilor asistă elevii să gândească asupra confuziilor pe care le au în viaţă dar le şi dezvoltă astfel
abilitaţile de autodirecţionare care să le servească în viitor.
Conform teoreticienilor clarificării valorilor, acestea se bazează pe trei procese: alegerea, aprecierea şi acţionarea.
Astfel, o valoare este considerată clarificată atunci când:
−

este aleasă liber, dintre mai multe alternative, după considerarea şi analizarea consecinţelor fiecărei alternative;

−

este apreciată, persoana se bucură de alegerea făcută şi este gata să-şi afirme public alegerea;

−

este pusă în practică în mod repetat într-un anumit domeniu al vieţii.

Este clar că scopul clarificării valorilor nu este acela de a transmite un set de valori
particular, ci de a-i ajuta pe elevi, ca prin anumite strategii să se angajeze în una sau mai multe procese şi astfel să-şi
dezvolte şi clarifice propriile valori.
Procesele care duc la clarificarea valorilor sunt:
▪

Prezentarea alternativelor;

▪

Analiza consecinţelor alternativelor;

▪

Alegerea liberă;

▪

Aprecierea alegerii;

▪

Afirmarea publică a valorii alese;

▪

Acţionarea repetitivă în conformitate cu valoarea aleasă;

▪

Acţionarea cu un pattern de consistenţă în conformitate cu valoarea aleasă( după Huitt, W. 2004)
Trebuie subliniat că singurele valori pe care un individ le poate accepta sunt cele adoptate în mod liber. Valorile

care nu sunt liber alese nu au valoare. Consilierul sau profesorul nu trebuie să-şi impună propriile valori; el oferă o
strategie prin care subiectul îşi alege singur şi îşi analizează propriile valori. Trebuie evitată transmiterea unui set de
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valori particular. De asemenea consilierul trebuie să insiste ca elevul să-şi apere propriile valori şi să şi le clarifice.
Clarificându-şi valorile subiectul îşi menţine valorile pe care le deţine deja dar este capabil să-şi conducă viaţa într-un
mod mult mai armonios (după Huitt, W. 2004).
Mai mult decât atât, clarificarea valorilor pune un accent foarte mare pe propria responsabilitate în alegerile pe care
subiectul le face, în modul în care acesta face faţă consecinţele propriilor acţiuni. Subiectul este răspunzător de
clarificarea propriilor valori şi este învăţat să-şi ia deciziile într-un mod responsabil.
Când un individ acţionează în contradicţie cu propriile valori, apare fenomenul de disonanţă, care are ca şi
consecinţe vinovăţia, anxietatea, disperarea sau alienarea. Dacă aceste sentimente sunt puternice şi rămân nerezolvate se
pot manifesta sub forme psihopatologice. De aceea, clarificarea valorilor şi rezolvarea conflictelor valorice sunt relevante
în munca de consiliere şi psihoterapie ( după Pattersom, 2000).
În consiliere şi în psihoterapie este necesară o examinare sistematică a valorilor. De asemenea, scopurile consilierii
trebuie să fie congruenţa dintre valorile proprii şi comportamentul afişat. Trebuie analizate procesele care erodează
valorile pentru a putea veni în preîntâmpinarea lor. Un alt scop al consilierii sau psihoterapiei trebuie să fie menţinerea
integrităţii sistemului de valori al persoanei (Pattersom 2000).
Scopul clarificării valorilor este ca subiectul să exploreze care sunt valorile sale în acel moment al vieţii lui şi să
devină pe deplin conştient de influenţa valorilor asupra comportamentului său. Persoanele care reuşesc acest lucru devin
mai autodirecţionate şi mai eficiente. S-a descoperit că procesul de clarificare a valorilor are efecte pozitive şi asupra
lărgirii scopurilor unei persoane (Huitt, 2004)..

Bibliografie:
Băban, A. (2001) Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, Cluj-Napoca, Ed.
Psinet
Bernard M. , Maio G. R. , Olson J.M. (2003) Effects of introspection about reasons for values: extending research in
Social Cognition, Vol. 21, No. 1, 2003, pp. 1-25
Huitt, W. (2004). Values. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved
[date], from http://www.edpsycinteractive.org/topics/affect/values.html
Iluţ, P. (2004). Valori, atitudini si comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie, Iasi, Ed Polirom
Ilut, P.(2009) Psihologie sociala si sociopsihologie, Iasi, Ed Polirom
Pattersom, C.H. (2000). Values in counseling and psychoterapy, PCCS BooksPratt M.
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Predarea-învățarea-evaluarea online
Cioloca Paula Renata
Școala Gimnazială ,, Mihai Viteazul",Tg.Mureș
În această perioadă dificilă, Internetul ne oferă șansa de a fi împreună cu cei mai importanți oameni și de a
continua activitățile zilnice din domeniul educației, chiar dacă nu în forma pe care o cunoaștem.
Tehnologia este un ansamblu de metode, procese, operații utilizate cu scopul de a obține un produs final dorit.În
educație, tehnologia este privită ca fiind un instrument.Putem alege când și unde să o folosim.
Integrarea tehnologiei, în procesul de predare-învățare- evaluare, este un demers normal, inevitabil, ce devine o
necesitate în actuala perioadă.
Învățarea hibridă este flexibilă.Elevul va dobândi cunoștințele necesare fără ca el și cadrul didactic să fie în
același spațiu fizic .Învățarea hibridă este o învățare structurată.Acest tip de învățare, crește gradul de independență al
elevului.

Lecția online:
-dialog ,analiză, comunicare
-sarcini comune
Înaintea lecției:

După lecție:

-învățare

-exerciții

-autoevaluare

-proiecte

- discuții

-autoevaluare

Beneficiile învățării hibride:
- elevii participă activ
- individualizarea învățării
- crește independența și motivația
-dezvoltarea competențelor dgitale
-accesarea cu rapiditate a materialelor
- feedback rapid
-prezentarea aspectelor esențiale
-părinți mai implicați
Premisele pentru reușita în predarea-învățarea-evaluarea online sunt :
1.Accesul tuturor elevilor
2.Competențele digitale
3. Motivația
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Dacă aceste trei condiții sunt realizate putem discuta despre programe educaționale online logice, ordonate,
armonioase și calitative.
Procesul de predare-învățare- evaluare trebuie regândit astfel încât să fie cât mai flexibil, util și plăcut în mediul
online.
Pentru ca întreg procesul să fie eficient trebuie respectate o serie de condiții:
1.simplu
Instrucțiunile, materialele, cerințele să fie cât mai simple.
2.implicarea părinților
Comunicarea și expunerea responsabilităților pe care le au atât elevii cât și părinții.
3.material atractiv și captivant
Captarea atenției necesită un material cât mai atractiv și captivant.
4.participare activă
Pentru ca elevii să participe activ la lecțiile online este necesar să exerseze competențele digitale în alte contexte
.În acest mod își vor dezvolta abilitățile necesare și vor scurta timpul de ,,testare" în timpul orelor online.
5.interactiv
Realizarea de proiecte, benzi desenate, lucrul în echipă etc. dezvoltă interacțiunea între elevi.Ei devin mai
rececpivi și interesați.
6.Feedback
Un sfat sau o vorbă bună poate conta mai mult decât o notă bună.Elevii așteaptă să fie lăudați și apreciați pentru
cele mai simple fapte.
În concluzie, învățarea trebuie să continue la orice vârstă și în orice situație.Noi, adulții trebuie să căutăm, să
exersăm și să îmbinăm utilul cu plăcutul indiferent de vremurile pe care le trăim deoarece elevii au nevoie ca în fiecare
zi să învețe sau să consolideze cunoștințele dobândite.

ASIGURAREA
ACCESULUI
INDEPENDENȚĂ

PROFESOR

ELEV

MOTIVAȚIE
FEEDBACK
PĂRINTE
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PRINCIPIILE ȘI FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI ȘCOLAR
Andronache Roxana Nicoleta
Școala Gimnazială Nr 11 Buzău
Principiile managementului şcolar reprezintă un set „de linii normative iniţiale necesare pentru eficientizarea socială
a activităţii de formare-dezvoltare permanentă a personalităţii la toate nivelurile ierarhice, verticale şi orizontale ale
sistemului şi procesuluide învăţământ5.
În ceea ce priveşte managementul educaţiei, ca şi în al oricărui alt domeniu particular de studiu, se poate pune
problema a două categorii de principii1:
1) unele care au valabilitate generală, în orice domeniu (cum ar fi principiul ordinii,al unităţii dintre decizie şi acţiunea
practică, al promovării cadrelor pe bază de competenţăsau principiul corelării resurselor cu obiectivele);
2) unele care sunt specifice unui anumit domeniu (principiile didactice pentruconducerea procesului de învăţământ,
principiul accesului nediscriminatoriu al populaţiei lainstrucţia şcolară pentru sistemul de învăţământ, principiul unităţii
de comandă, în tomată).
Depăşind această distincţie, S. Cristea sugerează şi analizează următoarele principiiale managementului educaţiei :
1) principiul conducerii globale, optime şi strategicea sistemului şi procesului de învăţământ - acesta asigură
subordonarea, funcţională şi structurală, a imperativelor administrativo, reproductive, executive, care abordează doar
problemele curente sauindividuale, oportuniste sau adaptative, ale sistemului şi procesului de învăţământ;
2) principiul conducerii eficientea sistemului şi a procesului de învăţământ, prin
acţiuni de informare-evaluare-comunicare managerială, care vizează perfecţionarea continuă a politicilor educaţionale la
nivel global, teritorial, local. Pe această bază se asigură atât realizarea diagnozei sistemului şi procesului de învăţământ
(prin informare şi evaluare) cât şi susţinerea prognozei lor (prin comunicare managerială);
3) principiul conducerii superioarea sistemului şi procesului de învăţământ vizează interdependenţa funcţiilor şi a
structurilor asumate la nivel social. Respectarea sa asigură atât proiectarea corectă a structurilor - instituţionale cât şi
selectarea corectă a managerilor (inspectori şcolari, directori de unităţi de învăţământ, profesori metodişti, profesori
consilieri, profesori cercetători);
4) principiul conducerii complexea sistemului şi procesului de învăţământ vizează
interdependenţa funcţiilor şi a structurilor manageriale asumate la nivel social. El exprimă
caracterul unitar al conducerii manageriale, care stimulează permanent raporturile de
interdependenţă şi de complementaritate pedagogică dintre:
•

funcţiile şi structurile manageriale de planificare-organizare, orientare-îndrumare,
reglare-autoreglare a sistemului şi procesului de învăţământ;

•

acţiunile manageriale de informare-evaluare-comunicare a deciziei, în legătură cu
starea sistemului şi a procesului de învăţământ;

•

operaţiile manageriale de diagnoză şi prognoză a sistemului şi procesului de
învăţământ.

Ipostaza din care autorul menţionat propune analiza şi interpretarea principiilor managementului educaţiei este una
care antrenează o nouă paradigmă de abordare a pedagogiei generale, proprie culturii societăţii postindustriale, de tip
informatizat. De aceea, apreciem în mod deosebit ideea că„managementul educaţiei reprezintă o treaptă metodologică
necesară pentru realizarea corectă, eficientă social, a activităţii de formare- dezvoltare a personalităţii umane, la nivelul
sistemului de învăţământ in perspectiva
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secolului XXI" 2.

BIBLIOGRAFIE
1.Jinga, I., Istrate, E.(1998). Manual de pedagogie,Bucureşti: ALL Educaţional; p.412
2.Cristea, S.(2000), Dicţionar de pedagogie,Chişinău-Bucureşti: Grupul Editorial Litera, LiteraInternaţional; p.232
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CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?
POVEȘTILE, COMORI NEPREȚUITE
SCENARIUL ZILEI
Educatoare Zamfir (Bîrchi) Andreea-Mihaela
Secțiunea: în limba română
Unitatea de învățământ:
Data:
Grupa: Albinuțelor (grupa mare)
Tema:,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Subtema:,, În lumea minunată a poveștilor”
Întâlnirea de dimineață
•

Salutul
Preșcolarii grupei ,,Albinuțelor”(grupa mare) vor fi așezați în cerc și vor recita poezia Dimineața:
,,Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit!
În cerc să ne adunăm,
Cu toții să ne salutăm:
- Bună dimineața, pitici!
Mă bucur că sunteți aici!
A-nceput o nouă zi
- Bună dimineața, copii!
Copiii răspund salutului: ,,Buna dimineața, doamna educatoare!”
După aceea, ei intonează cântecul Bună dimineața!
„Ursuleţii s-au trezit,
Bună dimineaţa!
Iepuraşii s-au trezit,
Bună dimineaţa!
Şoriceii s-au trezit,
Bună dimineaţa!
Şi copiii s-au trezit,
Bună dimineaţa!

Ritmul de înviorare
L-a cuprins pe fiecare.
După ce şi-au făcut patul,
A urmat apoi spălatul:
În urechi, pe subsiori,
Pe ochişori, pe dinţişori
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Bine e să fii curat,
Îngrijit şi pieptănat.”
•

Prezența se va realiza cu sprijinul următoarelor versuri:
,,După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am intalnit
Cine oare n-a venit?”
Prezenţa se va realiza cu ajutorul albinuţelor, care au pe verso semnele distinctive ale copiilor. Copiii prezenţi vor

veni, în ordine alfabetică, atunci când îşi aud numele şi fiecare îşi va aşeza albinuţa în stup. Albinuţele neașezate în stup
reprezintă copiii care lipsesc de la grădiniţă.
•

Calendarul naturii
,,A început o noua zi
Cum e vremea azi, copii?”
Se va preciza ziua în care ne aflăm, luna, anul și anotimpul.

•

Noutăți / Evenimente
Anunţ copiii că avem musafiri, care au venit să vadă cât de isteţi suntem şi cum ne descurcăm noi la activităţi.

•

Activitatea de grup
Ne vom juca jocul ,,Adevărat sau fals”, în care le voi spune copiilor propoziții adevărate sau false despre

personajele din poveștile cunoscute, iar ei vor recunoaște în care dintre ele am încercat să-i păcălesc:
-,,Scufița Roșie avea o bunicuță bolnavă.”
-,,Albă-ca-Zăpada a fost salvată de către regină, mama sa vitregă.”
-,,Fata moșului era harnică și frumoasă.”
-,,Scufița Roșie s-a întâlnit în pădure cu Albă-ca-Zăpada .”
-,,Lupul s-a deghizat în bunicuța Scufiței Roșii.”
-,,Fructul otrăvit din care a mușcat Alba-ca-Zăpada era un măr.”
-,,Cei trei purceluși au fost mâncați de către lup.”
-,,Vulpea și-a pierdut coada în lac.”
•

Rutine : ,, Îmi aștept rândul “ – deprinderea de a anunța prin ridicarea mâinii când solicit un anumit lucru .
Vom face tranziția către activitățile liber alese prin intermediul versurilor:
,,De vă place munca, acum să poftiți
Cu pași mici în centre, hai poftiți, poftiți!”
Astăzi vom lucra la trei centre, și anume:
- la centrul Construcții vom avea de construit ,,Căsuțe din povești.”
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•

Obiective operaționale:
-să utilizeze corect materialele puse la dispozitie;
-să îmbine formele în scopul realizării temei propuse.

•

Metode si procedee: conversația, explicația, demonstrația, munca în echipă.
- la centrul Joc de masă vom reda scene din poveștile cunoscute ,,Povești fermecate - puzzle.”

•

Obiective operaționale:
-să recunoască bucățile de imagini din povești (Scufița Roșie, Cei trei purceluși, Ursul păcălit de vulpe, Albă
ca zăpada și cei 7 pitici, Fata babei și fata moșneagului);
-să îmbine piesele pentru a întregi un puzzle, reconstituind scene din povești.

•

Metode si procedee: conversația, explicația, exercițiul.
- la centrul Bibliotecă vor avea următoarea sarcină ,,Recunoaște povestea și personajele”.

•

Obiective operaționale:
-să recunoască, pe baza imaginilor, poveștile ;
-să menționeze titlul poveștii;
-să precizeze personajele fiecărei povești.

•

Metode si procedee: conversația, explicația, exercițiul.

După prezentarea sarcinilor fiecărui sector, copiii aleg centrul la care vor să lucreze, urmând ca pe parcursul activității
să aibă posibilitatea de a schimba sectorul ales inițial.
Pe parcursul desfășurării activității în centre voi îndruma copiii în realizarea sarcinilor și voi urmări îndeplinirea
obiectivelor și gradul de participare al fiecăruia.
La final se va organiza ,,Turul galeriei”pentru evaluarea modului de lucru din fiecare centru de interes.
•

Tranziție:

,,Pe centre ati terminat
Foarte bine ați lucrat.
Acum mergem usurel
La spălător nițel!”
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ SI OBŢINEREA SUCCESULUI ȘCOLAR

Sanda Olguţa, prof. inv. primar
Doctorand Universitatea de stat din Tiraspol
Trăind într-o societate în continuă schimbare, eficiența studenți este determinată nu numai de IQ (capacitatea de a
asimila cunoștințe, abilități și abilități), ci și de anumite abilități emoționale cu care elevul va trebui să se orienteze și să
se integreze în mediul socio-educativ.
Inteligența emoțională (EQ) se referă la măsura în care vă simțiți, comunicați și descrieți propriile emoții, capacitatea
de a identifica, asuma, gestiona și nu în ultimul rând gradul în care le înțelegeți și sunteți orientat să învățați de la ele.
Inteligenţa emoţională (EQ) desemnează măsura în care simţi, comunici şi descrii propriile emoţii, capacitatea de a
le identifica, asuma, gestiona şi nu în ultimul rând, gradul în care le înţelegi şi eşti orientat să înveţi din acestea.
Asigurarea sănătăţii mintale şi emoţionale constituie scopul major al educaţiei, centrate pe ideea că sănătatea
este mai mult decât bunăstare fizică, aceasta având dimensiuni mentale şi sociale deoarece nu putem spera să -i
învăţăm pe tineri cum să fie sănătoşi din punct de vedere fizic, fără a ţine cont de nevoile lor sociale şi emoţionale.
Cunoaşterea acestor nevoi ale elevilor este necesară pentru managementul dezvoltării lor emoţionale în vederea
asigurării eficienţei şi succesului. Există mai multe argumente care pot fi aduse în favoarea realizării educaţiei
pentru sănătate şi dezvoltare emoţională în cadrul unităţilor de învăţământ .
În primul rând unul dintre scopurile în sine ale activităţii din învăţământ este informarea autorizată a copiilor
Unul dintre elementele esenţiale pentru dezvoltarea impactului dorit este iniţierea şi realizarea programelor de
educaţie pentru sănătate la vârste cât mai tinere. Conduita preventivă devine astfel un comportament care se
realizează în timp, în paralel cu dezvoltarea educativă. Asupra unei persoane deja formate, adulte, astfel de
activităţi au întotdeauna un impact mai redus decât acţiunile similare realizate la vârste mai timpurii şi
adolescenţilor privind diferite domenii ale culturii şi ştiinţei, în paralel cu dezvoltarea de abilităţi practice. În acest
sens, educaţia pentru sănătate, ca parte a ştiinţelor medicale, vizează nu numai transmiterea de către elevi a unui
bagaj informativ corect din punct de vedere ştiinţific, cât mai ales crearea unor comportame nte individuale
sănătoase, a unor atitudini ce corespund idealului educaţional .
Şcoala are o mare autoritate morală, oferind posibilitatea educaţiei formale şi nonformale, iar materiile de
studiu oficiale din şcoli capătă la nivelul psihologic individual o importanţă mare. Un rol important în realizarea
acestui tip de educaţie, pe lângă şcoală şi familie, îi revine comunităţii. Astfel, şcoala trebuie să -şi adapteze într-o
măsură importantă curriculum-ul la presiunile ethosului comunitar cu valorile sale specifice de ordin material şi
cultural. Orice progres socio-economic generează factori determinanţi pentru schimbarea şi dezvoltarea curriculum ului educaţional. Majoritatea statelor lumii a considerat că educaţia şi şcoala îndeplinesc nu numai o funcţie de
reproducere socială, ci şi una de înnoire socială şi progres econom ic. Curriculum-ul trebuie, în aceste condiţii, nu
doar să asigure asimilarea culturii existente, ci mai ales să permită îmbogăţirea culturii fiecărui individ .
Este important ca profesioniştii din domeniul sănătăţii, ai învăţământului şi membrii comuni tăţii să recunoască
acest rol astfel încât să abordeze probleme de genul. Care este modalitatea prin care mediul şcolar poate să
contribuie la dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos din punct de vedere fizic şi psihologic:
•

în ce mod poate acesta crea şi menţine sănătatea psihică a profesorilor, a alevilor şi a comunităţii

•

ce programe şi medii trebuie să fie supuse unor schimbări astfel încât cadrul social şi fizic să devină

locale;
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mai sănătos .
Sănătatea mintală este ceea ce gândim, simţim, cum acţionăm şi cum facem faţă încercărilor vieţii. Este
cum ne privim pe noi înşine, vieţile noastre şi oamenii care fac parte din ele. La fel ca sănătatea fizică, sănătatea
noastă mintală este importantă în fiecare stadiu al vieţii. Sănătatea mintală include cum fac em fată stresului, cum ne
relaţionăm cu ceilalţi şi cum luăm deciziile. Mulţi oameni pot avea probleme de sănătate mintală într -un anumit
moment al vieţii. Termenul de sănătate mintală implică dezvoltarea politicii de igienă mintală .Sănătatea mintală
este un concept ce decurge din cel de normalitate, adaptat la viaţa psihică a individului. Ea este o stare atribuită
persoanei, rezultând dintr-o „modelare valorică” a acesteia ca urmare a acţiunii exercitate asupra individului sau a
grupului de indivizi de către modelul socio-cultural. Este un concept medico-psihologic (starea de echilibru fizic,
psihic şi moral), dar şi medico-profesional (situaţia de adaptare ~ integrare în realitatea lumii şi în relaţiile cu
ceilalţi).
Pentru a reuşi în viaţă, Goleman D. consideră că fiecare dintre noi ar trebui să înveţe să- şi exerseze
principalele dimensiuni ale inteligenţei emoţionale [16]:

• Conştiinţa propriilor emoţii:
-

Să fii capabil să le recunoşti şi să le numeşti;

-

Să fii în stare să întelegi cauza lor;

-

Să recunoşti diferenţele dintre sentimente şi acţiuni;

• Controlul (managerizarea) emoţiilor:
-

Să fii în stare să- ţi stăpâneşti mînia şi să-ţi tolerezi frustrările;

-

Să fii în stare să- ţi exprimi furia natural, potrivit, fără agresiune;

-

Să fii în stare să nu te autodistrugi, să te respecţi, să poţi să ai sentimente pozitive faţă de tine, şcoală, familie;

-

Să- ţi poţi manipula stresul;

-

Să ai capacitatea de a scăpa de singurătate şi de anxietatea socială;

• Motivarea personală ( exploatarea, utilizarea emoţiilor în mod productiv)
-

Să fii responsabil;

-

Să fii capabil să te concentrezi asupra unei sarcini şi să îţi menţii atenţia asupra ei;

-

Să fii mai puţin impulsiv şi mai puţin autocontrolat;

-

Să- ţi îmbunătăţeşti scorurile la testele de creaţie (realizare);

• Empatia – citirea emoţiilor;
-

Să fii în stare să priveşti din perspectiva celuilalt;

-

Să înveţi să îi asculţi pe ceilalţi;

-

Să îţi îmbunătăţeşti empatia şi sensibiliatatea la sentimentele celorlalţi;

• Dirijarea (conducerea) relaţiilor interpersonale:
-

Să- ţi dezvolţi abilităţile de a analiza şi înţelege relaţiile interpersonale;

-

Să- ţi poţi rezolva conflictele şi să negociezi neînţelegerile;

-

Să soluţionezi problemele din relaţiile interpersonale;

-

Să fii mai deschis (asertiv, pozitiv) şi abil în comunicare;

-

Să fii mai popular, prietenos şi implicat în mod echilibrat;

-

Să fii mai implicat şi plin de tact (delicat, atent, politicos);

-

Să fii prosocial şi să te integrezi armonios în grup;
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-

Să fii mai cooperant, participant, serviabil, de nădejde, îndatoritor;
Abilitatea emoţională trebuie să fie dezvoltată astfel încât coeficientul de emoţionalitate să reuşească să

se ridice peste medie. Abilitatea emoţională va fi foarte utilă în creşterea şi educarea copiilor
Inteligenţa emoţională (EQ) desemnează măsura în care te simţi, comunici şi descrii propriile emoţii,
capacitatea de a le identifica, asuma, gestiona şi nu în ultimul rând, gradul în care le înţelegi şi înveţi din acestea.
Un coeficient ridicat de intelegenţă emoţională îţi asigură o mai bună empatie şi capac itatea de a adopta rolul de
lider .
Astfel atitudinea contează, o atmosferă de lucru placută, destinsă este preferata unui loc de muncă unde
angajaţii sunt supuşi unor presiuni constante. Luând în considerare importanţa comunicării eficiente, iată 7 paşi
simpli pentru imbunătăţirea EQ-ului: cunoaşte-te, doar ştiind care sunt limitele tale vei putea lua decizii corecte;
ascultă-i pe ceilalţi şi încearcă să îi înţelegi; gâdeşte creativ; simplifică și începe prin a căuta soluţia simplă a
oricărei probleme; nu lua decizii bruşte; comunică permanent cu cei din jurul tău; acceptă meritele celor din jurul
tău .
Doar maximizând perfomanţele tale vei putea obţine cele mai bune rezultate, iar teoria lui Darwin poate
fi atribuită şi mediului profesional unde "Cel mai mare, cel mai deştept şi cel mai puternic nu supravieţuiesc. În
schimb, cei care reuşesc să supravieţuiască sunt cei care se adaptează cel mai uşor. Inteligenţa emoţională este
calculată pe baza unor teste implicând gradul de comunicare cu ceilalţi, cunoaşt erea de sine şi înţelegerea propriilor
sentimente, exprimarea sentimentelor (fie pozitive sau negative), reacţia în faţa intimităţii, respectul de sine şi
mândria, gradul de dificultate în a realiza o sarcină şi implicarea în realizarea acesteia. EQ - ul poate fi peste medie,
mediu sau sub medie. Inteligenţa emoţională este, însă, dobândită, adică se poate învăţa, deoarece se bazează pe
evoluţia persoanei în cadrul social, astfel obţinerea unor scoruri mici nu reprezintă neaparat o problemă – oamenii
care au obţinut astfel de scoruri la teste îşi pot îmbunătăţi, în timp, relaţia cu sine şi cu ceilalţi .
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE

Prof. Adina Rotaru
Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” Bacău
Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură continuarea
procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii, prin intermediul diverselor instrumente
informatice de comunicare la distanță.
Din cauza pandemiei, atât cadrele didactice, elevii, părinții acestora s-au văzut puși în fața unui sistem nou de
învățare care a solicitat adaptabilitate, revizuirea modalității de predare – învățare – evaluare. Această modalitate
alternativă este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în design curricular și experți în noi tehnologii
comunicaționale.
Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin trei zone pedagogice:
•

învățarea online de calitate,

•

predarea online

•

proiectarea instruirii online.

Învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare atentă a instruirii. Pentru a fi la fel de eficientă ca
instruirea fată-în-fată, trebuie să se regăsească sub forma învățării mixte. Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri de
interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, crește rezultatele învățării. Învățarea online de calitate
înseamnă timp de planificare, pregătire și dezvoltare pentru o lecție, situația actuală determinându-ne mai degrabă să
acționăm cu resurse minime disponibile și într-un timp redus.
Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci și proiectarea
atentă a tipurilor de interacțiune, cu scopul de a susține procesul de învățare. Apoi, trebuie adaptată particularităților de
vârstă și chiar individuale ale elevilor, prestându-se mai bine vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în
contexte de formare.
Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe avantaje, însă putem
să vedem și câteva dezavantaje.
Avantajele învățării online
•

Învățământul este mai ieftin

Fiecare elev învață de acasă, folosindu-se de computerul personal. În acest fel, școala este scutită să mai
cheltuiască bani investind în aparatură tehnologică de ultimă generație. Elevul ajunge să învețe pe cont propriu tot ceea
ce este necesar pentru o comunicare virtuală.
De asemenea, profesorul de informatică nu mai plictisește pe nimeni cu limbajul greu de înțeles, atunci când nu
există chef! În acest caz, părintele sau un frate mai mare, sau o rudă devine peste noapte profesorul „Știe tot!”. La fel,
economisire se numește și atunci când folosești propria cameră pe post de sală de clasă. Laboratoarele sau sălile de clasă
rămân între timp goale, aparatele de aer condiționat se odihnesc, curățenia este conservată și câte alte avantaje, dacă stai
bine să te gândești.
•

Este economisit mult timp

Elevul este invitat să ia parte la oră și nu mai poate motiva că s-a obosit pe drumul către școală. Starea lui
sufletească și fizică depinde doar de condițiile de acasă. Regulamentele stabilite de școală sunt diminuate, fiind rezumate
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doar la orarul de întâlnire cu profesorul prin intermediul unei ferestre fără viață, un fel de filtru al emoțiilor. Nu știi dacă
să te bucuri sau nu.
•

Poți învăța de oriunde

Uneori elevii cred în visuri. Și unul dintre ele a fost să nu mai vină la școală sau să facă o oră de curs în parc, în
grădina școlii sau într-un loc care să-i scoată din plictiseală. Acum se pot afla la bunici, la mare sau munte și pot învăța.
•

Distribuirea rapidă a materialelor didactice

Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui informațiile pe care le dorește.
Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va pierde nimic pentru ca
informațiile rămân online.
•

Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare

Orice persoana din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând.
•

Existența conținuturilor multimedia

Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au
eficientizat învățarea.
•

Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință

Dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită sau poate dorește să o actualizeze, el poate face
acest lucru oriunde și oricând. De asemenea, orice document poate fi editat și reedidat, astfel corectarea nu mai produce
dificultăți.
•

Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor

Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi timp; în mod individual sau se pot crea
grupuri în care utilizatorii pot să și comunice.
•

Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De asemenea, ei pot primi
feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există și interacțiune virtuală și
nu numai învățare individuală.
Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând și oriunde,
cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă,
programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera
procesul de învățare sau încetini.
Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în
același loc sau timp. Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție,
cu o implicare emoțională redusă.
Dezavantajele învățării online
•

Autodisciplinarea elevului

Pentru elevii care au fost obișnuiți să-și dedice timpul sarcinilor școlare sau să fie ordonați în viață prin fixarea
unui țel, predarea on-line nu le afectează procesul de învățare. Mai greu va fi pentru aceia care nu sunt încă familiarizați
cu autodisciplinarea. Haosul și lipsa unui program fix nu vor face decât să adâncească neputința de a te organiza singur.
Capacitatea de concentrare scade, și randamentul la fel. Deci, rezultatele învățării pot fi mai proaste sau nesemnificative.
Apare selecția naturală printre elevi.
•

Tendința de a copia și de a nu mai fi creativ
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Elevul are sentimentul că timpul este gestionat exact așa cum vrea el. Orele virtuale se desfășoară repede, fără
multe intervenții din partea lui. Temele, la fel. Imediat se accesează cele mai ușoare informații aflate la îndemână. Acest
tip de învățare va sabota treptat accesul la carte, la enciclopedii, la consultarea unor materiale care necesită mai multă
investiție de timp până la desprinderea concluziilor solicitate de profesor.
•

Absența diversității

Aceleași haine, același mediu, doar elevul cu sine însuși. Unii elevi „se hrăneau” prin concurența pe care o afișau
față de colegii lor. Cei ambițioși, obișnuiți să arate mereu că sunt cei mai buni, nu mai au „victimele” în imediata
apropiere. Nu mai pot râde înfundat atunci când un coleg oferă un răspuns la care nu este tocmai pregătit. Dispare
concurența în direct.
•

Izolarea

Elevii nu mai socializează, nu mai serbează nimic împreună. Comunicarea virtuală nu formează caractere vii, ci
doar persoane care se învață că nu este nevoie să primească și să ofere afecțiune prin limbajul trupului. De aceea, este
necesar să fie combinate destul de des metodele de abordare ale învățării, pentru ca elevii să fie provocați să comunice
între ei și să colaboreze în mod constant.
•

Lipsa clarității

Până acum, școala avea un parcurs clasic cu care ne obișnuisem din generație în generație. Timpurile însă s-au
schimbat. Apar îndoieli, incertitudini. Critica se transformă în frică.
•

Dificultăți în utilizarea tehnologiei

Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea sunt întâmpinate probleme
de utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații de
confuzie și dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație. Dar această problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video.
•

Lipsa comunicării reale/fizice

Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai știu să
comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează!
Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și profesori;
dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de abordare a învățării. Acest tip de instruire
poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate școlare slabe; conținuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de
asimilat în condițiile în care înțelegerea acestora nu este facilitată de profesor.
Învățarea in clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite profesorilor să
cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca mentori si să ghideze studenții în
posibilitățile lor de carieră. Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice
propriile întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și
sugestiile oferite de profesori cu experiență, elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și
sugestii online generalizate. De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între elevi și
profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene. În cele din urmă, interacțiunile cu
profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține note mari.
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PROIECT PROGRAM
IULIA MARIA SUSAN
LICEUL TEHNOLOGIC „HOREA” MARGHITA
„ Ion Luca Caragiale – mereu în actualitate ”

ARGUMENT:
Într-o societate dominată de indecenţă şi frivolitate, teatrul constituie una dintre singurele modalităţi prin care individul
poate evada din cotidian. De altfel, considerăm teatrul o cale de promovare a adevăratelor valori.
Ion Luca Caragiale este unul dintre clasicii literaturii românești și cel mai important dramaturg.
Creația lui Caragiale cuprinde piese de teatru, Momente și schițe, nuvele, majoritatea satirizând lumea Capitalei sau
provinciei din perioada sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX. Piesele sale de teatru sunt memorabile, fiind
puse în scenă de nenumărate ori, la toate teatrele din țară, unele fiind și ecranizate. Între celebrele schițe scrise de I.L.
Caragiale amintim: ''Domnul Goe'', ''Vizită'', ''Bubico'', ''Tren de plăcere'', ''Petițiune'', ''Căldură mare'', ''Un pedagog de
școală nouă'', ''Ultima oră'', ''Inspecțiune'', etc. Mare parte dintre schițele lui Caragiale au fost ecranizate, aducând mereu
zâmbete pe faţa oamenilor, motiv pentru care încercăm şi noi să păstrăm vie flacăra marelui scriitor, atât de îndrăgit de
copii şi nu numai. Se spune că marele scriitor Caragiale este mereu în actualitate, indiferent de vârstă sau studii.
Tinerii sunt cei mai vulnerabili atunci când vorbim de preluarea unor modele neadecvate, dar specifice societăţii în care
trăim. De aceea, în şcoli ar trebui iniţiate campanii de promovare a teatrului şi a artei în general, iar cei mai talentaţi elevi
să fie incurajaţi să devină personajele principale în acest demers.

OBIECTIVE:
•
•
•

Cunoașterea culturii româneşti prin intermediul literaturii şi a teatrului;
Realizarea de către elevi şi cadrele didactice a unor scenete după opera marelui scriitor;
Dezvoltarea capacităţii de exprimare, interpretarea rolurilor şi stăpânirea emoţiilor;

DATA ȘI LOCUL DE DESFĂŞURARE:
31 Ianuarie 2020
LICEUL TEHNOLOGIC ‚HOREA’ MARGHITA.
GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor IX - XI

ECHIPA DE PROIECT:
✓ prof. Susan Iulia Maria – iniţiator proiect
✓ prof. cons. ed. Sabău Gabriela Olimpia
✓ prof. Abrudan Adriana
CONŢINUTUL:
Teatrul – atât cursurile, cât şi vizionarea spectacolelor -reprezintă o metodă eficientă de a stimula încrederea şi stima de
sine a elevilor, de a combate timiditatea şi tracul şi de a le pune creativitatea şi imaginaţia la lucru. Acestea sunt doar
câteva dintre beneficiile pe care le poate avea teatrul în dezvoltarea elevilor. Pe lângă aceste beneficii mai amintim şi
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faptul că elevii au un prim contact cu opera lui Caragiale, vizionând câteva dintre schiţele marelui dramaturg şi anume
“Un pedagog de şcoală nouă”, “Five o`clock” şi “Vizită”. Aşa cum reiese din denumirea proiectului, o trupă de teatru a
Liceului Tehnologic “Horea” va pune în scenă aceste schiţe pentru colegii lor din alte clase, cu scopul de a transmite mai
departe şi a face cunoscută opera marelui dramaturg.

EVALUARE:
Se doreşte ca acest proiect să fie continuat şi în anii următori pentru familiarizarea elevilor cu activitatea marelui
scriitor, participarea în număr cât mai mare la activităţile dedicate dramaturgului Ion Luca Caragiale, dar şi transmiterea
lui în alte instituţii de învăţământ.
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Tulburări de spectru autist - implicații asupra învățării
Învățător: Alina-Manuela Popa
Școala Gimnazială “Spiru Haret” Medgidia, jud. Constanța
Autismul reprezintă o afecțiune cu implicații profunde pentru formarea și evoluția unui copil, necesitând o
abordare specifică, multidisciplinară, inclusiv la nivelul sistemului educațional. Copiii care suferă de această afecțiune au
nevoi educaționale speciale și nu de multe ori integrarea lor în colectivitate se realizează foarte dificil pentru că nu a fost
abordat corespunzător și la o vârstă adecvată un model de școlarizare eficient.
Integrarea școlară a acestor copii nu este o utopie, fiind perfect realizabilă dacă există un cadru legislativ
drept suport și dacă există factori de decizie atât la nivel educațional cât și social care să pună mai presus decât orice
altceva interesul copiilor și necesitatea acestora de a avea acces la educație. În mod sintetic, integrarea școlară cu succes a
copiilor autiști presupune - intervenție de specialitate intensivă și cât mai timpurie, colaborare între specialiști,
colaborarea activă între terapeuți și părinții copiilor cu autism, comunicare și schimb reciproc cu educatorii și învățătorii
copiilor, existența unor profesori sau terapeuți de sprijin la clase, plus o legislație corectă pentru sprijinirea copiilor cu
cerințe educaționale speciale.
Tulburările de spectru autist devin evidente după ce copilul împlinește 12 luni. În foarte multe cazuri, din
nefericire, părinții observă uneori destul de târziu primele simptome. Ideal ar fi ca părinții să fie foarte atenți la semnele
precoce și să apeleze urgent la specialiști. Autismul nu se poate trata total și definitiv ca alte afecțiuni, dar se poate
ameliora şi pacienții pot să capete deprinderi de viață cât de cât autonomă.
Primele semne ale autismului sunt legate de semnalizarea anormală a senzaţiei de foame (copilului nu îi e
foame sau nu are poftă, refuză alimentele noi, selectează mâncarea excesiv după textură şi tip), somnul modificat (somn
agitat, treziri nocturne, somn „în reprize”), jocul „cucu bau” (absent sau foarte greu de obținut la copilul cu TSA
(tulburări de spectru autist), lipsa acestui joc este cel mai precoce semn pentru TSA, dar în general jocul este stereotip şi
sărac), curiozitatea scăzută (copilul nu are dorința de a explora faţa mamei în perioada 3-6 luni), seriozitatea excesivă
(copiii nu participă la jocurile cu părinţii, nu zâmbesc persoanelor cunoscute), netransmiterea nonverbală a dorinţei de a
fi luat în braţe, reacţia inexistentă când sunt strigaţi pe nume, nerealizarea contactului vizual, întârzierea/deficitul în
dezvoltarea limbajului.
Modalitățile de tratament și intervenție care se practică pe plan internațional și de asemenea și în România se
referă în principal la: ABA (Applied Behavioral Analysis), TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other
Communication-Handicapped Children), PECS (Picture Exchange Communication Systems).
Rolul școlii în tratarea autismului la copii este unul major, școala oferind un mediu instituționalizat care
poate controla foarte bine parametrii în care se comunică cu copii bolnavi de autism și oferă totodată contactul dintre
aceștia și alte grupuri organizate de copii, contribuind în mod esențial la integrarea lor socială.
Dintre cele 3 metode terapeutice prezentate mai sus, Programul TEACCH este cel care interacționează în
mod special cu insituțiile școlare, în prezent metoda fiind folosită în multe şcoli publice din SUA şi reprezentând
curricula naţională în şcolile speciale. Obiectivele acestui program sunt printre altele: integrarea copiilor într-un grup
omogen (aceiaşi vârstă şi aceleaşi abilităţi), conştientizarea prezenţei în colectivitatea clasei şi prezenţa în timp (numele
său, al colegilor şi al profesorilor, anotimpul/luna/ziua/data şi cum este vremea afară), învaţarea conceptului de “GATA”,
“regulile clasei” şi joaca socială.
Se pot identifica o serie de direcții de acțiune în ceea ce privește activitatea cu copii autiști:
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1. O structurare riguroasă a mediului, la care se adaugă o curriculă pentru activităţile zilnice, disciplinele
şcolare şi activităţile de recreere - toate reprezentând arii ce necesită intervenţii personalizate. Întâlnim aici o diferenţiere
curriculară, adică reflecţia asupra predării şi învăţării în modalităţi noi şi diferite, în mod continuu şi flexibil. A aborda
astfel lucrurile constituie o strategie eficientă de predare-învăţare, cu focalizare pe curriculum.
2. O abordare absolut individualizată, ce trebuie să ia în calcul spectrul extrem de larg al simptomelor autiste,
precum şi diferenţele legate de coeficientul de inteligenţă, deficitele autiste şi nivelul general al achiziţiilor.
3. Accentul va fi pus pe modalităţi de predare concrete – în special de tip vizual şi/sau prin comunicare
facilitată.
În desfășuarea activității educaționale cu copii autiști, cadrele didactice trebuie să fie conștiente de
necesitatea integrării acesteia într-un orizont de timp îndelungat, necesar pentru evaluări periodice atât ale achizițiilor
cognitive cât și de dezvoltare.
Scopurile și obiectivele predării trebuie specificate în termeni de comportament și indici de control (cât
durează, ce criterii trebuie îndeplinite pentru succes, etc).
De asemenea pentru o integrare școlară de succes, sprijinul și implicarea familiei sunt esențiale. Acceptarea
tulburării pervazive de dezvoltare, informarea și implicarea familiei în toate aspectele intervenției este esențială.
Rezultatele foarte bune le au copii a căror părinți sunt co-terapeuți, care colaborează strâns cu terapeuții. În lipsa unei
colaborări strânse în acest sens, copiii pot manifesta un comportament provocator sau inadecvat, deoarece nevoile lor de
învăţare nu sunt satisfăcute sau întâmpină dificultăți sociale sau emoționale acasă sau la şcoală.
Stilul educațional utilizat în lucrul cu copii autiști este sensibil diferit de cel utilizat în mod curent. Stilul va fi
adaptat la nevoile de bază ale sindromului autist, în ceea ce privește formularea clară a cerințelor, structurarea acestora și
respectiv a spațiului și timpului.
Specialiștii au formulat următoarele recomandări în ceea ce privește stilul educațional adaptat lucrului cu
copii autiști:
• Tonul trebuie să fie ferm. Fermitatea variază în funcţie de fiecare copil. Nu există loc de negocieri. A fi
ferm nu înseamnă a fi dur.
• La început, copilului autist i se dau sarcini scurte, în cuvinte puţine. (ex. „Arată mâna!” , „Fă aşa!”,
„Colorează casa!”, „Pune pe…!” etc). După ce copilul învaţă primele noţiuni şi are în vocabular un număr mare de
cuvinte, se complică cerinţa.
• Se utilizează termeni de limbaj comun. Copilul autist nu înţelege sensurile figurate, sinonimele. (ex. zăpada
pentru el este zăpadă şi nu nea sau omăt; nu înţelege expresii de genul „natura se trezeşte la viaţă”).
• Sarcina dată trebuie executată. Atunci când se dă sarcina, copilul trebuie să fie atent la profesor. Eventual, i
se repetă până o reţine.
• În tot ceea ce facem, trebuie respectat principiul secvenţializării. (Sarcina se dă secvenţializat, ajutorul este
retras secvenţializat, recompensa materială este retrasă secvenţializat).
• În clasă profesorul este cel care decide ce face copilul; nu copilul decide în locul unui adult, într-un
anumite timp şi spaţiu.
• Timpul orei de clasă este bine structurat şi centrat pe obiective de învăţare şi timp minim în joc liber şi
activităţi recreative.
În activitatea directă cu copilul autist se vor folosi metode care au drept scop învăţarea modalităţilor de
exprimare adecvată a dorinţelor şi emoţiilor personale prin gesturi şi verbalizări acceptabile, interacţiunea adecvată cu
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ceilalţi copii şi adulţi, să salute, să mângâie, să dea obiecte la cerere, să execute sarcini pe măsura capacităţii individuale.
De asemenea, copilul cu autism trebuie să primească cât mai multă atenţie pentru comportamentele pozitive, în special
pentru atitudinea de cooperare şi pentru ceea ce face bine, singur sau cu ajutor.
În completarea unui stil educațional adaptat copiilor cu autism, din punct de vedere al managementului clasei
se impun de asemenea respectarea unui set de reguli care constau în:
1. Asigurarea unui aranjament adecvat al clasei. Comportamentele copiilor care au dificultăți de învățare,
TSA, ADHD sau comportamente inadecvate, pot fi mai ușor monitorizate dacă aceștia sunt așezați în primele bănci.
Aranjamentul în bănci trebuie să ofere tuturor copiilor un acces ușor la punctul focal de învățare. Profesorii sunt sfătuiți
să schimbe periodic aranjamentul elevilor în bănci.
2. Evitarea negocierilor referitoare la regulile stabilite. Regulile, odată ce au fost stabilite, trebuie respectate
și nu negociate. Profesorii nu trebuie să accepte nici o abatere de la acestea.
3. Menținerea liniștei în clasă. Profesorul trebuie să evite să vorbească sau să ofere instrucțiuni copiilor
atunci când aceștia sunt zgomotoși. Profesorul va păstra un volum al vocii sub nivelul volumului de fond și astfel îi va
determina pe elevi să fie atenți la ceea ce încearcă să le comunice. Astfel zgomotul va fi redus în mod natural. De
asemenea, profesorul poate să stabilească un simbol pentru a semnaliza că este important să se mențină liniștea și să-l
afișeze de fiecare dată când este nevoie, fără să le mai atragă atenția verbal.
4. Oferirea de recompense copiilor pentru comportamentele adecvate.
5. Oferirea a cel puțin unui feedback pozitiv copiilor în fiecare zi.
În concluzie, adaptarea activității didactice la nevoile specifice copiilor care prezintă această tulburare este o
cerință complexă, care necesită conlucrarea mai multor actori sociali și factori de decizie. Cadrele didactice direct
implicate în acest proces trebuie sprijinite și motivate corespunzător, fiind necesară încurajarea cât mai mult posibil a
conlucrării cu familiile copiilor sau cu aparținătorii legali, echilibrul între mediul familial, cerințele si modalitatea de
comunicare prezentă aici și respectiv mediul școlar cu cerințele sale specifice fiind extrem de important
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Colaborarea dintre gradinita, familie,comunitate
Prof. Tudor Tatiana
Șc. Gimn. „George Calinescu” Onesti
“Fiecare copil pe care il educam este un cetatean pe care il castigam”
Victor Hugo
Educatia incepe in familie, parintii fiind primii educatori ai copilului. Ii urmeaza profesionistii din educatie ,
educatori , invatatori, profesori. Educatia copiilor insa , priviti ca cei mai tineri membri ai unei comunitati, este
responsabilitatea intregii comunitati. Atunci cand parintii, copiii si ceilalti membri ai comunitatiise se considera parteneri
in educatie, se creeaza o comunitate suport care incepe sa functioneze.
Gradinita reprezinta un sprijin pentru comunitate si nu doar un loc unde copiii isi insusesc cunostinte. Din acest motiv,
trebuie sa privim parteneriatele ca o componenta esentiala si necesara in organizarea gradinitei. Atunci cand membrii
comunitatii sunt implicati in activitati ale gradinitei- serbari- festivaluri – spectacole, sau atunci cand copiii participa la
activitati de ecologizare a spatiului educational sau a imprejurimilor acestuia sau fac diferite vizite pentru cunoasterea
specificului local, toti cei implicati traiesc valoroase experiente de invatare.
Si-atunci , ne punem intrebarea: Care este rolul gradinitei in comunitate?
In fiecare zi, atunci cand isi insotesc educatoarea sau parintii in diverse activitati, precum plimbari, vizite, dar si in
activitatile desfasurate in gradinita, copiii invata despre oameni si locuri din comunitate. Prin implementarea proiectelor,
gradinita cauta solutii prin care sa fie utila societatii, dar si privita pe masura investitiilor si sperantelor. Astfel,
parteneriatele organizate de gradinite vor conduce , printre altele, la antrenarea membrilor comunitatii in luarea unor
decizii privitoare la dezvoltarea gradinitei, oferirea unui suport material si cultural copiilor din gradinita, participarea
copiilor din gradinita la unele manifestari festive organizate de comunitate, cunoasterea specificului cultural si a
valorilor mediului comunitar. Propunerea si desfasurarea unor activitati in parteneriat, reperezinta pentru noi,
educatoarele , o provocare, deoarece presupune creativitate si imaginatie in initiere, dinamism in organizare si
desfasurare, responsabilitate in evaluare. Pentru a desfasura un proiect de succes in parteneriat cu comunitatea locala,
trebuie sa stim sa raspundem nevoilor comunitatii locale, sa identificam scopuri comune si sa identificam solutii pentru
atingerea scopului , sa utilizam cu succes schimbarea in folosul gradinitei si al comunitatii.
Urmatoarea intrebare fireasca este: De ce parteneriate educationale?
Raspunsul este si el unul firesc: pentru ca actiunile si rezultatele educatiei nu mai pot fi realizate decat impreuna cu toate
mediile responsabile: familie, scoala si comunitate , pentru aceasta fiind nevoie de un concept care sa intareasca aceasta
relatie: “parteneriat educational”.
Ce este “parteneriatul”? Parteneriatul reprezinta un proces de colaborare dintre doua sau mai multe parti care actioneaza
impreuna pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. In organizarea si desfasurarea parteneriatelor educationale,
trebuie sa avem in vedere urmatoarele:
-

alegerea partenerilor;

-

cum se stabileste un parteneriat;

-

ce rezulta in urma colaborarii;

-

cum pot fi promovate interesele gradinitei in comunitate.

Relatia gradinita – comunitate poate fi redata astfel:
autoritati .........................gradinita----------------- parteneri sociali
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Printre posibilii parteneri ai gradinitei in desfasurarea proiectelor educationale amintesc: familia, scoala, biserica,
administratia locala, maass-media, organizatii nonguvernamentale, institutii de cultura.
Gradinita cu Program Prelungit Nr.5 Onesti- structura a Scolii Gimnaziale „George Calinescu”Onesti are o bogata
activitate in ceea ce priveste parteneriatele educationale. Atente la ceea ce se intampla in comunitate, interesate prin
excelenta de educatia copiilor,dar si de propria dezvoltare profesionala, educacatoarele de la unitatea noastra desfasoara
activitati deosebit de interesante, utile si atractive pentru copii si pentru toti partenerii implicati in proiecte educationale:
-

„Natura – prietena noastra”- proiect european Comenius, in parteneriat cu Suedia, Portugalia, Slovenia,
Lituania:

-

„Eco- Scoala – Suntem mici, dar ne pasa!” – proiect international in parteneriat cu CCDG;

-

„Farmecul padurii”- proiect international in parteneriat cu CCDG;

-

„Educam asa! – proiect national

-

„Cupa fluturasul”, „Pe urmele Nadiei”- proiect judetean in parteneriat cu Colegiul „Nadia Comaneci” si Directia
Judeteana de Sport;

-

„Mandru sunt ca sunt roman”- proiect local in parteneriat cu Biblioteca Municipala ”Radu Rosetti”Onesti si
Primaria Municipiului Onesti

An de an, gradinita noastra desfasoara si alte proiecte educationale interesante, in parteneriat cu alte organizatii si
institutii de educatie si cultura din oras, dar cel mai drag noua este proiectul „Mandru sunt ca sunt roman”- pe care il
desfasuram incepand cu anul 2006. Este un proiect ,care s-a nascut din dragostea si respectul nostru , al educatoarelor,
fata de datinele, obiceiurile , cantecul si jocul popular romanesc. An de an , de Craciun , cand organizam Festivalul de
datini si obiceiuri de Craciun si Anul Nou si in luna mai , cand ne intalnim la festivalul de cantece si jocuri populare
„Drag mi-e cantecul si jocul”, sute de copii, indrumati de educatoarele de la grdinite din Onesti, dar si din satele
limitrofe: M. Casin, Bucium, Helegiu, Berzunti, prezinta in fata parintilor, a bunicilor si a altor invitati, in aula Bibliotecii
Municipale , care de cele mai multe ori devine neincapatoare, spectacole de o rara frumusete. Efortrul copiilor este
rasplatit de fiecare data cu cadouri, oferite de Primaria Onesti.
Concluzii:
Parteneriatul educational este forma de comunicare, cooperare si colaborare in sprijinul copilului la nivelul procesului
educational. El presupune o unitate de cerinte, optiuni, decizii si actiuni educative intre factorii educationali. Parteneriatul
educational se desfasoara permanent si impreuna cu actul educational propriu-zis. El se refera la cerinta ca proiectarea,
decizia, actiunea si evaluarea in educatie sa fie realizate in cooperarea si colaborarea dintre institutii, influente si agenti
educationali.
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Teaching English by Using CLIL Methodology

Prof. Rotaru Maria-Cristina
Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Craiova
Cross-curricular approaches, by definition, bring together a number of curricular areas. This involves the
contribution of different subjects (including: knowledge; understanding; skills; attitudes and behaviors) in the teaching of
a specific topic or theme and it can definitely help to achieve the broader aims of education, related to pupils’ personal
and social development.
There are many reasons why the cross-curricular approaches can be chosen as better and/or complementary
alternatives to traditional instruction based on the study of individual subjects. Kerry, T. (Cross-curricular Teaching ,
London, 2011) argues that individual subject disciplines only give a partial insight into a particular topic or problem, and
that to enable students to fully understand the problem, they need to be encouraged to draw together insights from
different subjects. Hayes D. (The seductive charms of a cross-curricular approach - Education 3-13 International Journal
of Education, 2010) demonstrates how well-planned cross-curricular work helps children make sense of their learning
because knowledge and skills learned in one subject are used to reinforce and support learning in other subjects.
Moreover, Barnes, Muijs and Reynolds (2011) say that cross-curricular work improves pupil's motivation and
engagement, as learning is placed in a context that is both interesting and relevant to the learner. Last but not least,
according to Kerry, T (2011), cross-curricular work helps children develop thinking skills such as problem-solving and
reasoning, a view also supported by Barnes . J (Cross-Curricular learning, 2nd edition, London, 2011), because children
not only apply knowledge and skills learned in one subject to another, but will also synthesize information and ideas
from a range of resources.
For all the reasons mentioned above, we can see why cross-curricular teaching can be a way to better our
teaching, to incorporate concepts and ideas in formal education, to encourage students’ participation and to raise their
motivation.
Many subjects can be combined into approaching cross-curricular themes and topics. The topics that can vary
according to the aims we have in mind. For example, a topic on the fundamental human needs, such as food, water,
health or shelter can be approached from many different angles, and it is therefore possible to combine such a topic with
various subjects. For example, the different ways that countries preserve, collect and use water supplies can be related to
changes in technology and settlement patterns. Research into variations in healthcare can involve the children in statistics
(maths) relating to life chances, and link with a study of microorganisms and hygiene (science). Useful teaching
resources for different development education topics with emphasis on developing knowledge on mathematics and other
exact sciences are available at http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=2764, http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=2769,
http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=2786, where whoever interested can find examples of units tackled from a crosscurricular perspective, organized into the teacher’s book, where methodological suggestions are provided, the student’s
book and also a book of tests and their keys, specially created to enhance learning and skill development. These books
were elaborated by a multinational team of teachers who are involved in an Erasmus Plus project entitled “Crosscurricular Approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal contexts” and are elaborated in accordance
with the contents of the compulsory curriculum of all the seven partner countries for students aged 15-17. The project
was coordinated by “Tudor Arghezi” High School from Craiova, having been implemented between 2015 and 2017.
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Comunicarea in mediu organizational
Prof. Ardelean Cosmin-Vasile
Scoala Gimnaziala Nr.1 Dragu, jud. Salaj

Cuvântul comunicare are o istorie pe cât de interesantă, pe atât de bogată. Etimologic, comunicare derivă din
latinescul communicare, însemnând a împărtăşi, a deveni comun. Rădăcina mun – apare în cuvântul munus, care se
referă la darurile oferite în mod public – incluzând aici spectacolele cu gladiatori şi ritualurile performate în cinstea
morţilor. În limba latină, vocabula communicare nu desemna comunicarea interpersonală prin intermediul simbolurilor i.e. o semiotica socială - şi nici nu implica ideea de recunoştinţă/recunoaştere reciprocă.
Comunicarea între persoane sau grupuri este unul din cele mai complexe procese umane. Este atât de importantă
şi utilă pentru existenţa umană, încât se spune că fără înţelegerea acesteia nu putem avea acces la înţelegerea individului
şi a structurilor sociale Aceasta subtemă se va axa pe istoricul comunicarii, unele elemente generale cum ar fi
identificarea elementelor unui act de comunicare (emiţător, receptor, mesaj, cod etc), ascultarea activă, modele de
comunicare (Riley&Riley, etc).

Eficientizarea comunicarii:
Ascultarea activă este acea abilitate prin care demonstrăm interlocutorului că suntem interesaţi de ceea spune şi
că îi oferim sprijin şi încurajare pentru a comunica. Ascultarea, alături de vorbire, este o componentă a procesului de
comunicare. În viaţa cotidiană oamenii ascultă mai puţin de 25% din mesajele vorbite care le sunt destinate. Imediat după
primirea mesajului, un ascultător normal îşi aminteşte doar 50% din informaţiile primite, iar 48 de ore mai târziu mai
păstrează în memoria activă doar 25% din mesajele recepţionate Avantajele în urma practicării ascultării active sunt :
• Strângem informaţii pentru a ne clarifica asupra unei situaţii
• Încurajăm verbal şi non verbal interlocutorul să expună ideile şi astfel îl punem în valoare
• Putem lua decizii mult mai bune verificând informaţii, date, fapte.
• Încurajăm interlocutorul să capete încredere în noi.
Ne place să fim ascultaţi atunci cînd expunem o idee şi de aceea apreciem când o persoană:
• Se concentrează asupra celor spuse de noi, oricât de tentaţi sunt să-şi lase mintea să zboare.
• Confirmă uneori cele spuse de noi fără să ne întrerupă.
• Aşteaptă şi are răbdare să terminăm ideea. Întreruperile sunt extrem de nepoliticoase şi chiar periculoase în lumea
afacerilor. Este o diferenţă de nuanţă între întreruperile ocazionale făcute pentru a confirma şi cele făcute pentru că
interlocutorul fierbe de nerăbdare să îşi exprime propria părere.
• Pune întrebări atunci cînd nu înţeleg şi ne dau posibilitatea de a explica termeni necunoscuţi sau chestiuni tehnice
neînţelese.
• Ne încurajează verbal şi nonverbal să continuăm. Limbajul nonverbal pe care îl percepem este că persoana din faţa
noastră înclină uşor capul spre aprobare, zâmbeşte sau se apleacă uşor pentru a ne auzi mai bine.
• Păstrează liniştea - nu flutură hârtii, nu vorbeşte la telefon şi nu face gesturi care să se interpună ca şi bariere în
comunicare.
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Ascultarea activă este ascultarea atentă, cu mintea deschisă spre ceea ce spune celălalt, pentru
a înţelege într-adevăr mesajul.
Prin ascultarea activă receptorul demonstrează că l-a auzit şi l-a înţeles pe cel care vorbeşte.
Ascultarea activă
•

îmbunătăţeşte înţelegerea receptorului şi a celorlalţi din echipă,

•

furnizează mai multe informaţii, deoarece cealaltă persoană se simte mai confortabil şi vorbeşte mai deschis.

•

construieşte o relaţie de încredere, pentru că ai arătat că îi respecţi pe ceilalţi sufficient de mult ca să îi asculţi.

Comunicarea organizationala

Orice grup , dar si organizatia ( inclusiv cea scolara ) trebuie vazuta si analizata ca sistem. Din aceasta
perspectiva, in procesul comunicarii putem evidentia patru parti esentiale : intrarile, iesirile, transformarile si
mecanismele de feed- back. Se poate evidentia si un alt aspect al sistemului, chiar daca nu constituie o componenta a
acestuia si anume limitele ( graniele )- care il separa de mediul in care functioneaza.

Principalele trasaturi organizationale sunt stabilitatea si interdependenta ( atat un interiorul organizatiei,intre
diferitele ei subsisteme, cat si intre diferite organizatii ).
Comunicarea este cea mai importanta functie manageriala, premisa nu numai a stabilitatii , dar si a dezvoltarii
organizationale. Pentru a reduce nivelul de incertitudine si pentru a lua decizii corecte, organizatiile trebuie sa-si
imbunatateasca permanent capacitatea de a colecta si procesa informatiidin mediu. Pe de alta parte, insa, societatea
tindesa devina una ,,informationala « , a cunoasteri, iar limitele organizatiilor de a face fata ,, avalansei informationale,
devin tot mai evidente.Sunt cunoscute trei strategii menite sa regleze aceste situatii :
1.Controlul mediului- organizatiile isi controleaza mediul in care functioneaza, care fac viitorul previzibil.Acest
lucru se poate realiza prin adoptarea atitudinilor pro-active fata de cerintele mediului.In sistemul educational, aceasta
strategie inseamna : crearea unor structuri de cercetare a limitelor organizatiei ( boundary spanning ), aceste depasind
stadiul de colectare a informatiilor , pentru a influenta comportamentul altor sisteme.
De aici, importanta acordata la timp pentru activitatile de marketing, relatii publice, cercetare- dezvoltare,
inclusiv crearea unor structuri specifice puternice.
Nu intamplator , proiectarea activitatilor pe termen mediu are o importanta esentiala in viata unei
organizatii.Proiectul de dezvoltare institutionala pe termen mediu al scolii in care activez, urmareste printre altele,
promovarea imaginii scolii si a rezultatelor obtinute de elevi si profesori ,prin relationarea cu mass-media, dezvoltarea
parteneriatelor cu institutii ale comunitatii locale, nationale si internationale.

Controlul propriu-zis al mediului- nu este suficient doar raspunsul la nevoile de educatie exprimate de societate
si la schimbarile sociale, ci crearea de nevoi si provocarea de nevoi, dirijarea schimbarilor sociale;
Reducerea nevoilor de procesare de informatie- crearea unor structuri care diminueaza nevoia de distribuire a
informatiei ;
Imbunatatirea capacitatii comunicationale si informationale- mai ales in utilizarea tehnologiilor informationale
si comunicationale, prin dezvoltarea competentelor de comunicare ale personalului( trecerea de la structuri ,, de proiect «
la structuri ,, task- forces » si informare)
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Comunicarea in organizatia educationala trebuie sa indeplineasca urmatoarele functii :
•

Functia formativa- pornind de la imperativele educatiei permanente si de la cerintele artei didactice ;

•

Functia instrumentala- realizarea noii educatii ce isi propune ameliorarea,, dezvoltarea performanta si confirmarea
competentei comunicative la nivelul educatorilor si educabililor ;

•

Functia cognitiva- vizeaza acumularea unei baze de date din domeniul comunicarii ;

•

Functia normativa- inteleasa creativ, nu in sensul respectarii unui model standard.

Funcţiile comunicării
Axiomele comunicării. Scoala de la Palo Alto
Elemente generice legate de axiomele comunicării.
Sub aceastã denumire regãsim un grup de cercetãtori de origini ştiinţifice diferite, care la
un moment dat au lucrat la Palo Alto (oraş situat la sud de San Francisco). Principalele
direcţii de cercetare ale acestui grup au privit o teorie a comunicãrii, o metodologie de
schimbare şi o practicã terapeuticã, toate marcate de demersul sistemic. Iniţiatorul
grupului a fost Gregory Bateson iar unul dintre membrii marcanţi a fost Edward T. Hall.

Bibliografie:
•

Tanciu Constanţa-Coca/Biculescu Florina Teodora, Suport curs-Psihopedagogia comunicarii, Asociatia start pentru
formare
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL CENTRAT PE ELEV
Prof. Ardelean Anda Gențiana
Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos

În sensul ei profund, noțiunea de proces de învățământ este legată de cea de transformare. Acordarea importanței
cuvenite activității de învățare a condus și la reactualizarea unui mai vechi principiu al dialecticii,și anume, învățarea
activ-participativă.De altfel, în accepția învățământului contemporan, este modern tot ceea ce-l pune pe elev în situația de
a învăța, pe cât posibil, prin efort propriu cu mobilizarea la maximum a capacităților sale. Aici își găsesc explicatia o
serie de teze pedagogice ca: studierea și cunoasterea elevilor,tratarea diferențiată a lor, îmbogățirea și diversificarea căilor
și a mijloacelor de activizare a acestora.
Spre deosebire de învățământul tradițional, centrat pe cunoastere, pe distribuirea cunoștințelor, în școala modernă
procesul de învățământ se ridică mult deasupra nivelului simplei cunoașteri, simplei transmiteri și asimilări de
cunoștințe.Principala preocupare este acum de a face din funcția cunoașterii un element motor al dezvoltării gândirii, al
formării atitudinii și comportamentului, al promovării dezvoltării personalității elevului.
În accepția didacticii actuale procesul de învățământ este informație + gândire+ simțire + voință;dar este și
instruire, și formatie,și educație în același timp. Însuși contextul psiho-social în care are loc învățarea, clasa de elevi, cu
multitudinea interrelațiilor ei umane, constituie premisa unei vieți colective reale, încărcate cu atâtea elemente emulative
și stimulative, care contribuie la dezvoltarea simțului datoriei, al răspunderii, al disciplinei, al respectului reciproc, al
prieteniei și colegialității.
Funcțiile de predare, exercitate de învățător, se realizează și se exprimă prin comportamente de predare specifice și stiluri
de predare.. Cei mai multi invatatori par sa aiba moduri proprii, specifice de a preda.
Stilul de activitate didactică desemnează felul în care învățătorul organizează și conduce procesul de învățământ,
presupunand anumite abilități, îndemânări sau priceperi din partea acestuia. Diferitele stiluri se pot constitui în funcție de
câteva dominante sau aspecte constante care pot să caracterizeze conduita învățătorilor, ca, de exemplu;deschidere spre
inovație – înclinație spre rutina/ centrare pe angajarea elevului – substituirea învățării cu predarea;/ centrare pe continut –
preocupare pentru dezvoltarea elevului;/ apropiat(afectiv) – distant(față de elevi);/ permisiv – autoritar(în relațiile cu
elevii);/ nivel înalt de exigențe – exigențe scăzute;/ prescripție(dirijare riguroasă) – independența;
De exemplu, daca avem în vedere distincția inovație-rutină, atunci se pot face urmatoarele constatări:-există unii
învățători care dovedesc mai multă flexibilitate decât alții în comportamentul lor didactic; aceștia sunt receptivi la ideile
și experiențele noi; sunt atașați comportamentului explorativ, manifestă îndrăzneală, mai multă independență în gândire
și acțiunea didactică; au capacitatea de a-și asuma riscuri; ei sunt dispuși să încerce noi practici, noi procedee, idei etc.
Sunt stiluri creative.
Alt exemplu, văzut prin prisma centrare pe conținut- centrare pe dezvoltarea personalității:
-sunt învățători atașați materiei sau subiectelor predate; elaborează în mod detaliat și logic conținutul lecției, fixează
criterii stricte privind pregătirea elevilor; exercită un control riguros asupra conținutului însușit; sunt severi și distanți în
predarea materiei. Aceștia predau materia ca scop în sine și pentru sine;
-contrar ,sunt învățători atașați dezvoltării personalității elevilor;ei fac din conținutul predat un instrument de exersare și
dezvoltare a gândirii specifice(domeniul matematic,științific,istoric..)al cultivării inteligenței, imaginației,sensibilității
afective,puterii de judecată etc;ei sunt preocupați de tratarea diferențiată și cu căldură a elevilor, de individualizarea, ,pe
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cât posibil, a predării; valorifică maximal elementele educative, oferite de conținuturile predate; dezvăluie semnificațiile
umane și sociale ale cunoștințelor etc. Acești învățători raportează în permanență conținuturile nou-predate la viața și
experiența proprie a elevilor, la diferitele aspecte ale vieții lor intelectuale, morale, civice, estetice și practice, urmărind
cum progresează aceștia din toate punctele de vedere.
Modernizarea învățămâtului impune regândirea fundamentală a tehnologiei didactice.Nu modernizăm făcând apologia
metodelor moderne și respingând pe cele clasice, ignorând unele adevăruri clasice și preluând teze adesea neînțelese,
aplicate trunchiat, neadecvat, nediferențiat.
Lupta între școala clasică și cea modernă, între educația veche și educația nouă este deschisă, angajantă,
revoluționară. Metodele noi – subliniază Jean Piaget – sunt cele care țin seama de natura proprie a copilului și fac apel la
legile constituției psihologice a individului și la legile dezvoltării lui. Cu cât o metodă este mai adecvată situației
psihologice date, cu atât efectele aplicării ei vor fi mai evidente; nici o metodă nu poate fi considerată la fel de eficientă
pentru orice situație, pentru orice categorie de elevi și mai ales pentru toți elevii. De aceea ,unele metode prezintă
variante diferite pentru vârste diferite, pentru stadii de dezvoltare intelectuală diferite. Însăși alternanța metodelor și
procedeelor, durata utilizării lor în clasa,etc. țin seama de o psihologie diferențială. Gândirea concretă a școlarului din
clasele I- IV bazată pe elemente intuitive, ca și fluctuația atenției lui vor impune utilizarea unui material intuitiv bogat și
variat, un apel mai frecvent la metoda demonstrației, precum și o mai mare alternanță și variație a metodelor;
predominarea gândirii abstracte la adolescenți, va face posibilă aplicarea unor metode care se vor baza mai puțin pe
elementele intuitive și mai mult pe cele logice, pe stimularea conceptualizării. Aceasta înseamnă că nu numai
individualizarea elevilor suferă transformări, ci și comportamentul profesorului se adaptează la condițiile psiho- sociale
ale clasei, realizându-se o adevarată dialectică pedagogică – după expresia lui H. Wallon – în care elevii și profesorul se
află într-o constantă interacțiune și acomodare reciprocă, subtilă și neîncetată. Informațiile pertinente despre
performanțele fiecărui ins în parte și ale grupului școlar cu care se lucrează, în ansamblu, stau la baza cumpănirii
metodelor de lucru, constituie temeiul rațional pe care profesorul își construiește metodologia ce urmează să o aplice pe
mai departe, comportamentele sale de viitor.
Metodele moderne sunt, în esență, direcții noi, metodologice în explorarea universului cunoașterii. Aceste noi
direcții corespund principiilor educației noi, științifice, școlii active, contemporane.Criteriile metodologice noi se
materializează în conținutul și tehnologia metodelor clasice, tradiționale. Acestea le înnobilează conținutul, înlătură
verbalismul, creează activismul, solicită elevul în procesul cunoașterii, aduce satisfacții și împliniri, în cooperaea sa cu
profesorul în dobândirea sistemului de cunoștințe, priceperi, deprinderi.
Între aceste două tipuri de metode, tradiționale și moderne ,există o strânsă legatură. Dacă primele se consideră clasice,
foarte multe dintre metodele moderne sunt tot atât de clasice. Cele clasice ,tradiționale au persistat secole și milenii în
problematica învățământului. Să le considerăm ca posibile de modernizat, după cum cele moderne să le întelegem ca
geneza tot în problematica și retrospectiva secolelor și mileniilor.
Tot secretul noilor orientări metodologice, procedee metodice sau sisteme tehnologice constă în capacitatea
învătătorului și profesorului de a face din elev un colaborator activ în procesul asimilării cunoștințelor și a deprinderilor
cerute de programa de învățământ- cum se exprima pedagogul V. Bunescu- de a- i orienta activitatea didactică în așa fel
încât nimic-pe cât posibil- să nu i se pară de-a gata și să fie dirijat să cucerească cultura generală și tehnico- profesională
prin efort propriu. În felul acesta elevul devine copărtaș la proiectarea propriei sale formații – propriei sale personalități,
devine în mare măsură, creatorul propriei sale istorii.
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”Cea mai mare lecție”
Petrovai Delia Cristina
profesor Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr 2 Sibiu
”-Mami, mergem în parc, te rog, te rog frumos?”, insista Miruna pe lângă mămica ei. Mezina familiei,
Miruna, era o fetiţă de doar 4 ani, zglobie şi mereu pusă pe treabă. Nu stătea nici un pic toată ziulica: se juca, desena,
stătea pe lângă mama să o ajute cu câte ceva, iar când se plictisea mergea să „cânte” la pian, spre disperarea Alexandrei,
sora ei mai mare, care acum era în clasa a IV. Daţi-mi voie să o prezint şi pe Alexandra. Acesta era o fetiţă cuminte şi
liniştită, iubitoare şi foarte grijulie, atât cu sora ei, cât şi cu toate lucrurile pe care le avea. Dar această grijă a dezvoltat în
inima Alexandrei un sentiment tare neplăcut: frica. Alexandrei îi era mereu frică: ba de căţei, ba să nu îşi piardă lucrurile,
ba să nu cadă, ba să nu ia note mici, ce mai, îi era frică să încerce ceva nou. De aceea, când a auzit-o pe mama că vor
merge în parc, din nou frica a cuprins-o. Şi-a adus aminte de promisiunea mamei, că atunci când vor merge în parc va
putea să încerce rolele cele noi, pe care Alexandra le primise de curând. Off, ea nu îşi dorea deloc asta. Îi era aşa frică să
nu cadă! Şi, ce să mai lungesc povestea, iată-le pe toate trei îndreptându-se spre parcul cel mare al oraşului,care tocmai
fusese reamenajat.
Miruna alerga mereu în jurul mamei, nerăbdătoare să ajungă în timp ce Alexandra aluneca încet cu noile role,
ţinându-se strâns de mâna mamei. O dată ce au ajuns în parc, Alexandra s-a aşezat pe bancă lânga mama ei, în timp ce
Miruna a zbughit-o la joacă. Aici avea, în sfârşit, pe unde să alerge şi să se urce: pe toate dorea să le încerce. În curând
Miruna a ajuns la un traseu cu abstacole destinat copiilor mai măricei. Era un traseu format din mai mulţi busteni micuţi
pe care trebuia să păşească, apoi un pod suspendat care se mişca mult şi se termina cu alţi busteni pe care trebuia să
păşească. Nu era greu, dar pentru o fetiţă de 4 ani era aproape imposibil să îl parcurgă fără să cadă. Iar, Miruna noastră
cea ambiţioasă, dorea să îl parcurgă fără să cadă de pe buşteni. A încercat de mai multe ori, dar picioruşele ei erau prea
mici şi buştenii erau la o distanţă prea mare unul de altul. Alexandra şi mama priveau încercările repetate ale fetiţei şi un
mic zâmbet răsări în colţul gurii. „N-are cum să reuşească!”, îi şopti Alexandra mamei. Dar, pe Miruna nimic nu o
descuraja. Deodată, mama şi Alexandra o văd pe Miruna reluând traseul şi vorbind ceva. La început, nu auzeau cu cine
vorbeşte, dar, în curand, au înţeles totul. Miruna, atentă la fiecare pas făcut, spunea mereu „ „Hai, Miruna, ştiu că poţi!”,
„Hai, Miruna, ştiu că poţi!”. Şi, pe măsură ce continua repeta tot mai tare: „Hai, Miruna, ştiu că poţi!”, „Hai, Miruna, ştiu
că poţi!”. Încă un pas şi nu a căzut, şi încă o incurajare. În curând mai mulţi părinţi şi copii o priveau cu admiraţie pe
micuţa eroină, care se încuraja tot mai tare, aproape strigând: „Hai, Miruna, ştiu că poţi!”, Hai, Miruna, ştiu că poţi!”.
Emoţiile mamei erau tot mai mari, iar Alexandra se întreba în gând: „Oare va reuşi să nu cadă?”. Mai avea de făcut doar
doi paşi, doar doi buşteni, şi fetiţa repeta mereu „Hai, Miruna, ştiu că poţi!”. „Hai, Miruna, ştiu căăăă poooooooţi!”.
„Uraaaaaaa! Am reuşit!” , strigă,în final, micuţa învingătoare, în aplauzele şi felicitările părinţilor şi ale copiilor care au
urmărit-o. Mama avea lacrimi de bucurie în ochi. La fel şi Alexandra.
Micuţa ei surioară nu a câştigat un campionat mondial, nici o competiţie olimpică, a câştigat cea mai mare
luptă, pe care fiecare din noi o dăm: lupta cu noi înşine, cu fricile noastre, cu eşecurile noastre, cu limitările pe care
singuri ni le impunem. Alexandra, şi-a şters ochii, pe furiş, apoi s-a ridicat de pe bancă. Dorea să se dea cu rolele, fie ce-o
fi! În acea zi, o fetiţă mică de doar 4 ani, a predat una din cele mai mari lecţii ale vieţii.
Aceasta este o poveste adevărată,dar sunt niște întrebări la care să reflectăm:
Care sunt temerile tale?
Crezi că le poţi depăşi?
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Ce rol au încurajările pentru tine?
Care crezi că a fost secretul reuşitei Mirunei?
Ai nevoie să iei şi tu o decizie azi, pentru a fi mai curajos?
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Digitalizarea sistemului românesc de învățământ
Maria Ana-Maria
Scoala Gimnazială 195, Sector 3, București
Sistemul educațional din România a trecut prin multe modificări de-a lungul timpului, în mod special în ultimii
30 de ani în urma evenimentului istoric și politic, căderea sistemului național comunist. Educația tradițională și stilul de
predare autoritar al profesorilor au fost depasite si ușor înlăturate din educația românească, urmând modelul unei
desfășurări moderne, cu stiluri de predare democrate, sub forma de activități și lecții de factură formală și nonformală, în
care elevul a devenit principalul actor în actul predarii.
Încă de la începutul secolului XXI, printre materialele didactice folosite în organizarea, desfășurarea și evaluare
lecțiilor s-au strecurat instrumentele digitale precum computerul, boxele, proiectoarele, iar mai apoi tablele inteligente smart ce au ușurat munca de proiectare a lecțiilor cadrelor didactice, dar au și stârnit interesul și plăcerea elevilor de
pretutindeni spre a studia, captarea atenției fiind obținută cu lejeritate de aceste mecanisme. Etapa de planificare și
proiectare a lecțiilor au fost transferate progresiv în mediul virtual. Niciuna dintre aceste etape de integrare a digitalului
în viața cadrelor didactice din toate nivelurile educaționale nu a fost obligatorie, iar fiecare persoana își alege modul
confortabil de lucru cu instrumentele. Fără a exista o obligativitate în folosirea instrumentelor digitale, nu existat nici o
pregătire obligatorie a cadrelor didactice în domeniul virtual.
Tot acest scenariu pare ideal, digitalizarea sistemului educațional preuniversitar, dar și universitar producânduse treptat, progresiv de la o etapă a evoluției la alta. Anul 2020 însă a fost o adevărată amenințare pentru întreaga
populație a planetei odată cu apariția noului virus COVID-19. COVID-19 este boala infecţioasă cauzată de coronavirusul
cel mai recent descoperit. Acest nou virus şi această boală nu au fost cunoscute înainte de apariţia focarului în Wuhan,
China, în decembrie 2019. Pentru că acest virus sa ajungă în Europa, apoi în România, a fost nevoie doar de cateva luni,
dar toată planeta a intrat în alertă. În România, primul caz de COVID-19 a apărut în a doua jumătate a lunii februarie,
instaurând panica națională începând cu data de 11 martie 2020, zi în care decizia de a se închide instituțiile
preuniversitare de stat și privat, cât și after- school-urile și toate întreprinderile educaționale din țară. Situația nu părea
îngrijorătoare, începând cu o vacanță în mediul preuniversitar de 7 zile. Aceasta a devenit din ce în ce mai instabilă, iar
realizarea orelor online părea o idee salvatoare în ceea ce privește materia și cantitatea informațiilor pe care elevii
trebuiau să o achiziționeze până la finalul anului școlar.
„Perioada pandemiei a însemnat introducerea, într-un stil accelerat, a tehnologiei digitale în sistemul de
educație. Lucrul ăsta ar fi trebuit să se întâmple pe durata mai multor ani, nu se poate întâmpla peste noapte. Nu este
suficient ca școlile să aibă acces la instrumente digitale, ci este important ca profesorul să știe cum să le folosească în
procesul de predare, astfel încât să facă tranziția cât mai ușor de sistemul clasic, unde nu se folosește tehnologia”, explică
Ștefan Apăteanu, fondatorul EduApps.
Strategia de digitalizare a sistemului de învățământ românesc 2021-2027 se intitulează în felul următor:
Ținte asumate prin strategie, până în 2027:
●

90% din populația României alfabetizata digital

●

82% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani să fie formată pentru meserii emergente pentru inserția de
succes pe piața muncii;
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●

toate unitățile de învățământ din România să fie dotate cu infrastructură și resurse tehnologice adaptate schimbărilor
permanente.
Unde suntem acum:

●

15,3% rata de părăsire timpurie a școlii;

●

43% dintre românii cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani au competente digitale reduse; (Eurostat 2019)

●

10% din populația României are abilități digitale superioare; (Eurostat 2019)

●

locul 50 în rândul ţărilor care au participat la testele PISA (OECD, decembrie 2019)

●

locul 27 în UE în ceea ce priveşte integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi (DEȘI 2020)

●

locul 11 la nivel european, conectivitate internet

●

1,2% din totalul femeilor încadrate în muncă sunt specialiste în domeniul TIC

●

37% dintre profesori se consideră utilizatori avansaţi ai noilor tehnologii, iar 53% se considera utilizatori de nivel
mediu, dar nu neapărat utilizatori ai platformelor educaționale (Raport TALIS 2018)

●

50% din directorii de şcoli declară că procesul educațional din şcolile lor este afectat de ...dispozitive de tehnologie
digitală insuficiente sau necorespunzătoare" (Raport TALIS 2018)

În continuare vom realiza o analiză Swot cu privire la digitizarea forțată a sistemului educațional din România:

Puncte tari:
-

Continuarea predarii la distanță în cazul unor situații excepționale la nivel local, județean sau național;

-

Stocarea tuturor materialelor educaționale pe platforme la care elevii au acces nelimitat, astfel accesul la informație
este ușurat;

-

Promovarea învățării pe tot parcursul vieții;

Puncte slabe:
-

Lipsa de predictibilitate;

-

Rețea școlară eterogenă, cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ;

-

Competențe digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficientă a procesului didactic în mediul online;

-

Acces redus la tehnologie și conectivitate redusă la internet;

-

Posibilitățile reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educației, copiii, pentru participare la lecții online;

-

Reducerea interacțiunilor sociale între elevi - elevi, cadre didactice elevi;

-

Timiditatea elevilor de a vorbi cu camera web deschisa.

Oportunități:
-

Formarea competențelor pentru un loc de munca atat pentru educabili cat și pentru cadrele didactice;

-

Posibile parteneriate internaționale cu scopuri educative, schimburi de experienta intre scoli fara a fi necesara
deplasarea;

2926

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Amenințări:
-

Pierderea informațiilor personale în mediul online din cauza necunostintei în a folosi instrumentele date;

-

Posibilitatea de a intra in legatura cu persoane necunoscute, hackeri, viruși;
În concluzie, digitalizarea sistemului românesc de învățământ a fost și este o mișcare forțată. Lumea este într-o
continua schimbare și fie ca ne place sau nu, tehnologia este o ustensila ce vine în ajutorul nostru pentru ușurarea
activităților zilnice. Sistemul de învățământ românesc cunoștea parțial aceasta ustensilă, până în momentul în care
device-urile și internetul au devenit singurele modalități de desfășurare a actului educațional. Chiar dacă digitalul a intrat
în viața tuturor participantilor in actul de predare-invatare-evaluare pe neașteptate, acesta ne-a demonstrat că putem
concepe lucruri fascinante, iar creativitatea umană poate atinge cote nemaivazute. Dacă digitalizarea sistemului de
invatamant a fost o idee buna sau nu, vom descoperi în anii ce urmează și in evolutia elevilor.
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Procesul educativ în timpul crizei sanitare
Prof. Damian Monica
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița

Învățământul românesc s-a aflat sub semnul schimbărilor determinate de pandemie în această perioadă. Această
provocare a făcut ca școala să fie nevoită să se adapteze unei noi realități. Pandemia a afectat profund educaţia şi a
agravat și accentuat inechităţile sociale existente în România dar totodată a reprezentat o provocare, o stimulare a
adaptabilităţii a fiecăruia dintre noi.
Sprijinul pe care părinții l-au putut oferi propriilor copii în accesarea lecțiilor și a resurselor de învățare oferite
de cadrele didactice a fost o condiție necesară. Participarea elevilor la activitățile educaționale online a depins de
accesul acestora la infrastructura casnică și implicit dotarea gospodăriilor cu conexiune la internet, cu laptop/ computer
personal/ imprimantă (sau telefon mobil/tabletă). A apărut astfel inegalitatea de șansă la educație, una dintre provocările
fundamentale ale învățământului românesc. Aceste probleme ale societății actuale se oglindesc mai pregnant și sunt mai
evidente în această perioda iar școala reușește într-o prea mică măsură să atenueze dezavantajele socio-familiale ale
elevilor. În contextul întreruperii activităților uzuale, generate de pandemia cu SARS –CoV -2, elevii dezavantajați
socio-economic au o probabilitate mai mare să se deconecteze de școală. Iar deconectareade școală se află în strânsă
legătură cu rezultatele școlare slabe sau chiar cu abandonul școlar.
Deconectarea apare în contextul în care multe dintre competențe se achiziționează cumulativ, prin urmare absenteismul
pentru o perioadă îndelungată de timp face dificilă „recuperarea materiei” iar familiile dezavantajate nu au în general
posibilitatea de a gestiona această problemă. În absența unui contact permanent și constant chiar și la distanță, elevii vor
suferi din ce în ce mai puternic de deconectare școlară, iar cei aflați deja în risc de sărăcie și excluziune socială vor fi cu
siguranță cei mai afectați.
În contextul închiderii școlilor din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, în prima etapă, începând cu 11 martie
2020, timp de o lună de zile (din care două săptămâni au fost oficial „vacanță școlară”, în perioada 6 -21 aprilie nefiind
programate cursuri) activitățile didactice s-au desfășurat ad-hoc, fiind condiționate de accesul la resurse proprii (al
cadrelor didactice și ale familiilor elevilor) precum laptop/tabletă/telefon mobil, o conexiune la internet și de nivelul
competențelor digitale deținute de aceștia. Resursele pe care cadrele didactice le-au accesat au fost în principal experiența
anterioară în utilizarea instrumentelor de învățare on-line.
Comutarea pe modul educație de acasă a testat creativitatea, răbdarea și inventivitatea noastră, a tuturor.
Organizarea educației la distanță a presupus, pentru mine cel puțin, utilizarea aplicațiilor de transmitere a mesajelor
scrise sau a imaginilor (de exemplu: WhatsApp), a diferitelor site-uri cu conținut educațional și, fiindcă instituția la
care lucrez s-a adaptat foarte rapid am început să accesăm platformele care permit organizarea conținutului educațional
într-un format dedicat acestui mod de interacțiuni în procesul educațional (Google Classroom) și platformele care
permit conferințe video (Webex). Aceste platforme sunt folosite acum la scară largă, odată cu a doua perioadă de
întrerupere a activității curente și trecerea exclusiv la învățământul online,cred că toşi dintre noi am trecut la un alt nivel,
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am încercat o altă abordare a activitîţii on-line. Eu personal am început să folosesc tot mai multe platforme (
www.Livresq.com; www.WinsSchool.ro, https://wordwall.ro , etc) în încercarea de a diversifica modalitatea de abordare
a predării-evaluării în noul context pandemic în care ne aflăm.
Fiind la un liceu de profil, majoritatea elevilor au avut acces la internet, dar mare parte dintre aceștia doar pe
smartphone și cu un trafic redus. Astfel că accesul de pe telefonul mobil la internet poate să nu fie suficient pentru a
susține un proces îndelungat de învățare, în contextul în care tranziția spre online presupune mai mult decât întâlniri
prin intermediul platformelor audio-video sau teme trimise prin aplicații de mesagerie. Au existat și cazuri în care
familiile cu mai mulți copii au trebuit să împartă resursele TIC și spațiul de lucru pentru copiii și chiar pentru propriul
serviciu (în cazul persoanelor care au lucrat de acasă).
Alte aspecte de menționat au fost lipsa accesul la o imprimantă și consumabile necesare tipăririi fișelor de lucru sau a
materialelor primite; dar și aspectul legat de stresul părinților generat de riscul de îmbolnăvire și de șomaj. Astfel că nu e
prea realistă presupoziția conform căreia trecerea la predarea exclusiv online s-a putut face cu ușurință.
Supra-aglomerarea spațiilor școlare este un alt aspect care afectează și îngreunează procesul educativ în
contextul situației epidemiologice actuale. Chiar dacă supra-aglomerarea nu reprezintă un fenomen amplu și afectează
mai mult unitățile de învățământ de nivel liceal, mediul urban, clasele a IXa și a Xa, are efecte negative asupra
rezultatelor școlare, este un factor care determină repetenția sau abandonul școlar. Iar din perspectivă epidemiologică
supra-aglomerarea este un factor fundamental în procesul de răspândire a SARS -CoV -2.
Chiar dacă școlile sunt un loc pentru educaţie academică, ele reprezintă și locul pentru învăţarea abilităților
sociale şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de educaţie a
copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul școlii, a celor din învățământul primar și gimnazial, sprijin pentru
bunăstare şi referire la servicii medicale şi sociale de bază.
Provocarea la care au fost supuși actorii educației ( în egala măsură profesori, directori de şcoli, responsabili din
sistemul de educaţie şi factori de decizie de la nivel local şi naţional) este majoră. În funcție de răspunsul oferit acestei
provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe
tot parcursul vieții, atât din punct de vedere social, cât şi economic. De aceea, e necesară îmbunătățirea rezilienței
sistemului educaţiei, flexibilizarea sistemelor de învăţământ, sisteme care educă printr-o varietate de modalităţi/metode şi
tehnologii şi care sunt mai bine echipate pentru a face faţă unor posibile crize.
Pandemia ne-a pus la încercare resursele imediate, dar ne oferă, în același timp, oportunitatea conștientizării nevoilor și
necesitatea investirii în educație.
Educația costa dar lipsa educației costă și mai mult.
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MICI IDEI UTILIZATE ÎN ORELE ON-LINE
Prof.inv.primar Cîrstoi Livia
Școala Gimnazială ”G.E.Palade”, Buzău
Orele on-line au fost o provocare permanentă pentru cadrele didactice, la toate clasele, dar mai ales la clasele cu
preșcolari și școlari mici.
Pentru mine, profesor învățământ primar la CLASA I, a fost o adevarată aventură.
Pentru a invita la vorbă și a da dinamism orelor, am utilizat câteva idei, care au dat și roade. Am sesizat că, dacă
aduc în activități, des, ceva nou, ceva care parcă nu aparține activității, copiii devin interesați. Așa am facut și eu!
Am inceput să vin, aproape zilnic, cu EVENIMENTUL ZILEI. Această secvență didactică era în INTALNIREA
DE DIMINEATA. Într-o zi a fost ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ÎMBRAȚIȘĂRILOR, zi în care am vorbit despre cât de
important este să ne îmbrațișăm apropiații, să le transmitem mesaje drăguțe și efectul acestora asupra noastră. În altă zi lam sărbătorit pe Wolfgang Amadeus Mozart. Am ascultat muzică și am urmărit o prezentare a vieții și operei lui Mozart.
Am marcat ZIUA POPCORNULUI, ZIUA OMULUI DE ZĂPADĂ, ETC. Intotdeauna am ales evenimente care să-i
captiveze cu adevărat.
În unele zile inseram, FOTOGRAFII CU MESAJ, pe care le discutam. Fotografiile erau alese de pe net sau din
cărti și puteau reprezenta: curiozități ale naturii, personaje de poveste, vedete – ale vârstei-, lego uriaș, monden-ul
copiilor, etc. De la acestea porneam adevărate discuții, cu trimiteri la disciplinele noastre de studiu. O astfel de imagine
este cea de mai jos, oferită în săptămâna dedicată omului de zăpadă. De aici a pornit o adevărată poveste și dezbatere
despre ”ADEVĂRURI ȘI NEADEVĂRURI” despre oamenii de zăpada.

O altă ”găselniță” didactică a fost UN JOC ON-LINE pe zi. Jocul on-line îl foloseam la una din materiile din
ziua respectivă și în diferite momente ale lecției. Intr-o zi putea fi un joc de captare a atenției, în altă zi de evaluare, de
exersare a cunoștintelor noi. Nu utilizam mai mult de un joc pe zi deoarece dura foarte mult, în on-line.
MUZICOGRAMA , folosită alternativ cu MELODIA ZILEI, era un alt moment mult așteptat de copii. Uneori
căutam melodii antrenante, care să-i trezească și să-i energizeze, alteori foloseam melodii de relaxare, din muzica clasică.
Am constatat că, în școala on-line, am reușit să le trezesc interesul pentru muzică , muzica de calitate. M-au ajutat foarte
mult și materialele postate de doamna ANA-MARIA RUSU, o doamnă profesoară din Focșani, și webinariile cu
dumneaei.
MUZICOGRAMELE , forme avansate de înțelegere a muzicii, m-au ajutat să contribui la dezvoltarea
inteligenței emoționale, a simțului artistic, a spiritului creativ și să-i familiarizez cu creații muzicale de factură cultă.
Etapele de lucru, în cazul muzicogramelor, erau:
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Pasul 1: Profesorul propune spre ascultare o lucrare muzicală. Recomandat ar fi să înceapă cu lucrări scurte și
celebre (exemple: Clap, clap song, Familia Adams)
Pasul 2: elevii audiază lucrarea de două ori, întocmesc desenul melodic al piesei (linii melodie principale,
secundare, mers ritmic, instrumente ) folosind simboluri la alegere.

O DATA PE SĂPTĂMÂNĂ căutam un experiment interesant, pe care-l prezentam și care, sigur, îl exersau și ei.
Le-am prezentat CURCUBEUL cu bomboane M&M, FUGA PIPERULUI, cu apă+fairy+piper măcinat, SERVETELELE
MULTICOLORE, VULCANUL, etc. Copiii de la clasa I sunt fascinati de experimentele stiintifice. Învățarea prin
descoperire satisface curiozitatea si nevoia de invatare a copiilor. Ei inteleg mai bine esenta obiectelor si fenomenelor,
experimentul avand o mai puternica forta de convingere decat alte metode.

PROVOCARE LA CITIT, a fost o altă modalitate de a-i face pe copii să citească. Am cautat o carte distractivă,
care să le stârneasca, odată ce avansează în lectură, curiozitatea și gustul cititului. M-am oprit la PIPPY ȘOSEȚICA, o
carte amuzantă, antrenată, educativă. Dar nu le-am dat doar de citit si GATA. Zilnic, acordam 10 minute evaluarii. Ei
aveau de citit câte 5 pagini, de pe o zi pe alta, iar a doua zi, prin întrebări sau povestire, îi verificam. Bineînțeles că
povestea va continua și în varianta de școală ”face to face”.
LECTIA CA UN MOZAIC, așa aș putea considera orele on-line. Un desen pe caietul de scriere sau matematică,
în care exersau litera nouă sau scriau un exercițiu matematic, încurajările constante, glumele frecvente, acordarea unui rol
: Acum tu esti învățătorul si ne explici modul de calcul sau ne citești sarcina si ne explici ce trebuie să facem.
Asa i-am tinut în priză, conectați mereu la școala on-line , pe cei 32 de ”șoricei” din clasa I C ”Mickey și
Minnie”, de la Școala Gimnazială ”G.E.Palade”, din Buzău, fără să se plictisească și să simtă oboseala .
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EVALUAREA ONLINE – O EVALUARE DIDACTICĂ MODERNĂ
Prof. Vesa Ciprian Nicușor
Liceul Ioan Buteanu Gurahonț, jud. Arad
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională, apare nevoia de
cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea de competențe digitale care vor
oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor
digitale moderne în scop evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă
provocare pentru educație. Dacă am face referire la meseriile de bază, vom constata că nu există domeniu de activitate
unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere a modului de utilizare a
conținutului informatic.
În prezent, avem deschis un drum spre tot ceea ce înseamnă resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile
informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne
formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Consider că este unul din
avantajele de care ar trebui să beneficieze atât elevii, cât și profesorii în vederea accesului la educație, la schimbul de
resurse on-line, pentru consultare personală sau profesională.
În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de lucru cu
calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel încât să achiziționeze
cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării
duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca
profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată
faptul că gradul de atractivitate al cursului sau al activităților școlare și extrașcolare crește datorită utilizării calculatorului
în proiecte educaționale, prezentări multimedia, conținut predat.
Atât elevii, cât și cadrele didactice trebuie să conștientizeze faptul că tehnologia se dezvoltă tot mai mult și că trebuie
să încercăm să utilizăm tot ceea ce ține de tehnologie în procesul instructiv-educativ( platforme online, RED-Resurse
Educaționale Deschise etc.). Pentru elevi, avantajul este acela legat de noutatea acestei realități (virtuale), fiind pentru ei
o experiență inedită, cu un farmec atașat. Practic este o invitație de nerefuzat pentru elevii nativi digital. Dezavantajele
sunt lipsa apropierii fizice și oboseala psihică pe care o cauzează expunerea la ecran.
În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performanța în învățare este determinată în
mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice caută să se adapteze mediului
școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să participe la
programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să
acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice
găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme
de corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În activitatea
desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. În vremuri noi, apar și tipuri
noi de evaluare. Situația care s-a instalat la nivel mondial a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea
conținutului și a interacțiunii în mediul online. Această schimbare, bruscă,nu a fost anticipată de nimeni, dar contextul
actual a făcut în așa fel încât educatorii/cadrele didactice au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de predareînvățare-evaluare.
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Dacă într-o primă fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea conținutului și instruirea
elevilor, acum a sosit momentul evaluării conținutului parcurs.
Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces. Ea este dinamică, flexibilă și asigură reglarea
din mers a activității educaționale. Toate aceste principii simple funcționează perfect în mediul educațional din cadrul
unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o evaluare în mediul digital? Cum se pot asigura
profesorii că este transparentă și reflectă adevăratul potențial al elevilor?
În acest sens, întreaga discuție, în opinia mea, ar trebui să se centreze pe o relație de tipul tradițional versus virtual.
Până acum eram obișnuiți cu toții să vină copilul de la școală și să-l întrebăm: „Tu ce note ai luat azi?“ Iar acesta
scotea, mai timid sau mai încrezător, foaia cu evaluarea și astfel noi, părinții, deveneam o parte din acest proces de
evaluare. Puteam să aducem laude, să încurajăm, să căutăm a înțelege și apoi să luăm măsurile potrivite. Brusc această
obișnuință a dispărut, din cauza mutării în mediul online a educației și, implicit, a evaluării.
Există mai multe platforme de evaluare la care profesorii au apelat. Totuși, soluția propusă de către cei de la Google
este una dintre cele mai complexe, asigurând un flux informațional continuu pe durata întregului proces educativ. S-a
constatat că pentru majoritatea cadrelor didactice care utilizează platforma Google Classroom, totul se simplifică și
devine ușor de gestionat. Acest lucru poate fi observat în același fel și în rândul elevilor sau al părinților.
Utilizând la clasă, în cadrul lecțiilor online platforma Google Classroom, în procesul de evaluare, am constatat că
există și puncte forte ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibilă în procesul de evaluare online. Dintre acestea,
aș menționa următoarele, considerându-le benefice în modernizarea procesului educativ, în special al celui de evaluare.
a) Accesare simplă de pe orice device. Pentru a putea participa la procesul de evaluare, elevul are nevoie de un
computer desktop sau laptop ori de o tabletă prin care să acceseze browser-ul Chrome.
b) Organizare și comunicarea eficientă. Toate materialele propuse de către profesor sunt salvate automat, așa că
elevului îi revine sarcina de a completa conținutul sau sarcinile solicitate.
c) Feedback imediat. Această parte este cea mai eficientă pentru profesor și elev, dar și pentru părinte. Un test dat
elevilor poate fi vizualizat în timp real de către profesor, fiind total transparent. Elevul poate fi ajutat să găsească un
răspuns corect și ghidat pentru a identifica informația necesară, fără a fi depunctat sau a fi nevoit să predea un test
incomplet.
d) Evaluare digitală integrală. Acest proces poate fi privit ca un avantaj, din perspectivă ecologică. Nu se mai
utilizează coli de hârtie, se simplifică procesul de multiplicare în format fizic, iar elevii pot avea un dosar virtual
personal, care să includă toate evaluările primite.
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează
multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în
interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi
utilizată atât ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare, cât și ca o contribuţie la întregul proces de evaluare, în
vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor.
Evaluarea online poate furniza o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată
evaluarea, dar și o mai largă gamă de opţiuni ale elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile.
Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menținute ca modalități curente de evaluare. Astfel, percepția părinților față
de școală și relația lor cu școala vor deveni mult mai bune, deoarece vor fi implicați continuu în acest proces.
În concluzie, trebuie să conștientizăm fiecare dintre noi, cadre didactice, elevi, părinți, că, la vremuri noi, apar și tipuri
noi de evaluare care conduc spre o evoluție modernă și constructivă a școlii românești. Se pot remarca, astfel, valențele
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benefice pe care le are internetul, mediul online, în actul de predare-învățare-evaluare, necesitatea accesului la informație,
adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un
veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind
mai mult decât constructiv.
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Școala online
Prof. Albescu Carmen
Liceul Tehnologic „Domnul Tudor”
Drobeta Turnu Severin
Pandemia de coronavirus a provocat o criză care a afectat mai multe sectoare din societate, unele dintre ele
nepregătite să facă față unor situații critice. Este și cazul educației, care din 11 martie 2020, ca urmare a deciziei
Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față în față, și-a continuat activitatea în mediul online.
Profesorii și elevii, deopotrivă, am fost în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a
activităților profesionale prin utilizarea noilor tehnologii care au luat o amploare de neimaginat.
Toate aceste elemente au avut, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că
totul s-a întâmplat brusc a pus societatea în fața unei mari provocări pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent.
Dar elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în ansamblul ei
a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face educație. În aceste circumstanțe au
apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor
discipline școlare. Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere, fie drept provocări cărora profesorii, elevii, părinții și
decidenții educației au încercat să le facă față în ritmul rapid în care au apărut manifestând, în proporții variabile,
disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate.
În același timp, trebuie menționat că nu au existat (și, parțial, nu au fost posibile) măsuri care să poată fi aplicate
la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul unităților de învățământ și al claselor variind foarte
mult de la experiențe antrenante și memorabile de învățare prin sesiuni de învățare online și până la situații în care
perioada de suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru unii elevi o întrerupere a activității școlare și, implicit, a
învățarii formale. Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa echipamentelor,
nivelul scăzut al competențelor digitale, tipul de încadrare, suplinirea pe post etc.
Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada
suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică față în față nu se poate face online, având
astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii au semnalat disfuncții în ceea ce privește următoarele
activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu
nevoi speciale de învățare.
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente și limite în relaționarea profesor-elev. Aceate limite, au
impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face
virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care profesorii îl ofereau, în mod tradițional, elevilor cu nevoi speciale sau cu
dificultăți de învățare, este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online,
fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă
identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și știe cine are nevoie de sprijin
suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte
dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit
online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.
Este însă de remarcat că perioada de suspendare a întâlnirilor față-în-față a oferit profesorilor și elevilor
posibilitatea să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este esențial, pe elementele cu impact calitativ, pe
capacități și competențe, mai degrabă decât pe conținuturi.
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Diferențele dintre mediile rural și urban mic, pe de o parte, și urban mare, pe de altă parte, au fost semnificative
în ceea ce privește opinia privind rolul cadrului didactic pentru susținerea motivației elevilor pentru învățare.
Competențele digitale mai avansate atât ale profesorilor, cât și ale elevilor din orașele mari, accesul lor mai facil la
conexiuni la internet de mare capacitate și stabil, la infrastructură informatică mai bună, toate acestea sunt avantaje ale
mediului urban, evidente în statistici naționale privind consumul de bandă de internet și accesul la servicii online.

Bibliografie:
Botnariuc P., Cucoş C., Glava C., ŞCOALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educației, Editura Universității din
Bucureşti, Bucureşti, 2020.
.
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Aplicații ale trigonometriei în geometrie și algebră
- aspecte științifice și metodice Prof. MANOLICĂ LAURA-MIHAELA
Liceul “Carol I ” Bicaz, Jud. Neamț
Trigonometria e o ramură a matematicii care studiază unghiuri, triunghiuri și funcții trigonometrice precum
sinus, cosinus, tangenta şi cotangenta. Unii matematicieni consideră că trigonometria este o subdiviziune a geometriei,
iar alții o știință matematică distinctă. Funcţiile trigonometrice s-au dovedit a fi de o importanţă imensă pentru întreaga
matematică, nu doar pentru măsurarea triunghiurilor. Trigonometria este una dintre cele mai folosite tehnici matematice,
fiind implicată în toate, de la topografie şi navigaţie la sistemele GPS din automobile. Folosirea sa în ştiinţă şi tehnologie
e atât de obişnuită încât, de regulă trece, neobservată, ca orice instrument universal.
Pornind de la domeniul pe care îl studiază trigonometria, o primă aplicaţie a acesteia în geometrie este în
calculul lungimilor de segmente şi măsurarea unghiurilor unui triunghi. La clasa a IX-a, după recapitularea relaţiilor
metrice în triunghiul dreptunghic cum ar fi, teorema lui Pitagora, teorema catetei, teorema înălţimii şi a funcţiilor sin,
cos, tg şi ctg, introducem ideea de rezolvare a unui triunghi oarecare. În acest sens, prezentăm elevilor Teorema
cosinusului şi Teorema sinusurilor.
Teorema cosinusului (Teorema lui Pitagora generalizată) :
În orice triunghi ABC, în care AB=c, AC=b şi BC=a, are loc relaţia a = b + c − 2bc cos A .
2

2

2

Observaţie metodică Se cere elevilor să scrie relaţiile analoage pentru b şi c.
Observaţie metodică Relaţia din teoremă spune că putem afla cosinusul unui unghi al triunghiului dacă cunoaştem
lungimile laturilor triunghiului. Deci,

cos A =

b2 + c 2 − a 2
. Se cere elevilor să scrie relaţiile analoage pentru cos B şi
2bc

cos C.
Teorema sinusurilor:
În orice triunghi ABC au loc egalităţile

a
b
c
=
=
= 2 R , unde R= raza cercului circumscris ABC .
sin A sin B sin C

Observaţie metodică Teorema sinusurilor este foarte importantă în aplicaţii deoarece permite
transformarea relaţiilor metrice în relaţii unghiulare ale triunghiului şi invers.
De exemplu, cu ajutorul elevilor se poate constata că:
a+b+c=2p ⇔ sin 𝐴 + sin 𝐵 + sin 𝐶 = p/R; 𝑆 =

𝑎𝑏 𝑠𝑖𝑛 𝐶
2

=

𝑎𝑏𝑐

= 2𝑅2 sin 𝐴 sin 𝐵 sin 𝐶.

4𝑅

După prezentarea teoremei cosinusului şi sinusurilor, putem determina, cu ajutorul elevilor, valorile funcţiilor
trigonometrice ale jumătăţii de unghi într-un triunghi, adică să calculăm sin
𝐵
2

𝐴
2

𝐴

𝐴

2

2

, 𝑐𝑜𝑠 , 𝑡𝑔

𝐶

și .
2

Se reamintesc formulele de coborâre a gradului: 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 =
𝐴

1+𝑐𝑜𝑠𝐴

2

2

Deci, 𝑐𝑜𝑠2 =

=

1
2

(1 +

𝑏2 +𝑐2 −𝑎2
2𝑏𝑐

𝐴

𝑝(𝑝−𝑎)

2

𝑏𝑐

De unde rezultă : 𝑐𝑜𝑠 = √

)=

(𝑏+𝑐)2 −𝑎2
4𝑏𝑐

=

1+𝑐𝑜𝑠2𝑥
2

ş𝑖 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 =

(𝑏+𝑐+𝑎)(𝑏+𝑐−𝑎)
4𝑏𝑐

=

𝑝(𝑝−𝑎)

𝐴

(p−b)(p−c)

2

𝑏𝑐

. Analog obţinem 𝑠𝑖𝑛 = √
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𝑏𝑐

.

1−𝑐𝑜𝑠2𝑥
2

.

.

𝐴

, 𝑐𝑡𝑔 și şi analoagele pentru
2
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Exemplu Să se arate că în orice triunghi ABC au loc inegalităţile:
1)

sin

A
a

2 2 bc

2)

sin

A
B
C 1
 sin  sin  .
2
2
2 8

Rezolvare
𝐴

1

2

√𝑏𝑐

1) 𝑠𝑖𝑛 =

1

√(p − b)(p − c) ≤ √𝑏𝑐 ∙

𝑝−𝑏+𝑝−𝑐
2

𝐴

𝑎

2

2√𝑏𝑐

⇔ 𝑠𝑖𝑛 ≤

( s-a folosit inegalitatea mediilor)

2) Inegalitatea 2) se obţine scriind inegalităţile analoage de la 1) pentru B şi C, care apoi se înmulţesc.
Pornind de la definiţia produsului scalar a 2 vectori , putem calcula unghiul a 2 drepte din plan.
Produsul scalar al vectorilor 𝑢
⃗ ş𝑖 𝑣 este 𝑢⃗ ∙ 𝑣 = |𝑢⃗ | ∙ |𝑣 | ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑢̂
,𝑣).
Dacă vectorii sunt daţi prin coordonate atunci 𝑢
⃗ ∙ 𝑣 = 𝑎𝑐 + 𝑏𝑑 , unde 𝑢⃗ (𝑎, 𝑏) ş𝑖 𝑣 (𝑐, 𝑑).
Deci, 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

⃗ ∙𝑣
𝑢
|𝑢
⃗ | ∙ |𝑣 |

=

𝑎𝑐+𝑏𝑑

√𝑎2 +𝑏2 ∙√𝑐2 +𝑑2

.

Unghiul a două drepte este dat de unghiul format de vectorii directori ai acestora. Rezultă că măsura 𝛼 a unghiului
dreptelor de ecuaţii 𝑎1 x + 𝑏1 y + 𝑐1 = 0 şi 𝑎2 x + 𝑏2 y + 𝑐2 = 0 este dată de relaţia: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑎1 𝑎2+ 𝑏1 𝑏2

.

√𝑎21 +𝑏21 ∙ √𝑎22 +𝑏22

Dacă dreptele au ecuaţiile y= 𝑚1 x + 𝑛1 şi y=𝑚2 x + 𝑛2 atunci măsura unghiului dintre cele două drepte este :
1+𝑚1 𝑚2

𝑐𝑜𝑠𝛼 =

.

√1+𝑚21 ∙√1+𝑚22

Trecerea numerelor complexe din forma algebrică în forma trigonometrică presupune să reamintim elevilor
cercul trigonometric şi funcţia de acoperire universală . Astfel, plecând de la numărul complex z= x+iy, x,y ∈ ℝ , se
calculează r =|𝑧| = √𝑥2 + 𝑦2 . Apoi, pentru aflarea argumentului redus folosim relaţiile 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑥/ 𝑟 şi 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑦/ 𝑟 , 𝑟 ≠
0 , 𝜑 ∈ [0, 2𝜋) .
Observaţie metodică Pentru determinarea argumentului redus 𝜑 trebuie să avem în vedere cadranul în care se află
punctul M(x,y) ce reprezintă imaginea geometrică a numărului complex z. Găsim unghiul t corespunzător valorilor cost
=|𝑥/𝑟| şi sint =|𝑦/𝑟| .
1) Dacă punctul M se află în cadranul I şi dreapta OM face cu axa Ox un unghi de măsură t, atunci 𝜑 = 𝑡 .
2) Dacă punctul M se află în cadranul II atunci 𝜑 = 𝜋 − 𝑡 .
3) Dacă punctul M se află în cadranul III atunci 𝜑 = 𝜋 + 𝑡 .
4) Dacă punctual M se află în cadranul IV atunci = 2𝜋 − 𝑡 .
Observaţie Trecerea numerelor complexe în formă trigonometrică presupune reamintirea periodicităţii funcţiilor sinus şi
cosinus şi a unor formule trigonometrice.
Exemplu
Să se scrie sub formă trigonometrică următoarele numere complexe:
a) z = sina + i cosa, a∈ [0,𝜋/2] ;

b) z = – cosa – i sina, a∈ [0,𝜋/2] ; c) z = sina – i cosa, a∈ (𝜋/2, 𝜋) .

Rezolvare
a) Avem |𝑧| = √𝑠𝑖𝑛2 𝑎 + 𝑐𝑜𝑠2 𝑎 =1 şi cos𝜑 = sin a, sin𝜑 = cos a. Deci 𝜑 =
𝜋

𝜋

2

2

Rezultă că forma trigonometrică este z = cos ( − 𝑎) + i sin ( − 𝑎)
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b) |𝑧| = 1 şi 𝑐𝑜𝑠𝜑 = −𝑐𝑜𝑠𝑎 , 𝑠𝑖𝑛𝜑 = −𝑠𝑖𝑛𝑎. Cum punctul de coordonate (-cosa, -sina), a∈ [0, 𝜋/2] se găseşte în cadranul
III, rezultă că 𝜑 = 𝜋 +𝑎. Deci, z = cos(π+a) + i sin(π+a) .
c) Cum a∈ (𝜋/2, 𝜋) şi punctul de coordonate ( sina, - cosa) se găseşte în cadranul I, atunci 𝜑 = 𝜋/2+ 𝑎.
Observaţie metodică La operaţiile de înmulţire, ridicare la putere şi împărţire a numerelor complexe scrise în formă
trigonometrică, pentru a descoperi argumentul redus al numărului complex rezultat din operaţie, reamintim elevilor că
funcţiile trigonometrice sinus şi cosinus sunt periodice de perioadă 2kπ, 𝑘 ∈ ℤ .

De exemplu:

(

) (

1) 3 cos 140 + i sin 140  2 cos 310 + i sin 310








) = 6(cos450 + isin450 ) = 6[cos(360 +90 ) + isin(360 +90 )]
°

°

°

°

°

°

=
= 6 (cos90° + isin90° ) = 6i
2)

3(𝑐𝑜𝑠 2𝜋/3+𝑖𝑠𝑖𝑛 2𝜋/3)

√3(cos 5π/4+isin5π/4)

= √3 (𝑐𝑜𝑠 (−7𝜋/12) + 𝑖𝑠𝑖𝑛 (−7𝜋/12)) = √3 (𝑐𝑜𝑠 (2𝜋 −7𝜋/12) + 𝑖𝑠𝑖𝑛 (2𝜋 −7𝜋/12)) =

= √3 (𝑐𝑜𝑠17𝜋/12+ 𝑖𝑠𝑖𝑛17𝜋/12) .
Formulele pentru sinusul sumei, sinusul diferenţei, cosinusul sumei şi cosinusul diferenţei de unghiuri, pot fi utile
în calculul puterilor de matrici ale căror elemente pot fi valorile funcţiilor sin şi cos și în calculul unor determinanți.
Exemplu

1)



Arătaţi că 𝐴30 = 𝐼2 , unde A = 




1
2
3
2

−

3

2 .
1 

2 

Rezolvare
𝜋

𝑐𝑜𝑠
3
Considerăm matricea A= (
𝜋
𝑠𝑖𝑛
3

𝑐𝑜𝑠

𝜋

3
𝜋 ).

2

Calculăm 𝐴 = (

3

𝑛

Demonstrăm prin inducţie matematică, 𝐴 = (

cos(a+b)).

𝑐𝑜𝑠10π
𝑠𝑖𝑛10π

Deci, 𝐴30 = (
2)

−𝑠𝑖𝑛

−𝑠𝑖𝑛10π
1
)=(
𝑐𝑜𝑠10π
0

𝑐𝑜𝑠
𝑠𝑖𝑛

𝑐𝑜𝑠
𝑠𝑖𝑛

2𝜋
3
2𝜋
3

𝑛𝜋
3
𝑛𝜋
3

−𝑠𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑠
−𝑠𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑠

2𝜋

3
2𝜋

) (folosim formulele sin(a+b) şi

3
𝑛𝜋

3
𝑛𝜋

) , n număr natural.

3

0
) = 𝐼2 .
1

Calculați determinanții:

sin x cos x
a)
,
− cos x sin x

cos 2 x cos x 1
b) cos 2 y cos y 1 ,
cos 2 z cos z 1

cos 2 x sin 2 x sin x
2
c) cos 2 y sin y sin y .
cos 2 z sin 2 z sin z

Indicație
a) Se aplică formula trigonometrică fundamentală, rezultatul determinantului este 1.
b, c) Se aplică formulele trigonometrice pentru sinusul și cosinusul unghiului dublu și proprități ale determinanților.
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Proiect de îmbunătăţire a calităţii educației
Prof.înv.prim. Ghira Sanda Juliana
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni
1. Descrierea cazului identificat
Cazul identificat: Nu există programe educaţionale individuale pentru elevii cu dificultăţi medii de învăţare.
Fiind responsabila Comisiei Metodice a Învăţătorilor claselor I şi a IV-a, am acces la datele statistice
corespunzătoare acestor clase. Astfel, pot afirma că în clasa I A există 2 elevi cu dificultăţi medii de învăţare, în I B - 3
elevi, în I C – 1 elev, în I D – 5 elevi, în IV A – 4 elevi, în IV B – 3 elevi, iar în IV C – 2 elevi, deci un număr total de 20
de cazuri. Din aceste cazuri, circa 3 elevi repetă anul din cauza situaţiei la învăţătură.
6
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Nr. elevi

4
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1
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Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o
abordare personalizată. Copii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în aceleaşi
timp şi anumite necesităţi, particulare, specifice, individualizate.
Pentru a identifica cât mai multe surse ale existenţei celor 20 de cazuri de elevi cu dificultăţi medii de învăţare
în cele 7 clase, am realizat o diagramă cauză-efect
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Se impune nevoia culegerii datelor de la cele 45 de cadre didactice ale şcolii noastre, asupra frecvenţei
motivelor pentru care apar cazuri de elevi cu dificultăţi medii de învăţare.
Motivele cele mai des întâlnite sunt:
-

Particularităţile psihice ale elevilor.......................................................... 20

-

Predare nediferenţiată .............................................................................. 12

-

Mediu familial nefavorabil....................................................................... 8

-

Stil de predare nemotivant ....................................................................... 3

-

Necunoaşterea particularităţilor psihoindividuale ale elevilor ................. 2

Toate aceste date colectate le-am redat prin diagrama Pareto:

În urma acestor analize, s-a luat hotărârea implementării unui proiect care să reducă numărul elevilor cu
dificultăţi de învăţare medii de la 20 la 12 şi eliminarea a 2 cazuri de repetenţie din media de 3 cazuri. Planul de
îmbunătăţire este conceput să se realizeze pe toată perioada anului şcolar.
Monitorizarea şi evaluarea se va face de către:
o

Directorul unităţii

o

Coordonatorul CEAC

o

Consilierul educativ

o

Profesorii coordonatori

2.Etapele implementării proiectului
Proiectul de îmbunătăţire este conceput în 7 etape, în fiecare etapă urmărindu-se realizarea unui singur
obiectiv/ţintă:
1. Identificarea timpurie şi pre-evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;
2. Evaluarea, ameliorarea şi optimizarea aspectelor strategice şi motivaţionale ale managementului învăţării;
3. Evaluarea psihologică a abilităţii de învăţare a elevilor
4. Identificarea unor soluţii de grup şi individualizate în funcţie de rezultatele activităţii de diagnoză;
5. Implementarea soluţiilor stabilite în planul concret al acţiunii instructiv-educative;
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6. Monitorizarea şi evaluarea progresului elevilor în urma implementării soluţiilor individuale sau/şi de grup stabilite în
etapa anterioară a programului;
7. Evaluarea eficienţei programului din perspectiva celor implicaţi.

3. Concluzii
Aplicarea acestui proiect are beneficii multiple:
◼

Cresterea gradului de adaptare şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale

◼

Ameliorarea performanţelor şcolare

◼

O mai bună pregătire a personalului didactic ce interacţionează cu copiii cu deficienţe
Argumentele financiare sunt net favorabile aplicării acestui proiect, dar, pe lângă acestea, intervin şi

argumentele pedagogice. Fiecare elev trebuie să aibă şansa de a se dezvolta cognitiv în ritm propriu, în funcţie de
particularităţile individuale. Aşadar asemenea proiecte în care i se dă fiecăruia oportunitatea şi, mai ales, sprijinul necesar
înaintării pe calea cunoaşterii, sunt nu numai utile, ci imperios necesare în condiţiile unui învăţământ modern.
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Rolul activităților extrașcolare în stimularea creativității elevilor
profesor Carciuc Ionela- Raluca
Școala Gimnazială Balș, com.Balș, jud.Iași
Creativitatea şi educarea ei reprezintă azi o mare şi frumoasă provocare pentru toate domeniile de activitate.
Fiecare copil normal dezvoltat dispune de un potenţial creativ general, care exersat, educat, poate fi valorificat. Asupra
dezvoltării psihice creatoare a copiilor pot avea influenţă numeroşi factori, dar sarcina decisivă ne rămâne
nouă,dascălilor.
Problema potențialului creativ a preocupat numeroși cercetători, psihologi, pedagogi și practicieni în domeniul
educației, impresionați de valoarea acestei capacități care învăluie persoana și comportamentul unor indivizi.
Creativitatea continuă să preocupe pentru că potențialul creativ reprezintă una dintre avuțiile cele mai complexe și mai
misterioase , iar educarea lui, în vederea manifestării prin comportamente creatoare devine unul dintre cele mai
îndrăznețe și mai înalte obiective. Crearea unor parteneriate între şcoală, familie şi comunitate dar şi între diverse
instituţii şcolare, presupune succesul elevilor la şcoală şi mai târziu în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri
ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care
începe să funcţioneze.
Din cele mai vechi timpuri, jocurile au avut un rol semnificativ în educație, importanța sa fiind recunoscută de
unele minţi luminate ca Platon şi Aristotel. Ulterior, Schiller scrie despre joc ca fiind o recreere care serveşte la
repauzarea organismului sau a spiritului obosit.
Jocurile didactice (engl. learning games) sunt metode de învățare și de muncă folosite cu intenții didactice, ce se
aseamănă ca formă cu jocurile de societate, dar din punctul de vedere al conținutului tematic au scop de învățare (Schaub
et al., 2001).
Jocul este o activitate recreativ-instructivă, prilej de activizare şi dezvoltare a creativităţii şi imaginaţiei. El
favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unui sistem de imagini generalizate despre
obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări după modelul acţiunilor concrete cu obiectele în
timpul jocului. În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să fie
interesat de activităţile propuse.În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor , în mod sistematic şi organizat informaţii
din toate domeniile de activitate, formându-se astfel anumite competenţe: spre exemplu, interpretând diferite roluri,
copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare.
Spre deosebire de celelalte metode didactice, jocul are capacitatea de a îmbina armonios teoria cu practica,
exerciţiul cu distracția, astfel, într-un mod plăcut şi distractiv, copilul învață.
Predarea matematicii cu ajutorul jocurilor didactice contribuie la formarea raţio-namentului matematic şi a
interesului elevilor pentru studiul acestei discipline.(Duvlea (Crăciun), 2014).
Și tehnologia în activitățile de învățare, însoțită sau nu de un joc didactic, reprezintă o practică modernă valoroasă,
totodată permițând o însușire rapidă și facilă a cunoștințelor
Jocul pune în faţa elevilor situaţii noi pe care ei trebuie să le rezolve dovedind spirit de iniţiativă, fantezie, voinţă,
spontaneitate. Prin joc am antrenat elevii pentru realizarea diferitelor scopuri: dezvoltarea sensibilităţii artistico–plastice,
dobândirea de experienţe plastice noi, familiarizarea elevilor cu elemente de limbaj plastic, descoperirea unor efecte
plastice noi, educarea acuităţii vizuale. Elementele de joc imprimă activităţii un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduc
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varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de divertisment şi de destindere, ceea ce previne apariţia
plictiselii, a monotoniei şi a oboselii.
În opinia lui Osborn, punctul de plecare al creativităţii este imaginaţia. Imaginaţia este definită ca aptitudine de a
reprezenta obiecte absente şi de a combina imaginile acestora între ele. Lecţia prezentată face apel la imaginaţia elevilor,
punându-i în situaţia de a crea, în sensul de a face să apară un lucru inedit.
Acţiunile de creaţie organizate în cadrul orelor de educaţie plastică reprezintă un bun teren de exprimare a
imaginaţiei şi stimulează fantezia. Imaginaţia este un dar psihic şi trebuie să sprijine eficient procesul de învăţare şi
întreaga dezvoltare a personalităţii copilului. Organizatǎ sub formǎ de joc, munca copiilor este cea mai productivă pentru
cǎ prin intermediul jocului ei participǎ cu toatǎ fiinţa , cu toate disponibilitǎţile lor, unele lucruri care pot în alte situaţii
imposibil de realizat, se îndeplinesc şi capǎtǎ strǎlucire prin desen. Prin joc se pot debloca în modul cel mai eficient
energiile creatoare: ,, Imaginaţia este primul pas în procesul creativ.” (Herbert Harris)
Educaţia nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice:
• este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare solicitând în mod diferenţiat participanţii,
• dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participanţilor activităţi diverse şi atractive, în
funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de aspiraţiile lor,
• creează ocazii de petrecere organizata a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind destinderea şi refacerea
echilibrului psiho-fizic,
• este nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere
formativă, stimulativă, continuă,
• răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente.
Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonformale includ: competenţe interpersonale,
capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, responsabilitatea, coordonare şi organizare, capacitatea de a
rezolva probleme practice. Întrucât aceste competenţe au relevanţă crescută în dezvoltarea personală a individului,
contribuind deopotrivă la participarea activă în societate, acestea ar trebui să fie complementare celor achiziţionate prin
educaţia formală.
În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, învăţarea de la egali şi activitatea
voluntară, mai degrabă decât învăţarea unor cunoştinţe din manuale şi alte surse scrise de învăţare. Întrucât educaţia
nonformală se bazează pe oferirea de situaţii de viaţă reală, care nu pot fi reproduse în clasă, instituţiile de educaţie
formală ar trebui să coopereze cu furnizorii de educaţie nonformală pentru a dezvolta activităţi extracurriculare,
combinând cunoştinţele şi metodologiile specifice ambelor tipuri de educaţie, dar respectând principiile educaţiei
nonformale.
Arterapia creează elevilor puternice emoţii şi sentimente, dezvoltă autonomia personală şi favorizează
socializarea. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea
impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc.Are un
pronunţat caracter activ –participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi
perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. Fiind cea mai pură formă
a gândirii simbolice, are o contribuţie majoră în dezvoltarea intelectuală.
Activităţile extracuriculare bine pregătite, atractive le ușurează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţii sunt atraşi şi copii timizi, dar şi cei impulsivi,ajutăndu-i astfel să se
tempereze în preajma colegilor lor –“copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte) .
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Prin urmare, rolul acestor activităţii extracuriculare este oferirea copiilor de oportunităţi multiple de recreere,
dezvoltarea spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudiniilor, stimularea imaginaţiei
creativităţii şi iniţiativei. Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa,
fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţii bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni
în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le
păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi.
Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de ale potoli această curiozitate şi de ai pregătii
pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor
extracuriculare.
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Design thinking prin Design Map
Iasemin Agi-Murat,
Profesor Învățământ Primar
Școala Gimnazială “Spiru Haret” Medgidia, jud. Constanța
Generația 6, Teach for Romania
Desing Map este o metodă continuă de evaluare pe care am contruit-o în timpul anului școlar trecut, pe când
elevii mei erau clasa a II-a.
Inițial mi-am propus să fie un stimulent vizual pentru a reduce absenteismul. Îmi desfășor activitatea la o școală
dintr-o zonă vulnerabilă, iar rata absenteismului este destul de ridicată. M-am gândit să creez o poveste la fiecare unitate
tematică, pe capitole săptămânale, în care elevii să regăsească elemente din activitățile noastre zilnice, un fel de hartă a
săptămânilor care să ducă la evaluarea unității tematice. Deja utilizam la clasă simboluri precum “?”, care însemna pentru
noi o problemă la matematică, “C” însemna “cuvântul”, “P” însemna “propoziția” și alte simboluri cunosute de ei, chiar
și simboluri din emoji pentru că mi s-au părut o resursă ce putea fi exploatată în acest caz. Povestea era desenată pe o
parte a tablei la începutul unei unități tematice. Scopul acestei povești a fost să le stârnească elevilor interesul și
curiozitatea.
Eroul clasei noastre este Bubu, un personaj fictiv creat de mine. Chiar numele clasei noastre este acum “Clasa
lui Bubu”. Personajul nostru trece în aceste povești prin mai multe întâmplări și provocări, acestea regăsindu-se în
simbolurile de pe harta poveștii. A devenit un instrument esențial în cultura clasei noastre ce ne ajută să intuim ce
provocări urmează să întâmpine Bubu sau să le descoperim pe parcursul săptămânii, iar veselia din rândul copiilor atunci
când asociază o activitate cu un simbol nou de pe hartă a devenit o adevărată sărbătoare ca după o vânătoare de comori
pentru că vine cu diferite premii sau stimulente.
Odată cu trecerea în sistemul de învățământ on-line, m-am gândit să transform resursa, dintr-un desen pe tablă,
într-un instrument ce poate fi utilizat și în on-line și, cu această ocazie, am adăugat elemente ce pot face această hartă a
poveștii un instrument de evaluare continuă sau autoevaluare pe parcursul unei unități tematice și chiar a semestrului sau
a anului școlar. Astfel, copiii văd/știu în fiecare zi a săptămânii cel puțin un element pe care îl vom studia pentru că îl pot
regăsi foarte ușor pe hartă, iar spiritul ludic pe care ni-l oferă povestea le stârnește foarte mult curiozitatea și interesul
pentru activitățile de pe tot parcursul unității tematice. Și, pentru a păstra acest spirit, fiecare nouă unitate vine cu o nouă
poveste din Aventurile lui Bubu.
Am numit metoda Design Map pentru că este o hartă ce are la bază design thinking, brain based learning,
gândirea critică, predictivă, intuitivă, descoperirea elementelor noi prin concret și predictibilate.
Alături am atașat una din hărțile poveștii Aventurile lui Bubu, “În lumea sunetelor și a culorilor”, acesta fiind și
titlul unității tematice.
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Interaktive Apps ermöglichen einen atraktiven und interessanten Unterricht
Prof. în învă. primar și preșcolar Mălău Maria Iulia Roxana
Grădinița cu Program Prelungit Nr 33, Sibiu
„Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen” von
Maria Montessori
Wie der Spruch von Maria Montessori äussert ,sollten wir ,die Lehrkräfte , die Umgebung des Unterrichts anpassen
. Wir, als Lehrkraft ,sollten unser Unterricht anders planen und andere Materiale benützen ,als wir gewohnt waren. Die
Kinder mussten sich an neue und sehr anstrengende Regeln gewöhnen .
Onlineunterricht bietet den Kindern innovative Lehr- und Lernmethoden . Es hat eine Zeit gedauert bis sie
verstanden haben, dass wir uns täglich durch Medien treffen können.
Als Lehrkraft haben wir unsere Unterrichte interaktiv geplant, um den Kindern Spaß zu machen und dazu auch
zu lernen. Dafür haben wir schöne, lustige Apps verwendet ,so dass der Unterricht atraktiver und interesanter wird. Es
sind ganz viele Apps, aber wenige die man im Kindergarten benützen kann.
Ich werde einen Unterricht mit verschiedene Apps vorstellen. Als Thema werde ich „Sankt Martin” auswählen.
Als Einstieg im Unterricht habe ich ein Puzzel: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0790e699376f verwendet.
Ich habe den Link im Chat geschickt, so dass alle Kinder den Puzzel lösen können. Nachdem die Kinder den Puzzel
gelöst haben, habe ich gefragt:,, was zeigt uns das Bild?,, Einige Kinder haben erkannt, dass es „Sankt Martin” ist. So
haben die Kinder das Thema entdeckt.
Dann haben wir uns ein Video auf YouTube angeschaut mit „Die Legende von Sankt Martin” und als Festigung
habe ich eine andere App verwendet und zwar: https://learningapps.org/display?v=ppey9shbt20 um zu sehen, ob die
Kinder die richtige Reihenfolge der Legende wiedergeben können.
Zu dieses Thema haben sich die Kinder den Wortschatz erweitert. Damit es spielerisch und atraktiv wird, habe
ich noch eine App: https://wheelofnames.com/view/de/grd-65f/ verwendet.
Mit Hilfe dieser Apps konnte ich atraktives und schönes Unterrichtsmaterial erstellen, so dass die Kinder durchs
Spielen lernen und viel Spaß am Unterricht haben.
Kurze Beschreibung für jede App:
Puzzle: https://www.jigsawplanet.com/ kann man benützen, indem wir uns ein Konto erstellen. Ein Konto zu
erstellen ist kostenlos. Kurze Erklärung ,wie man sich ein Konto erstellen kann: geht man auf die Seite rein, oben links
sind drei Knöpfe: Home, Entdecken und Erstellen und auf die rechte Seite sind zwei Knöpfe: Registrieren und
Anmelden. Wenn man kein Konto hat ,geht man auf Registrieren und füllt die Felder aus um ein Konto zu erstellen.
Wenn man ein Konto hat , kann man sich Material erstellen. Zum Beispiel: wir haben das Thema:,, Nikolaus,,. Für den
Einstieg habe ich mir ein Bild mit Laternenumzug ausgewählt. Dann im Konto auf Erstellen geklickt und beim Bild habe
ich das Foto ausgewählt, was ich benutzen wollte, bei ,,Teile,, kann man sich auswählen aus wieviele Teile der Puzzle
sein soll, bei ,,Form,, kann man sich auch noch die Form von Puzzleteile auswählen und wenn man auf,, Erstellen,, klickt
dann ist der Puzzle erstellt. Puzzle wird sich automat im Konto speichern. Wenn man den Puzzle teilen möchte, muss
man den Link von oben kopieren und teilen. Die erstellten Puzzle findet man im Konto unter „Gespeicherte Spiele”.
LearningsApp: https://learningapps.org/ auch für diese App braucht man ein Konto. Ein Konto zu erstellen ist
kostenlos. Ein Konto zu erstellen muss man auf ,,Anmelden,, klicken und unten steht ,,Neues Konto,, erstellen, füllt man
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die Felder aus und so wird ein Konto erstellt. Nachdem man sich einloggt , sind oben vier Knöpfe zu sehen: ,,App
durchstöbern,,, ,,App erstellen,, , ,,Meine Klassen und Meine Apps,,
Wichtige Knöpfe sind App erstellen und hier wenn man das öffnet sind mehrere Beispiele für Spiele ,die man
erstellen kann. Dafür braucht man ein bisschen Zeit und Neugier um alles für den Unterricht zu entdecken und
anzupassen. Als Beispiel: was man im Kindergarten sehr gut benützen kann sind: Paare finden, Gruppen zuordnen,
Zahlenstrahl, Paare Spiel. Sehr wichtig, nachdem man ein Spiel erstellt hat um das Spiel zu speichern, findet man ganz
unten auf die rechte Seite ,,App speichern,,. Die gespeicherte Spiele findet man unter Meine Apps.
Wheelofnames: https://wheelofnames.com/# ist ein App die man verwenden kann, ohne ein Konto zu haben.
Wenn man die erstellten Räder nicht speichern und mit andere Personen teilen will, das heißt sie werden benützt indem
man, das Bildschirm teilt. Wenn man aber die Räder weiter benützen möchte, ist notwendig ein Konto zu erstellen. Ein
Konto zu erstellen ist kostenlos. Wenn sie ein Konto erstellen möchten klicken sie auf die Seite. Auf die rechte Seite ist
ein Knopf mit ,,Bild hinzufügen,,. Wenn man die gewünschten Bilder hinzugefügt hat um das Rad zu speichern, muss
man auf ,,Speichern,, klicken. (3 Knopf von oben), dann öffnet sich ein Feld mit ,,E-Mail einloggen,,. Klickt man auf ,,EMail,, und dann auf ,,Next,, danach ist noch ein Feld „First & last name” und dann Passwort geben und speichern. So ist
ein Konto erstellt.
Im Konto findet man die gespeicherte Räder unter Speichern und dann Ihre gespeicherte Räder. Wenn man ein Rad
speichern möchte, klickt man auf Speichern und muss sie benennen und dann speichern. Falls sie die erstellten Räder mit
andere Personen teilen möchten, klicken sie auf Teilen dann öffnet sich ein Fenster mit Teilbarer Link, klicken sie zwei
mal auf Fortsetzen und dann Link kopieren und so kann man den Rad teilen.
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Interaktive Apps ermöglichen einen atraktiven und interessanten Unterricht
Prof. în învă. primar și preșcolar Mălău Maria Iulia Roxana
Grădinița cu Program Prelungit Nr 33, Sibiu
„Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen” von
Maria Montessori
Wie der Spruch von Maria Montessori äussert ,sollten wir ,die Lehrkräfte , die Umgebung des Unterrichts anpassen
. Wir, als Lehrkraft ,sollten unser Unterricht anders planen und andere Materiale benützen ,als wir gewohnt waren. Die
Kinder mussten sich an neue und sehr anstrengende Regeln gewöhnen .
Onlineunterricht bietet den Kindern innovative Lehr- und Lernmethoden . Es hat eine Zeit gedauert bis sie
verstanden haben, dass wir uns täglich durch Medien treffen können.
Als Lehrkraft haben wir unsere Unterrichte interaktiv geplant, um den Kindern Spaß zu machen und dazu auch
zu lernen. Dafür haben wir schöne, lustige Apps verwendet ,so dass der Unterricht atraktiver und interesanter wird. Es
sind ganz viele Apps, aber wenige die man im Kindergarten benützen kann.
Ich werde einen Unterricht mit verschiedene Apps vorstellen. Als Thema werde ich „Sankt Martin” auswählen.
Als Einstieg im Unterricht habe ich ein Puzzel: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0790e699376f verwendet.
Ich habe den Link im Chat geschickt, so dass alle Kinder den Puzzel lösen können. Nachdem die Kinder den Puzzel
gelöst haben, habe ich gefragt:,, was zeigt uns das Bild?,, Einige Kinder haben erkannt, dass es „Sankt Martin” ist. So
haben die Kinder das Thema entdeckt.
Dann haben wir uns ein Video auf YouTube angeschaut mit „Die Legende von Sankt Martin” und als Festigung
habe ich eine andere App verwendet und zwar: https://learningapps.org/display?v=ppey9shbt20 um zu sehen, ob die
Kinder die richtige Reihenfolge der Legende wiedergeben können.
Zu dieses Thema haben sich die Kinder den Wortschatz erweitert. Damit es spielerisch und atraktiv wird, habe
ich noch eine App: https://wheelofnames.com/view/de/grd-65f/ verwendet.
Mit Hilfe dieser Apps konnte ich atraktives und schönes Unterrichtsmaterial erstellen, so dass die Kinder durchs
Spielen lernen und viel Spaß am Unterricht haben.
Kurze Beschreibung für jede App:
Puzzle: https://www.jigsawplanet.com/ kann man benützen, indem wir uns ein Konto erstellen. Ein Konto zu
erstellen ist kostenlos. Kurze Erklärung ,wie man sich ein Konto erstellen kann: geht man auf die Seite rein, oben links
sind drei Knöpfe: Home, Entdecken und Erstellen und auf die rechte Seite sind zwei Knöpfe: Registrieren und
Anmelden. Wenn man kein Konto hat ,geht man auf Registrieren und füllt die Felder aus um ein Konto zu erstellen.
Wenn man ein Konto hat , kann man sich Material erstellen. Zum Beispiel: wir haben das Thema:,, Nikolaus,,. Für den
Einstieg habe ich mir ein Bild mit Laternenumzug ausgewählt. Dann im Konto auf Erstellen geklickt und beim Bild habe
ich das Foto ausgewählt, was ich benutzen wollte, bei ,,Teile,, kann man sich auswählen aus wieviele Teile der Puzzle
sein soll, bei ,,Form,, kann man sich auch noch die Form von Puzzleteile auswählen und wenn man auf,, Erstellen,, klickt
dann ist der Puzzle erstellt. Puzzle wird sich automat im Konto speichern. Wenn man den Puzzle teilen möchte, muss
man den Link von oben kopieren und teilen. Die erstellten Puzzle findet man im Konto unter „Gespeicherte Spiele”.
LearningsApp: https://learningapps.org/ auch für diese App braucht man ein Konto. Ein Konto zu erstellen ist
kostenlos. Ein Konto zu erstellen muss man auf ,,Anmelden,, klicken und unten steht ,,Neues Konto,, erstellen, füllt man
die Felder aus und so wird ein Konto erstellt. Nachdem man sich einloggt , sind oben vier Knöpfe zu sehen: ,,App
durchstöbern,,, ,,App erstellen,, , ,,Meine Klassen und Meine Apps,,

2951

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Wichtige Knöpfe sind App erstellen und hier wenn man das öffnet sind mehrere Beispiele für Spiele ,die man
erstellen kann. Dafür braucht man ein bisschen Zeit und Neugier um alles für den Unterricht zu entdecken und
anzupassen. Als Beispiel: was man im Kindergarten sehr gut benützen kann sind: Paare finden, Gruppen zuordnen,
Zahlenstrahl, Paare Spiel. Sehr wichtig, nachdem man ein Spiel erstellt hat um das Spiel zu speichern, findet man ganz
unten auf die rechte Seite ,,App speichern,,. Die gespeicherte Spiele findet man unter Meine Apps.
Wheelofnames: https://wheelofnames.com/# ist ein App die man verwenden kann, ohne ein Konto zu haben.
Wenn man die erstellten Räder nicht speichern und mit andere Personen teilen will, das heißt sie werden benützt indem
man, das Bildschirm teilt. Wenn man aber die Räder weiter benützen möchte, ist notwendig ein Konto zu erstellen. Ein
Konto zu erstellen ist kostenlos. Wenn sie ein Konto erstellen möchten klicken sie auf die Seite. Auf die rechte Seite ist
ein Knopf mit ,,Bild hinzufügen,,. Wenn man die gewünschten Bilder hinzugefügt hat um das Rad zu speichern, muss
man auf ,,Speichern,, klicken. (3 Knopf von oben), dann öffnet sich ein Feld mit ,,E-Mail einloggen,,. Klickt man auf ,,EMail,, und dann auf ,,Next,, danach ist noch ein Feld „First & last name” und dann Passwort geben und speichern. So ist
ein Konto erstellt.
Im Konto findet man die gespeicherte Räder unter Speichern und dann Ihre gespeicherte Räder. Wenn man ein Rad
speichern möchte, klickt man auf Speichern und muss sie benennen und dann speichern. Falls sie die erstellten Räder
mit andere Personen teilen möchten, klicken sie auf Teilen dann öffnet sich ein Fenster mit Teilbarer Link, klicken sie
zwei mal auf Fortsetzen und dann Link kopieren und so kann man den Rad teilen.
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ȘCOALA ONLINE,FUNDAMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA
Prof.înv. primar
Merlău Diana Mihaela
Școala Gimn. Nr. 46, sector 2, București
Care este impactul internetului asupra copiilor?
Conform studiilor, jocurile online sunt foarte populare în rândul celor de 5-15 ani, iar social media îi afectează diferit
(presiune socială dar și influență pozitivă.) Majoritatea preadolescenților au o gândire critică atunci când folosesc
internetul, însă doar o treime înțeleg reclamele de pe motoarele de căutare. Cu atâtea provocări și experiențe este firesc ca
părinții să fie îngrijorați de consumul exagerat și nesănătos de tehnologie.
Dacă ne gândim la tehnologie ca la o resursă foarte utilă de educație, este important să vedem care sunt pasiunile sau
subiectele care îl interesează pe copil. Abia apoi putem apela la tehnologie, pentru a le permite să le dezvolte în orice
direcție doresc
Direcții în abordarea subiectelor de interes
✓

pregătirea socio-emoţională a copiilor înainte de întâlnirea cu tehnologia

✓

menținerea echilibrului dintre șederea în lumea virtuală şi timpul petrecut în viața reală

✓

evitarea pericolelor din mediul online (cyberbullying, știri false, prădători sexuali, etc.)

✓

prezervarea confidențialității și a reputației online

✓

utilizarea tehnologiei de către copii într-un mod sănătos, avizat, etic şi productiv

Cum pot învăța copiii din era digitală să navigheze prin acest mediu
✓

dezvoltând abilități socio-emoționale

✓

păstrând un echilibru între viața virtuală și cea reală

✓

stabilind relații sigure și sănătoase

✓

evitând agresorii de orice tip din mediul online

✓

protejându-și datele personale

✓

identificând și evitând știrile false și conținuturile dubioase

✓

devenind modele pozitive și chiar lideri pentru ceilalți

Avantaje
•

Resursele educaționale adaptate vârstei îi pot ajuta să comunice, să se exprime și să gândească logic și rațional,
să își dezvolte atenția și viteza de reacție

•

Gândirea copiilor devine mai flexibilă, adaptată la cerințele din prezentul lor

•

Tehnologia poate crește implicarea în activități curriculare și extracurriculare

•

Cei mici înțeleg și descoperă informații captivante despre ei și mediul înconjurător, într-un mod interactiv și util

•

Pot să construiască roboți și aplicații distractive, să programeze și să-și formeze gândirea algoritmică prin jocuri
creative, să urmeze cursuri de artă și să învețe cum să folosească e-mailul, dezvoltându-și abilități și competențe
importante pentru multe dintre meseriile viitorului

Dezavantaje
•

Poate apărea dependența de tehnologie, pentru că experiențele digitale cresc nivelul de dopamină
(neurotransmițător responsabil de plăcere), alterând sistemul de procesare a recompenselor

•

Tehnologia în exces le poate afecta dezvoltarea limbajului, a abilităților cognitive
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•

Pot suferi din cauza fenomenelor de cyberbullying, imagine negativă despre propriul corp, dar și alte pericole
din mediul online.

•

Pot dezvolta probleme de stima de sine, mai ales în cazul celor care deja suferă de neîncredere sau au modele
negative; viceversa, pot dezvolta tendințe narcisiste

•

Consumul excesiv poate duce la izolare, probleme de relaționare și de reglare a emoțiilor

•

Pot avea probleme cu somnul, alimentația și tonusul.

Studiul – “Impactul internetului asupra copiilor”
S-a derulat un studiu la clasa a IVa, cu tema Impactul internetului asupra copiilor. Au răspuns întrebărilor un număr de
27 de elevi. Răspunsurile au fost anonime și nu au fost colectate date cu caracter personal.
Comentarii
✓

85% dintre elevi preferă informațiile de pe internet și doar 25% le preferă din cărți

✓

mai mult de jumătate petrec zilnic peste 3 ore pe telefon sau calculator

✓

aplicații preferate: youtube, tik tok, google, app store

✓

starea resimțită petrecerii unui timp mai îndelungat pe internet este de oboseală pentru cei mai mulți dintre ei,
iar pentru restul o stare de bine si relaxare.

Percepția părinților referitoare la modificările in relația cu copilul
Wordcloud

Puncte tari in utilizarea internetului de către elevi

|

Puncte slabe în utilizarea internetului de către elevi
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Concluzii finale
Este important ca noi, ca părinți, când ne gândim la limite, să îi învățăm cum să devină ei utilizatori responsabili de
dispozitiv, de conținut. Putem pune limite sănătoase în relația copiilor cu tehnologiile, astfel:
➢

Stabilim ce conținut media poate urmări copilul, în funcție de stilul de parenting.

➢

Să tratăm mediul online precum oricare alt mediu: informându-ne despre tehnologiile și aplicațiile pe care le
folosește copilul, cu cine petrece timpul online, ce website-uri vizitează, cât timp etc.

➢

Să oferim modele: adulții acaparați digital oferă mai puține indicații verbale, contact vizual și laude, de care
copilul are mare nevoie când este mic.

➢

Accesul la tehnologii poate fi o activitate de familie: părinții pot susține copilul urmărind, jucându-se sau
implicându-se cu acesta în jocurile lor, în filmulețe sau alte resurse digitale. Acest lucru stimulează
comunicarea, empatia, abilitățile sociale și încrederea că poate apela la părinți atunci când are nevoie.
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ACTIVITĂȚILE EXTRA-CURRICULARE
MODALITATE DE A PĂSTRA LEGĂTURA CU FAMILIA

Prof.inv.primar SIRBU MIHAELA-DANA
C.S.E.I. ,,C-TIN PUFAN,,
DR.TR.SEVERIN

Schimbările în societate au determninat o redefinire a rolului școlii și cadrului didactic în educarea copiilor.
Rolul profesorului ca și „instructor” de scris, citit, calcule aritmetice și cunoștințe despre fizică, chimie, istorie sau
geografie țin deja de un trecut îndepărtat. Creșterea socială, emoțională, fizică și cognitivă a copilului este fundamental
suprapusă procesului educațional, în cadrul căruia, cadrul didactic trebuie să se focuseze pe întâmpinarea tuturor nevoilor
copilului. În acest context, profesorul singur nu își mai poate asuma responsabilitatea educării copilului fără a avea un
partener fundamental în afara școlii – părintele, și fără a accesa contexte de învățare proprii adultului care să îi faciliteze
dezvoltarea acelor competențe necesare pentru asigurarea condițiilor de creștere socială și emoțională a copilului.
Implicarea simultană în programe de educație pozitivă a profesorului și părintelui care veghează la dezvoltarea
aceluiași copil devine o premisă importantă pentru asigurarea coerenței și unității de principii, valori, metode și tehnici
educaționale care îi vor da copilului un sens de stabilitate, predictibilitate, siguranță și încredere în cei doi adulți care îi
jalonează dezvoltarea: părinte și profesor.
Activități desfășurate în comun la școală, în muzee, la locul de muncă al părinților au rolul de a stimula învățarea
dar și aprecierea efortului celor implicați și stimularea interesului pentru demersurile extra-curriculare. În asemenea
condiții putem să cunoaștem mai bine modalitatea în care copiii reacționează, cât sunt de dependenți de părinți.
Serbările, excursiile, drumețiile, vizionările de spectacole sunt de asemenea oportunități de a-i stimula pe părinți să
se implice în buna desfășurare a acestor activități și de a observa cum se comportă copiii în mediul non-formal.
Dacă noi, ca profesori înțelegem cât de important este ca relația școală familie să funcționeze la standarde
maxime, părinții trebuie educați în acest sens. Prin proiectele extra-curriculare și nu numai, putem să-i responsabilizăm și
să-i determinăm să fie conștienți că prin aceste demersuri dorim crearea unui cadru propice unei învățări pe placul
copiilor din societatea contemporană.

Implicarea copiilor și familiilor acestora în desfășurarea unor acțiuni care

au rolul de păstrare și promovare a tradițiilor specifice poporului român sunt foarte apreciate. Colindatul de Crăciun și
Anul Nou, realizarea de podoabe pentru brad, încondeierea ouălor de Paști, învățarea unor cântece populare românești
rămân amintiri vii pentru toți participanții la demersul educațional.
Este sarcina noastră să preluăm inițiativa și responsabilitatea dezvoltării de parteneriate eficiente școală – familie.
Trebuie nu doar să motivăm părintele, ci să oferim oportunități concrete de implicare eficientă, pentru că, atunci când
părintele se implică, familia și ceea ce se întâmplă acasă, facilitează învățarea deplină. Construirea și implementarea la
nivelul școlii în care funcționează de programe de educație pozitivă, ne oferă oportunitatea perfectă de a invita părintele
într-un spațiu comun și pozitiv de învățare despre nevoile copilului său și despre ce ar trebui să facă orice părinte pentru
satisfacerea corectă și sănătoasă a acestor nevoi.
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE
MODALITATE DE A PĂSTRA LEGĂTURA CU FAMILIA
Prof. PLĂVEȚ CLAUDIA
C.S.E.I. ,,CONSTANTIN PUFAN,,
DR. TR. SEVERIN

Schimbările în societate au determinat o redefinire a rolului școlii și cadrului didactic în educarea copiilor. Rolul
profesorului ca și „instructor” de scris, citit, calcule aritmetice și cunoștințe despre fizică, chimie, istorie sau geografie țin
deja de un trecut îndepărtat. Creșterea socială, emoțională, fizică și cognitivă a copilului este fundamental suprapusă
procesului educațional, în cadrul căruia, cadrul didactic trebuie să se focuseze pe întâmpinarea tuturor nevoilor copilului.
În acest context, profesorul singur nu își mai poate asuma responsabilitatea educării copilului fără a avea un partener
fundamental în afara școlii – părintele, și fără a accesa contexte de învățare proprii adultului care să îi faciliteze
dezvoltarea acelor competențe necesare pentru asigurarea condițiilor de creștere socială și emoțională a copilului.
Implicarea simultană în programe de educație pozitivă a profesorului și părintelui care veghează la dezvoltarea
aceluiași copil devine o premisă importantă pentru asigurarea coerenței și unității de principii, valori, metode și tehnici
educaționale care îi vor da copilului un sens de stabilitate, predictibilitate, siguranță și încredere în cei doi adulți care îi
jalonează dezvoltarea: părinte și profesor.
Activități desfășurate în comun la școală, în muzee, la locul de muncă al părinților au rolul de a stimula învățarea
dar și aprecierea efortului celor implicați și stimularea interesului pentru demersurile extra-curriculare. În asemenea
condiții putem să cunoaștem mai bine modalitatea în care copiii reacționează, cât sunt de dependenți de părinți.
Serbările, excursiile, drumețiile, vizionările de spectacole sunt de asemenea oportunități de a-i stimula pe părinți să
se implice în buna desfășurare a acestor activități și de a observa cum se comportă copiii în mediul non-formal.
Dacă noi, ca profesori înțelegem cât de important este ca relația școală familie să funcționeze la standarde
maxime, părinții trebuie educați în acest sens. Prin proiectele extra-curriculare și nu numai, putem să-i responsabilizăm și
să-i determinăm să fie conștienți că prin aceste demersuri dorim crearea unui cadru propice unei învățări pe placul
copiilor din societatea contemporană

Implicarea copiilor și familiilor acestora în desfășurarea unor acțiuni

care au rolul de păstrarea și promovarea tradițiilor specifice poporului român sunt foarte apreciate. Colindatul de Crăciun
și Anul Nou, realizarea de podoabe pentru brad, încondeierea ouălor de Paști, învățarea unor cântece populare românești
rămân amintiri vii pentru toți participanții la demersul educațional.
Este sarcina noastră să preluăm inițiativa și responsabilitatea dezvoltării de parteneriate eficiente școală – familie.
Trebuie nu doar să motivăm părintele, ci să oferim oportunități concrete de implicare eficientă, pentru că, atunci când
părintele se implică, familia și ceea ce se întâmplă acasă, facilitează învățarea deplină. Construirea și implementarea la
nivelul școlii în care funcționează de programe de educație pozitivă, ne oferă oportunitatea perfectă de a invita părintele
într-un spațiu comun și pozitiv de învățare despre nevoile copilului său și despre ce ar trebui să facă orice părinte pentru
satisfacerea corectă și sănătoasă a acestor nevoi.
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* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul
învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002,
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ÎN DERULAREA PROIECTELOR
EDUCAȚIONALE
PROF.ÎNV.PRIMAR BURCĂ-TUTUNARU GEANINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 BRAȘOV

În contextul unei societăți care se schimbă, operând modificări de formă și fond la nivelul tuturor subsistemelor
sale, învătământul românesc trebuie să își asume o nouă perspectivă asupra funcționării și evoluției sale. În cadrul acestei
perspective, parteneriatul educațional trebuie să devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educației
românești.
Pentru ca acest parteneriat să se constituie ca o soluție reală a problemelor din învățământ, sunt necesare
elaborarea unor strategii, a unor direcții care să unească eforturile parteneriale, precizarea rolului asumat de instituții în
parteneriate.
Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular flexibilă şi
deschisă a problemelor educative. În abordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi
valorizării diversităţii. Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea.
Amprenta culturală este importantă pentru că determină bogăţia diversităţii la nivelul grupului social.
Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional,
urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală.
Parteneriatul pentru educaţie este un proces complex pentru ca presupune cooperarea şi armonizarea unor
categorii foarte diverse care au sau nu legătură directă cu domeniul educaţiei. Aceste categorii sunt:
•

personalul care lucrează în sistemul de învăţământ;

•

toate categoriile de elevi cuprinşi în procesul de învăţământ;

•

părinţii şi susţinătorii legali ai elevilor;

•

organizaţii guvernamentale cu caracter central sau local;

•

organizaţii cu caracter nonguvernamental (asociaţii profesionale ale profesorilor, asociaţii ale părinţilor şi ale
elevilor, alte asociaţii);

•

instituţii religioase şi reprezentanţii acestora;

•

agenţi economici şi financiari;

•

autorităţi centrale şi locale;

Atât şcoala cât şi autorităţile locale îşi asumă sarcini şi responsabilităţi specifice în cadrul comunităţii. Şcoala pe de o
parte oferă servicii educaţionale în comunitate iar autorităţile susţin material şi financiar funcţionarea şcolii. Terenul pe
care se întâlnesc cele două instituţii este cel al interesului reciproc, al normalităţii şi bunăstării comunităţii. Prin urmare
şcoala şi autorităţile locale au interese comune care conduc în mod logic la o activitate convergentă. Dintre aspectele
pozitive ale acestor colaborări remarcăm:
✓

alocarea de fonduri mai consistente pentru nevoile materiale şi de investiţii ale şcolilor;

✓

reconsiderarea locului şi rolului şcolii în comunitate cel putin în ce priveşte finanţarea.

Şcoala ca factor educaţional are sarcina de a depune eforturi pentru normalizarea relaţiei de parteneriat cu
autorităţile locale printr-o serie de acţiuni cum ar fi:
•

participarea reprezentanţilor autorităţilor locale la întâlniri cu profesorii şi părinţii ;
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•

participarea unor reprezentanţi ai profesorilor, elevilor şi părinţilor la întâlniri cu membri ai Consiliului local ;

•

organizarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat între profesori, elevi, părinţi şi autorităţile locale;

•

formularea unui program comun cu privire la domeniile în care comunitatea are nevoie de educaţie, formare şi
informare.

O.N.G.-urile, apariţie inedită în câmpul comunitar din ultimul deceniu, au o activitate foarte diversă şi cu un impact
educaţional important asupra comunităţii locale. Proiectele adresate în mod explicit educaţiei au în vedere următoarele
aspecte:
•
•
•
•

consilierea şi orientarea vocaţională;
consilierea părinţilor şi educaţia familiei;
formarea formatorilor pentru domenii specifice;
sensibilizarea opiniei publice şi a agenţilor economici faţă de problemele şcolii ;

•

facilitarea obţinerii unor resurse materiale şi financiare ;

•

facilitarea încheierii de parteneriate;

•

sensibilizarea instituţiilor şi categoriilor comunitare în raport cu şcoala şi educaţia.

Parteneriatul cu O.N.G.-uri poate aduce şcolii beneficii importante prin valorificarea potenţialului de care dispun
aceşti parteneri în domenii cum ar fi:
✓

identificarea nevoilor de educaţie la nivel comunitar;

✓

pregătirea resurselor umane implicate în educaţie;

✓

educaţia şi consilierea adulţilor;

✓
✓
✓
✓

promovarea drepturilor copiilor şi adolescenţilor;
atragerea şi alocarea de resurse financiare;
identificarea de parteneri şi derularea parteneriatelor
promovarea imaginii instituţionale în diferite medii sociale.

CONCLUZII:
•

parteneriatul este o condiţie esenţială pentru existenţa şcolii ca sistem deschis, racordat la nevoile de educaţie
ale societăţii;

•

parteneriatul aduce beneficii importante la nivelul tuturor domeniilor funcţionale ale şcolii;

•

pentru ca parteneriatul să aducă beneficii maxime în şcoală trebuie dezvoltată o cultură antreprenorială, care
presupune în primul rând formarea resurselor umane în spiritul cooperării, cultivarea unor deprinderi de
comunicare, depăşind barierele psihologice legate de percepţii şi prejudecăţi, încurajarea iniţiativelor valoroase
şi a lucrului în echipă.

•

conducerea şcolii trebuie să îşi asume responsabilităţi specifice de proiectare, planificare, organizare şi
monitorizare a relaţiilor de parteneriat ale şcolii cu mediul său extern.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
1. Goraş-Postică V. (coord.). Parteneriatul şcoalăfamilie în viziunea managerilor şcolari. Chişinău: CEPD, 2009
2. Vrânceanu M. Parteneriatul educaţional. În: 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate. Chişinău: CEPD, 2010
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UTILIZAREA LA CLASĂ A METODELOR ACTIVE
Prof.înv.primar Brenci Emanuela
Școala Gimnazială nr.15 Brașov
"Visez o şcoală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăieşti liniştit şi cuviincios, într-o margine
de cetate, iar oamenii tineri, câţiva dintre oamenii tineri ai lumii, să vină acolo pentru a se elibera de tirania
profesoratului. Căci totul şi toţi le dau lecţii. Totul trebuie învăţat din afară şi pe dinafară, iar singurul lucru care le e
îngăduit din când în când e să pună întrebări. Dar nu vedeţi că au şi ei de spus ceva ? de mărturisit ceva ? Şi nu vedeţi că
noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? Suntem doar mijlocitori între ei şi ei înşişi... Dar nici asta nu trebuie să le fie
spus"
( Constantin Noica )
Şcoala nu reprezintă doar o instituţie unde copiii şi tinerii vin să primească informaţii ci un loc unde trebuie să
înveţe toţi cei care lucrează. Până acum dascălul era principala " bază de cunoştinţe" despre o anumită disciplină.
Datorită democratizării accesului la cunoştinţe, rolul dascălului ca bază de cunoştinţe se reduce dramatic, el devenind o
călăuză, un ghid care spune ce e relevant, valoros şi ce nu din oceanul de informaţii. Dascălul va oferi mai degrabă
experienţe de învăţare, trăiri emoţionale intense despre miracolul descoperirilor. Se reconsideră astfel rolul dascălului,
acesta devenind " antrenor ".
Noul dascăl-antrenor are misiunea de a stimula dorinţa de învăţare, adică de a face din ştiinţă o enigmă şi de a
cultiva enigma cu bună ştiinţă, dezideratul fiind să-l înveţi pe elev să înveţe. Învăţarea devine astfel un proiect personal al
elevului asistat de către dascălul-antrenor ( organizator, animator, manager) al situaţiilor de învăţare eficientă, iar şcoala
un ansamblu de ateliere diversificate.
Un prim obiectiv al şcolii ar fi stimularea şi dezvoltarea spiritului şi gândirii critice (cu semnificaţie mai
degrabă pozitivă ), proces complex care începe cu asimilarea informaţiilor, procesarea acestora ( operaţii mintale ),
formarea de convingeri, luare de decizii, rezultând în cele din urmă comportamente eficiente şi adecvate.
Dezvoltarea gândirii critice, un obiectiv de tip formativ se realizează prin folosirea strategiilor activ participative. Acestea, nu rupte de cele tradiţionale, marchează doar un nivel superior în spirala modernizării strategiilor
didactice. Metodele care stimulează gândirea şi creativitatea îl determină pe elev să caute şi să dezvolte soluţii pentru
diferite probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să compare şi să analizeze situaţii date.
De ce este nevoie de gândire critică ? Poate pentru că, noi, dascălii urmărim să formăm oameni cu putere de
decizie, oameni cu simţul răspunderii, oameni cu idei proprii, oameni în adevăratul sens al cuvântului. Gândirea critică îi
învaţă pe elevi să emită şi să-şi susţină propriile idei. Avem obligaţia de a asigura atmosfera propice declanşării valului
de idei personale, de a le da elevilor şansa de a se afirma ca adevăraţi descoperitori ai "noului". Ei trebuie învăţaţi să
asculte, să înţeleagă şi să accepte ori să respingă prin demonstrarea valabilităţii unor lucruri. Pe măsură ce dobândesc
capacitatea de a gândi critic, elevii progresează de la afirmaţii bazate pe intuiţie la afirmaţii bazate pe logică, de la
valorificarea unei singure perspective de analiză la adoptarea mai multor perspective oferite de alţii. Credem că această
perspectivă de analiza este profitabilă, demnă de luat în seamă şi valorificată în procesul didactic organizat la toate
disciplinele de studiu, având în vedere că educaţia este un proces interactiv care vizează formarea viitorilor cetăţeni.
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Modelul educaţional pentru dezvoltarea gândirii critice se bazează pe câteva principii generale, unul dinte
acestea referindu-se la cadrul specific de predare-învăţare, respectiv la existenţa a trei etape: evocarea, realizarea sensului
sau înţelegerea şi reflecţia, considerate premise ale exersării gândirii.
EVOCAREA face apel la cunoştinţele însuşite de către elevi despre o temă sau un anumit subiect. Astfel se
va putea face legătura între ceea ce se ştie şi ce se va preda. Corelarea informaţiilor ştiute cu cele noi asigură trăinicia
celor din urmă.
REALIZAREA SENSULUI asigură înţelegerea sensului noilor informaţii şi a semnificaţiei acestora. Elevii
pot citi un text, pot schimba păreri în grup, pentru a participa activ la învăţare.
REFLECŢIA este etapa în care elevii folosesc ceea ce au învăţat, explorează implicaţiile, privesc înţelesul în
lumina propriei experienţe sau iau atitudine faţă de anumite probleme. Această etapă îi ajută pe elevi să pătrundă în
esenţa faptelor şi ne dă o imagine clară asupra reuşitei totale, parţiale sau a eşecului activităţilor desfăşurate la clasă.
Noua modalitate de desfăşurare a activităţii didactice asigură o bună corelare gândire -învăţare, iar pe noi ne
pune în situaţia de a reflecta asupra răspunsului la întrebarea " Cum predăm? ", "Ce metode folosim pentru a stimula
creativitatea, gândirea?" , " Cum îl determinăm pe elev să facă reflecţii critice să emită judecăţi?" etc.
Întrucât numărul de metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice este foarte mare, ne propunem doar să
amintim şi să ilustram câteva dintre cele mai frecvent folosite la clasă:
"CUBUL" - este o metodă utilizată cu succes la lecţiile de limba română, geografie, istorie, etc. care poate fi
aplicată individual, în perechi sau în grupuri mici pentru abordarea şi tratarea complexă din perspective multiple a unei
situaţii sau problematici. Învăţătorul le cere elevilor să abordeze situaţia / problematica pe baza instucţiunilor înscrise pe
feţele unui cub respectând o ordine care coincide cu nivelele taxonomiei formulate de Bloom.
Exemplu de "CUB " la disciplina Geografie - clasa a IV-a:
1. DESCRIE cursul Dunării în România!
2. COMPARĂ fluviul Dunărea cu râurile din ţara noastră!
3.ASOCIAZĂ numele Dunării cu numele altor fluvii din lume!
4. APLICĂ cunoştinţele referitoare la Dunăre în explicarea importanţei apelor
curgătoare !
5.ANALIZEAZĂ drumul parcurs de Dunăre de la izvor până la vărsare!
6. ARGUMENTEAZĂ pro sau contra denumirea de "regina fluviilor Europei"!
Se realizează astfel o învăţare autentică şi durabilă prin asimilarea unor cunoştinţe noi şi restructurarea activă
a unor scheme mentale, se dezvoltă capacitatea de exprimare orală, elevii fiind puşi în situaţia de a reformula cu propriile
lor cuvinte cele învăţate.
“METODA CADRANELOR” este o modalitate de rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional
solicitând participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea acestuia. Cum se procedează? Se trasează la tablă două axe
perpendiculare, în aşa fel încât să apară patru cadrane:

I

III

II

IV
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Elevii citesc / ascultă un text. Sunt apoi solicitaţi să noteze în cadranul I sunetele auzite, în cadranul II
sentimentele pe care le-au simţit, în cadranul III să stabilească o legătură între conţinutul textului şi experienţa lor de
viaţă, iar în cadranul IV învăţătura ce se desprinde din text.
Activitatea se poate desfăşura atât frontal cât şi pe grupe sau individual. Conţinutul cadranelor poate suferi
modificări în funcţie de obiectivele lecţiei.
Exemplu de “CADRAN” la disciplina Limba Română la clasa a IV-a:
În urma lecturii textului "Cheile" de Tudor Arghezi elevii au avut de completat în cadranul I personajele
povestirii, în cadranul II expresii reţinute, în cadranul III fapte din care reiese purtarea greşită a copiilor ce nu au
respectat deciziile părinţilor, iar în cadranul IV învăţătura pe care au desprins-o din text.
Elevii au lucrat pe patru grupe, fiecare grupă având de completat unul dintre cadrane, iar în final s-au
completat cele patru cadrane desenate la tablă.
Această tehnică urmăreşte o cât mai bună receptare a mesajului scris, precum şi exprimarea unor puncte de
vedere personală referitoare la subiectul pus în discuţie
„CVINTETUL” - este o poezie cu cinci versuri, cu ajutorul căreia se sintetizează şi condensează
informaţiile, incluzându-se şi reflecţii ale elevilor, care pot lucra individual în perechi sau în grup. Alcătuirea unui cvintet
favorizează reflecţia personală şi colectivă rapidă, esenţializarea cunoştinţelor, manifestarea creativităţii etc.. El are
următoarea structură algoritmică:
1. Primul vers conţine un singur cuvânt cheie, de obicei un substantiv (subiectul poeziei) care va fi
explicat în versurile următoare.
2. Al doilea vers este format din două cuvinte, de obicei adjective care descriu subiectul poeziei.
3. Al treilea vers este format din trei cuvinte, de obicei verbe la gerunziu care exprimă acţiuni.
4.Al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă sentimentele autorului faţă de
subiectul abordat.
5. Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt, care exprimă esenţa subiectului.
Exemple de „CVINTETE” elaborate de elevii clasei a IV a de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 Cugir la
disciplinele istorie şi geografie:

Cuza

România

Înţelept, drept

Frumoasă, bogată

Domneşte, schimbă, înfăptuieşte

Dăinuieşte, înfloreşte, reuneşte

Este domnitorul tuturor românilor

Românii din toate părţile

Unind.

Acasă.

METODA PREDĂRII RECIPROCE
Metoda predării reciproce le oferă elevilor - organizaţi în grupuri de patru - şapte posibilitatea de a juca, pe
rând, rolul învăţătorului.
Se desfăşoară astfel:
1. Toţi elevii au câte un exemplar cu acelaşi text, împărţit în atâtea părţi câţi elevi sunt în grup.
2.Toţi participanţii citesc primul paragraf, iar unul dintre ei, desemnat anterior, îl "predă", îl
rezumă, pune o întrebare celorlalţi şi face clarificările necesare.
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3.Împreună, elevii prezic despre ce va fi vorba în paragraful următor pe care îl vor citi toţi în
continuare şi care va fi " predat" de un alt coleg până la epuizarea textului.
Activităţile de acest gen îi dinamizează în mod deosebit pe elevi, aceştia având posibilitatea de a-şi exprima
responsabil unele idei sau convingeri. Gândirea critică presupune flexibilitate în gândire, schimbarea poziţiei iniţiale dacă
este susţinută de argumente convingătoare.
Prin utilizarea unor asemenea tehnici se realizează o implicare efectivă, activă a elevilor în procesul de
învăţare.
Aceştia devin conştienţi de propria lor gândire, îşi activează vocabularul, iar interesul şi motivaţia vor fi
asigurate pe tot parcursul activităţii.

BIBLIOGRAFIE:
1. Dumitru I. Al. - Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă
2. Musata Bocos - Instruire interactivă.

2965

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Identitatea națională. Aspecte evolutive
Prof. Iancu Iuliana
Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești
Identitatea este un concept analitic, ambiguu, cu multe sensuri contradictorii. Ea este fluidă, constant
renegociată. Studiul identităţii se regăseşte într-o varietate de modele teoretice, dar cercetările asupra identităţii se referă
predominant la realităţi din lumea occidentală, caracteristice modernităţii târzii, bazată pe un proiect reflexiv. În acest
context, decurge procesul neîntrerupt de modelare şi remodelare continuă a identităţii, ca răspuns la curentele culturale şi
contextele personale. Identitatea are sensuri multiple, fiindcă în lumea de astăzi noi operăm într-o pluralitate de lumi sau
realităţi diferite. Pentru indivizi, în condiţia lor de cetăţeni, identităţile devin elemente importante ale vieţii democratice.
Una din cele mai puternice identităţi, atât la nivel individual cât şi la nivel de grup sau comunitate, rămâne identitatea
naţională. Datele prin care se identifică membrii unei comunităţi naţionale cu naţiunea definesc un ansamblu de
similarităţi de interese, credinţe sau norme de viaţă, împărtăşite de toate persoanele care aparţin acelui grup. Identitatea
poate deveni stereotip în discursul cotidian, cu toate că identitatea naţională prezintă dificultăţi de conceptualizare.
Identităţile intră din nou în discuţie. Este clar pentru cei mai mulţi oameni că identitatea naţională contează în
lumea în care trăim. De pildă, turistul este interesat să cunoască nu generalităţi ale vieţii oamenilor, ci particularităţi ale
comunităţilor pe care le vizitează. Dar ea poate lua şi forme de încurajare sau de impresionare. Identitatea este invocată
pentru a critica anumite grupuri („francezii sunt afemeiaţi” sau „germanii sunt rigizi”) sau pentru a face din ea obiect de
mândrie („germanii sunt creativi” sau „românii se descurcă”). Se poate constata, însă, că nu orice invocare a identităţii,
nici chiar a celei naţionale, este ideologică. Să spui, de pildă, că pe francezi îi caracterizează simţul egalităţii, mândria
naţională, nu înseamnă decât o constatare.
Identitatea naţională nu pluteşte undeva deasupra realităţilor date în experienţele noastre ca oameni. Mijlocul cel
mai la îndemână pentru a o stabili pe bază factuală rămâne istoria. Aceasta atestă, sau nu, că prin însăşi faptele lor, nu
doar prin aspiraţii, naţiunile au anumite însuşiri şi nu altele. Unii istorici o văd pretutindeni de-a lungul istoriei, în vreme
ce alții o plasează în modernitate. O discuţie temeinică despre identitatea naţională şi identitatea românească presupune
sprijinirea, înainte de orice, pe cercetări de arhivă, cu reconstituiri ale faptelor, dar şi pe o filosofie solidă şi pe ştiinţele
sociale ale timpului.
Nu avem încă un studiu comparativ al identităţii româneşti cu cea a altor naţiuni. Un scurt istoric al unora dintre
viziunile româneşti despre identitatea românească ne arată un trend al reducerii identităţii la sufletul românesc. Analiza
etnicului românesc nu a beneficiat decât sporadic de instrumente de investigaţie concretă, fie psihologice, fie sociologice.
Identitatea românească este concepută ca fiind rezultată din specificul naţional, termen destul de ambiguu, însă folosit ca
modalitate de analiză. Fiecare gânditor a propus câte o formulă de descriere a realităţii etnice autohtone: ,,specific
naţional” (G. Ibrăileanu), ,,spiritualitate românească” (Mircea Vulcănescu), ,,spirit românesc” (Nae Ionescu),
,,românismul” (C. Rădulescu-Motru), ,,spaţiu mioritic” (L. Blaga), ,,fenomenul românesc” (M. Ralea), ,,ortodoxie” (N.
Crainic), ,,suflet românesc” (C. Noica), ,,echilibrul românesc” (D. Stăniloae). Caracteristica sufletului nostru naţional
este adaptabilitatea, o structură sufletească intermediară între aptitudinea creatoare a occidentalului şi resemnarea pasivă
a orientalului, iar această trăsătură generează calităţile, dar şi defectele românilor: ,,Căci adaptabilitatea e o sabie cu două
tăişuri. Ea poate însemna evoluţie, inteligenţă, fineţe, supleţe, progres, după cum poate însemna laşitate, duplicitate,
şiretenie, superficialitate”. În aceeaşi măsură, identitatea românească este expresia caracterului naţional. Acesta este
ansamblul însuşirilor fundamentale psihice-morale ale unei naţiuni, regăsite constant în conduita, concepţiile şi acţiunile
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membrilor săi, încât ei sunt uşor de identificat, din modul lor de a fi ca grup naţional. Caracterul naţional conferă, prin
comportamentele indivizilor, o anumită individualitate şi reflectă personalitatea unei naţiuni. Tocmai aceste trăsături
distinctive constituie identitatea unei naţiuni. Caracterul naţional a rezultat din trăsăturile afirmate în acţiunea de
conservare a propriei identităţi în contextele provocărilor permanente ale istoriei. Caracterul naţional derivă din
conştiinţa şi comportamentul unei comunităţi naţionale faţă de particularităţile istorice, economice, istorice, climatice,
etnologice ale dezvoltării şi vieţii unei naţiuni. Organismul naţional este o entitate cu specific, însuşiri şi particularităţi
care îl diferenţiază într-un mod indiscutabil de alte entităţi naţionale. Caracterul naţional este moştenit şi, deopotrivă,
dobândit, ceea ce oferă identităţii naţionale o stabilitate.
Calităţile, ca şi defectele asociate românilor, sunt determinate de caracterul naţional românesc şi împreună
atribuie un sens concret identităţii româneşti. Caracterul naţional cunoaşte, la fel ca identitatea românească, o evoluţie
istorică şi culturală, fără însă a ajunge la modificări radicale. Un român din secolul XXI nu este total diferit de românul
din secolul XIX, în ceea ce priveşte exprimarea unor trăsături ale caracterului naţional românesc. În acelaşi fel,
identitatea românească se afirmă ca o constantă a caracterului naţional românesc. Este limpede că identitatea românească
reprezintă, în realitate, suma calităţilor şi defectelor reale sau imaginare ale românilor. Trăsăturile care alcătuiesc
identitatea românească aparţin unei entităţi naţionale ai căror membri au aceeaşi descendenţă, limbă, cultură, religie,
precum şi conştiinţa colectivă a apartenenţei la această entitate.
Rezumând, putem spune că identitatea naţională se defineşte prin trăsăturile proprii, am spune unice, ale unei
naţiuni, cum ar fi limba, cultura, religia, dar şi prin respectarea obiceiurilor, tradiţiilor, cutumelor specifice comunităţii
naţionale. Identitatea românească desemnează ceea ce românii au specific, ca popor distinct de alte comunităţi naţionale,
reflectă calea specifică în care ei îşi construiesc cultura şi îşi organizează viaţa privată şi viaţa publică, exprimă modul lor
particular de a răspunde la constantele universale ale culturii: îmbrăcăminte, hrană, locuire, religie, joc, artă, comunicare,
limbă. Identitatea românească derivă din participarea indivizilor la practicile culturale şi activităţile proprii românilor,
presupune atitudini pozitive faţă de membrii grupului naţional, ataşament şi mândrie naţională, sentimente de protecţie,
determinate de apartenenţa la o naţiune, loialitate faţă de membrii grupului naţional, revendicarea unei obârşii comune şi
împărtăşirea aceloraşi tradiţii şi obiceiuri.
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Școala online-noua normalitate?
Rotaru Laura-Elena
C.N.C. ”Sf. Iosif”, Bacău
Tradițional este mai bine. Tradițional este mai sigur, reprezintă ceea ce au promovat și încercat ani de-a rândul
toți profesorii dinaintea noastră și uite ce generație minunată și educată a ieșit de pe băncile școlii. Le-a prins bine să
învețe mot a mot eseurile și să nu aibă curajul sau nici măcar oportunitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la
ceea ce învață.
Da, cu siguranță au funcționat aceste metode și o parte importantă dintre elevi au ajuns să aibă o profesie de
renume și să își folosească aptitudinile și cunoștințele pentru a excela în ceea ce fac. Însă mulți dintre ei ajung să fie
temători, să rămână potigniți într-un sistem, care cu bune cu rele, le oferă siguranța zilei de mâine. Și uite așa zilele trec
și ei se mulțumesc cu ceea ce li se oferă, învățați fiind că părerea lor nu contează, că ar fi mai bine să stea cuminți și să
asculte. Ideile noi și creativitatea nu erau neaparat cele mai apreciate, pentru că mai devreme sau mai târziu ajungeai să te
întorci împotriva sistemului și să-l deranjezi, așa că mai bine te abțineai. Am evoluat și ne-am dezvoltat ca și națiune
tocmai datorită unor persoane care au avut curajul să se abată de la reguli și să găsească o altă modalitate, inovativă, de a
crește, de a progresa. Datoria noastră, ca și cadre didactice este de a le oferi elevilor oportunitatea să se exprime, în
diverse forme, pentru a putea să găsească ei alternative la problemele care apar. Educația din școli este important să nu se
rezume doar la a învăța o teorie a cărei aplicabilitate elevii nu o găsesc și nici nu o vor folosi în viața de zi cu zi.
O generație trece pentru ca alta să-și facă apariția. O generație este definită ca fiind media intervalului de timp
dintre nașterea părinților și nașterea urmașilor lor (McCrindle, 2009). Este cursul firesc al vieții și cu trecerea timpului și
a progresului pe toate planurile, generațiile care vin sunt din ce în ce mai informate, digitalizate și cu dorința de a găsi în
ceea ce învață o utilitate logică, aplicabilă în viața lor. Aceste nevoi vin ca răspuns la profesiile noi care apar, opțiunile
de studiu și inclusiv valori care diferă drastic de la o generație la alta. Generația Z este cea mai dotată din punct de vedere
material, saturată din punct de vedere tehnologic și conectată la nivel global într-o manieră pe care lumea noastră nu a
mai văzut-o vreodată. Ei reușesc să obțină informații la un click distanță, ceea ce ne sugerează nouă, cadre didactice, că
munca noastră ar fi bine să înceapă să fie mai diversificată, mai ,,cool”, pentru a putea găsi modalități creative de a le
capta atenția copiilor și de a-i determina să găsească motivația de a învăța ceea ce le transmitem. Școala online ar trebui
să aibă în componența sa multitudinea de aplicații, programe, fișe, videoclipuri și multe alte instrumente de care cadrul
didactic se poate folosi într-un mod creativ, pentru a facilita procesul de predare-învățare-evaluare, dar în același timp de
a-l face mai atractiv pentru elevi. Creativitatea reprezintă un complex de însușiri și atitudini psihice care, în condiții
favorabile, generează produse noi și de valoare pentru societate (Dindelegan, 2006, apud. Bonchiș coord., 2006). Scopul
nostru este de a optimiza actul educațional în așa manieră încât să aibă acces la informații toți elevii.
Studiile au demonstrat deja faptul că predarea și învățarea ar trebui să se realizeze diferențiat, în conformitate cu
stilul de învățare al fiecărui elev. Stilul de învăţare constă în trăsăturile cognitive, afective şi fiziologice ce servesc drept
indicatori relativ stabili despre cum subiecţii percep, interacţionează şi răspund mediului de învăţare (Kauchak şi Eggen,
1998). A înțelege faptul că fiecare elev vine cu un bagaj diferit și se raportează diferit la ceea ce se întâmplă în jurul său,
ne ajută să căutăm cele mai inovative modalități de transmitere a cunoștințelor astfel încât aceste informații să ajungă la
fiecare elev în parte. Pentru unii, funcționează dictarea, înregistrările, transmiterea auditivă a informațiilor, aceasta
reprezentând modalitatea prin care ei asimilează mai facil. Pe de altă parte, alți elevi au nevoie de imagini, prezentări
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power point, filmulețe și alte reprezentări clare pentru a stoca mai ușor. Nu în ultimul rând, avem elevii cu un stil de
învățare kinestezic, acei elevi care pentru a studia, au nevoie să se miște, să cunoască, să experimenteze în jurul lor ceea
ce au de învățat.
A oferi într-o lecție o modalitate adaptată pentru fiecare elev în parte constituie cu siguranță o provocare pentru
cadrul didactic. Pregătirea materialelor și facilitatea accesului tuturor reprezintă o muncă asiduă. Trăim totuși într-o
perioadă în care cunoaşterea devine învechită tot mai repede, informaţia devine accesibilă tot mai rapid prin reţelele de
computere, nevoia de învăţare pe tot parcursul vieţii creşte, iar modelele de predare bazate pe transmiterea şi stocarea
cunoştinţelor îşi pierd funcţionalitatea (Trip, 2003) Ținând cont de perioada tumultoasă prin care trecem, dată fiind
pandemia, școlile au fost închise iar profesorii și elevii lucrează acum de la depărtare. Necesitatea cadrelor didactice de a
ridica ștacheta și de a se adapta la provocările pe care le aduce școala online este imperios necesară. Am ajuns acum să
intrăm efectiv pe teritoriul unde, generația Z, se simte cel mai bine, mediul online. Pentru mulți dintre noi acesta este un
total necunoscut, sau cel puțin competenețele în ceea ce privește realizarea unei lecții online nu au fost însușite. Dacă
dorim să menținem legătura cu elevii noștri și să ne continuăm munca, ne vedem nevoiți să asimilăm într-un timp scurt, o
multitudine de cunoștințe cu privire la operarea cu platforme și materiale online. Este momentul în care inovația actului
didactic își dă examenul și sperăm ca rezultatele să fie pe măsură, și noi să reușim să trecem cu brio acest proces.
A avea încredere în elevii noștri și a-i respecta este o premisă esențială pentru a fi cu toții în aceeași echipă care
luptă pentru un scop comun. Scopul este de a trece cu bine peste aceste încercări și de a reuși să parcurgem materia,
adaptându-ne la toate resursele pe care tehnologia ni le oferă. Tot ce trebuie să facem este să avem răbdare, să căutăm, să
cerem ajutorul când suntem depășiți și începem să gândim ,,out of the box”. Elevii apreciază profesorii implicați, dedicați
care reușesc să le fie alături mai presus de aspectele ce țin strict de materie. Vor să cunoască lumea cu alți ochi, au alte
perspective și idei cu privire la viitor și noi le suntem datori să le permitem să iasă din tipare și să le cultivăm o gândire
critică, să le oferim oportunitatea de a dobândi prin intermediul școlii, acele abilități pe care societatea, aflată într-o
continuă schimbare, le solicită viitoarelor generații care ies de pe băncile școlii.
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CLASA CA ȘI MEDIU DE DEZVOLTARE ȘI ÎNVĂȚARE
Prof. ANDREEA AVRAM-TEMES
Liceul cu Program Sportiv Avram Iancu Zalau
Comportamentul, în sens larg, desemnează totalitatea reacţiilor adaptative pe care le execută un organism ca
răspuns la stimulii din mediul în care trăieşte. Din punct de vedere psihopedagogic, comportamentul se referă la
ansamblul reacţiilor şi acţiunilor ( motorii, verbale, cognitive şi afective ) prin care individul sau un grup de indivizi
răspunde la anumite imbolduri interne sau la diverse solicitări ale lumii externe . La nivelul persoanei ,, comportamentul
apare ca un traductor de atitudini, cele două categorii aflându-se în raport de complementaritate : atitudinea este un
comportament virtual, iar comportamentul la rândul său, este o atitudine explicită ”precizează conf. univ. dr.Ghe.Tomşa
în Dicţionarul de orientare şcolară şi profesională.
Comportamentul, de regulă, exprimă atitudini multiple, el fiind rezultanta configuraţiei totale a atitudinilor. În
comportament mai sunt implicate motivele –cu rol de suport energetic – şi scopurile – ca modele mentale care
prefigurează şi orientează anticipat comportamentul. Comportamentul uman, prin intermediul scopurilor, se află în
strânsă legătură cu conştiinţa şi funcţionează sub controlul acesteia.
Cercetări în domeniul pedagogiei şi psihologiei au condus la ideea unei duble determinări a comportamentului
uman :
-

o determinare internă sau psihofiziologică ;

-

o determinare externă sau socială .

Factorii interni includ, deopotrivă, factori fiziologici-funcţionalitatea glandelor endocrine, metabolismul, maladii /
disfuncţii ale aparatului cardiovascular etc.-şi factori psihologici – toate procesele şi însuşirile psihice ( atenţia, gândirea
şi inteligenţa, afectivitatea …) .
Factorii sociali acţionează asupra comportamentului uman prin mecanisme mult mai complexe decât factorii interni
Cercetările de psihologie socială şi psihologia educaţiei atestă faptul că, de regulă, comportamentul poate fi
orientat, într-o direcţie sau alta, prin mânuirea cu abilitate a factorilor sociali şi apelare la unii factori psihologici. În
cadrul factorilor sociali, un loc aparte îl deţine educaţia. Ea constituie factorul principal al modelării comportamentului
deoarece se bazează pe procese de învăţare şi asimilare a normelor sociale, pe dobândirea de către copil a unei capacităţi
sporite de adaptare la mediul social.
Corctarea comportamentului utilizând metoda Gordon
Este un model de comunicare care permite transpunerea filosofiei umaniste într-un set de competenţe practice.
În accepţiunea lui Gordon, comportamentele acceptabile ale celorlalţi nu sunt neapărat cele pe care le aprobăm, ci acelea
care nu afectează satisfacerea nevoilor noastre.
În aprecierea comportamentelor, limita dintre acceptabil şi inacceptabil nu este netă, deoarece este mereu
influenţată de sine, de ceilalţi şi de mediu.
De exemplu, în funcţie de fluctuaţiile stărilor noastre afective, putem considera un comportament acceptabil
într-o zi şi inacceptabil într-o alta, acceptabil pentru un elev şi inacceptabil când este vorba de un altul sau acceptabil într-un
anumit context şi inacceptabil în altul.
Păstrarea disciplinei este rezultatul unui proces de negocierea a conflictelor, astfel încât relaţiile să rămână
pozitive, iar sarcinile şcolare să poată fi realizate eficient. De exemplu in cazul elevilor cu probleme la învăţătura şi
disciplina care nu respectă regulile clasei, vorbesc urât cu colegii si profesorii, intră în conflicte cu colegii, sunt agresivi cu
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cei din jur. Acesti elevi prezintă tulburări decomportament, perturbă permanent activităţile, încalcă frecvent regulile clasei,
au dificultăţi în menţinerea şi stabilirea relaţiilor interpersonale. Manifestări frecvente : loviri ale colegilor, injurii,
ameninţări, refuzul de a realiza o sarcină şi chiar de a vorbi , se integrează greu, nu lucrează în echipă şi nu e acceptat de
grup .In acest caz cele se pot aplica urmatoarele strategii şi intervenţii utile: identificarea cât şi intervenţia precoce,
antrenarea copilului în activităţi care să permită afirmarea sa, stimularea şi încurajarea comportamentelor adecvate,
includerea elevului în activităţile extraşcolare ( activitati sportive, centre de pictură) sau recompensaţi cel mai mic progres în
evoluţia pozitivă a comportamentului, întărirea pozitivă –acordarea de recompense fie simbolice , fie sociale (lauda,
aprecierea, încurajarea ) , calificative la anumite intervale de timp ca urmare a progreselor înregistrate.
În funcţionarea unei instituţii educaţionale, implicit în clasa de elevi pot să apară situaţii conflictuale, datorită
unor cauze multiple, ce influienţează în mod negativ desfăşurarea activităţii şi imaginii exterioare.
În acest sens, un rol important îl are cadrul didactic care trebuie să se implice activ şi conştient în rezolvarea unor astfel de
evenimente apărute la nivelul clasei de elevi, dând dovadă de responsabilitate şi tact pedagogic, respectând cu rigurozitate
etapele ce trebuie parcurse în soluţionarea unei astfel de situaţii.
Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisă sau audiovizualul informează în
permanenţă cu privire la manifestări diverse ale acestui fenomen. Apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar pare
aproape o fatalitate şi devine, adesea, un lucru obişnuit, cu care semenii coexistă fără măcar a se mai sesiza asupra
pericolului. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, punerea sub control a fenomenului violenţei nu se poate face decât
dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire. Problema violenţei în şcoală
poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în actul educaţional. Cu atât mai mult cu cât şcoala
dispune, credem, de importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al
violenţei în mediul şcolar.
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MICROHIDROCENTRALE - DEZASTRU ECOLOGIC PE RÂURILE DIN MUNŢI

Prof. Boncuţiu Simona
Şcoala Gimnaziala Cîmpeni
Producerea de “energie verde”, adică energie obținută din resurse regenerabile, a devenit o prioritate și pentru
România. Conform Directivei Uniunii Europene, statul român trebuie să-și asigure peste 20% din energia electrică
necesară, utilizând surse regenerabile de energie, până în 2020. Prin urmare legislația permite, finanțarea este din belșug,
iar potențialul energetic al patriei nu e nici pe departe în totalitate valorificat. Lucrul acesta poate suna îmbucurător, însă
realitatea este cu totul alta.
Microhidrocentrala (MHC) este un obiectiv
hidroenergetic cu o putere instalată mai mica de 10 MW şi
poate fi utilizată pentru susţinerea energetică a unei pensiuni,
case sau a unei mici fabrici. Cel mai adesea, însă sunt folosite
pentru susţinerea reţelei naţionale de energie electrică. Sunt
amplasate pe cursul râuluim o parte din apa acestuia fiind
deviate printr-o conductă şi direcţionată către o bobină.
Energia obţinută poate fi folosită în procese mecanice
(pomparea apei) sau pentru un generator electric. Un invertor
transmite energia către consumator la tensiunea de 220 de V
sau către o baterie de acumulatori pentru stocare.
In România există un potențial ridicat pentru
obținerea de energie hidroelectrică, aproximativ 36.000
GWh/an. Deși este necesară dezvoltarea a cât mai multe
microhidrocentrale, lipsa unei legislații care să reglementeze
condițiile de construcție, a permis unor dezvoltatori de astfel
de proiecte să comită o serie de infracțiuni grave, aflându-se
totodată sub protecția unor avize și rapoarte de mediu bine
puse la punct și corect fundamentate.
Problema consta în modul în care sunt dirijate
lucrările de captare a râului și de plasare a conductei, fără a respecta normele de mediu în vigoare și modificând
parametrii precizați în proiecte.
Conform avizului de mediu obținut pentru lucrări, este interzisă degradarea albiei și a malurilor, precum și
modificarea sau reducerea secțiunii de scurgere a apei. Canalul de scurgere al apei captate trebuie să se afle la 0,5 metri
deasupra cotei de inundabilitate. De asemenea, este menționată interdicția de a realiza lucrări în perioada de migrare și
reproducere a peștilor și în perioada de prohibiție la păstrăv, lostriță sau lipan.
Nu au fost respectate nici normele privind poluarea mediului, care specifică faptul că trebuie evitată depunerea
pe sol a materialelor de construcție, fiind necesară impermeabilizarea cu folie de polietilenă. Au fost reperate scurgeri de
ulei de la utilaje și deversări în râu.
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Modificările aduse asupra vegetației prin defrișări abuzive, reducerea biodiversității prin segmentarea
habitatelor și modificarea albiei râurilor (modificări de pantă, devierea și chiar obturarea cursului de apă, încărcarea apei
cu sedimente și implicit reducerea cantității de oxigen) duc la grave modificări ale mediului natural, impactul fiind
devastator.
Fauna are poate cel mai mult de suferit. Vibrațiile și poluarea fonică îndepărtează animalele, iar în ceea ce
privește fauna piscicolă, aceasta, date fiind condițiile, devine aproape inexistentă. Acum este pus în pericol și păstrăvul
(Salmo trutta), fiind aproape imposibil să migreze peste barajele nou create, dar si cu imposibilitatea refacerii naturale a
speciei deoarece debitele de apă în zona de reproducere a acestuia vor fi insuficiente atât timp cât din aceasta zonă se
captează peste 90% din debitul mediu multianual al râurilor.
Apa este înghițită de conducta subterană, dusă kilometri pe traseu subteran, apare deci o discontinuitate cu
cursul natural de apă. Un debit de servitute nu este clar delimitat, așadar se poate prelua chiar întregul curs de apă sau
ceva asemănător. Chiar dacă ar fi lăsat un “debit de servitute” nesemnificativ, acesta nu are capacitatea de a suplini cursul
de apă care exista în mod natural, și care acum este absorbit de uriașa țeavă. Ca să fie totul și mai frumos, betonul are și
scară de pește care are un capăt pe uscat, pe care vor urca peștii locali interesați de zonele umede.
Dezastrul ecologic, care riscă să împânzească întreg șirul carpatic, este declanșat în mod paradoxal de surse de
energie verde. Așa cum se poate observa și în hărțile prezentate, multe dintre proiectele de microhidrocentrale se află în
Carpați, 26% dintre punctele semnalate pe hartă fiind suprapuse pe zone ocupate de arii protejate, fie ele SCI-uri, SPAuri sau Parcuri Naturale și Naționale. Dacă modul de construcție continuă în felul prezentat mai sus, în câțiva ani aceste
zone protejate nu își vor mai avea rostul, întrucât toată
fauna și flora valoroasă, endemică, va dispărea sub șenilele
și excavatoarele marilor întreprinzători, militanți ai așa
numitei energii verzi.
În peisajele locuite de oameni, cursurile de ape
naturale devin din ce în ce mai puține, mai fragmentate,
mai poluate, mai pline de betoane. Râurile naturale au fost
ucise în mare parte, sufletul lor se destramă în canale
betonate, în salbe de baraje colmatate cu nămoluri împuțite,
presărate cu cauciucuri uzate, mormane de flacoane de
plastic; dacă cineva va deschide cândva oricare dintre
flacoanele acelea, va găsi în fiecare câte un bilețel pe care
scrie: “a existat aici o specie agresivă sinucigașă care făcea
totul pentru a distruge mediul în care ea putea eventual
persista”.
La aceeași cantitate de energie electrică produsă, o
microhidrocentrală are un impact de 5-8 ori mai mare asupra
biodiversității, în comparație cu o hidrocentrală cu baraj.
“Eficiența” acestor investiții este susținută prin evitarea luării în calcul a impactului lor asupra biodiversității… și culmea
ironiei, prin finanțarea de certificate “verzi”/ subvenții perverse care să distrugă naturalul.
Întregul potenţial economic amenajabil trebuie să fie realizat. Evident, preţul pe kW instalat descreşte de la
megapotenţial spre micropotenţial în timp ce costul total al investiţiei creşte de la micropotenţial spre megapotenţial. • În
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consecinţă primul element ce trebuie analizat îl constituie partea economică, ţinând seama de ambii indicatori şi de
puterea financiară a investitorului. În ceea ce priveşte amenajarea micropotenţialului, pentru care efortul de investiţie este
mic, eventualul investitor trebuie să ia în considerare trei grupuri de probleme: juridice (cui îi aparţine cursul de apă, cui
îi aparţine terenul ce va fi ocupat de amenajare, realizarea de tratative şi contracte cu respectivii proprietari), economice
(costul investiţiei, costurile de exploatare, întreţinere, reparaţii, preţul de revenire al kWh; pentru funcţionări discontinue
sau sezoniere dacă în perioadele prevăzute cu consum de energie electrice există debitul necesar pe râu), tehnice (legate
de construirea obiectivelor amenajării şi de procurarea, transportul şi montarea echipamentelor mecanice şi electrice). • O
problemă aparte a amenajărilor mici o constituie pericolul de înfundare a circuitului hidrodinamic. Dacă cursul râului
respectiv este puternic poluat cu recipienţi de plastic pentru lichide alimentare (peturi) şi folii de masă plastică, este
posibil ca operaţiile de desfundare a aducţiunii şi de evacuare a deşeurilor să coste mai mult decât energia furnizată. Cu
cât amenajarea este mai mare şi durata de furnizare a energiei electrice în reţea mai mare, cu atât vor exista mai multe
fonduri pentru evacuarea deşeurilor.
O altă problemă deosebit de importantă o reprezintă fiabilitatea echipamentelor. Reparaţiile frecvente şi
costisitoare sunt cheia insuccesului investiţiei. Un prim sfat în această privinţă este abordarea unei întreprinderi
specializate în fabricarea echipamentului mecanic, hidraulic şi electric necesar. Pe de altă parte, fabricantul trebuie să ia
în considerare, cu multă seriozitate, sporirea fiabilităţii în condiţiile exploatării instalaţiei cu un personal de calificare
redusă. Trebuie să subliniem că adesea fabricantul nu are experienţa necesară în acest sens. Pentru o instalaţie care
funcţionează din când în când cu puterea de 10 kW nu putem pretinde beneficiarului să angajeze mecanici şi electricieni
de serviciu. Recomandarea noastră pentru eventualii investitori individuali este să cumpere echipamente doar de la
producători care le pot arăta instalaţii pilot, le pot da instrucţiuni pertinente de exploatare şi îi asigură că vor interveni
prompt în cazul unei avarii. Ar fi interesante, atât pentru beneficiari cât şi pentru producători efectuarea unor operaţii de
revizie periodică asigurate de echipe specializate, aflate în subordinea producătorului. Evident, pentru producător
organizarea echipelor specializate în intervenţii constituie o încurcă- tură de care aceştia se feresc.
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[1] Popa, F., Paraschivescu, A., Popa, B., Micropotenţialul hidroenergetic al României, A patra Conferinţă a
hidroenergeticienilor din România, în memoria profesorului Dorin Pavel, 26- 27 mai 2006, ed. Printech, Bucureşti,
p.845-854.
[2] *** UCMR, Hidroagregate de mică putere, tipuri şi listă de referinţă, iunie 2003. p.4.
[3] Hoţa, I., Bejan, I., Zincescu, Gh., Dorn W., , Mortoiu, G., Microhidroagregate compacte în gama 10-100 kW
dezvoltate la U.C.M. Reşiţa, A patra Conferinţă a hidroenergeticienilor din România, în memoria profesorului Dorin
Pavel, 26-27 mai 2006, ed. Printech, Bucureşti, p.789-806.
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RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ DESCHISĂ

Boldea Daniela
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Poarta Alba, judetul Constanta
Disciplina: Dezvoltare personală
Clasa: a II a
Aria curriculară: Consiliere și orientare
Unitatea de învățare: "Eu și ceilalți"
Tema: “Copil ca tine sunt și eu “
Forma de realizare: activitate intergrată
Tipul activității: mixt
Domenii integrate: Dezvoltare personală, Comunicare în limba română, Comunicare în limbi străine, Muzică și mișcare,
Matematică și științe,
Competențe specifice vizate:
Dezvoltare personală:
1.1.Manifestarea interesului pentru autocunoaștere, și a atitudinii pozitive fată de sine și față de ceilalți
2.1-Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate
Comunicare în limba română
1.2- Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
Comunicare în limbi străine
- Identificarea de informaţii în limba străină în mesaje orale sau scrise simple, în contexte familiare de comunicare
Competențe sociale și civice:
-Dezvoltarea abilităților de relaționare cu ceilalți
Matematică și științe:
-4.2- Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese simple
Muzică şi mişcare
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
3.2. Executarea unui dans cu mişcări repetate, pe un cântec simplu, cunoscut copiilor
Sensibilizare și exprimare
- Dezvoltarea empatiei, a toleranței față de copiii speciali
-Dezvoltarea unei atitudini positive fată de copiii cu CES
Obiective operaţionale:
O1– să vizioneze cu atenție un material (desen animat);
O2– să înțeleagă rolul pe care îl are dezvoltarea armonioasă a întregului organism;
Obiectiv afectiv:
Oa- să manifeste interes pentru lecţie, concretizat în participare active;
Strategii didactice:Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstrația, analiza
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Mijloace didactice: imagini , videoproiector, laptop, ecran, eșarfe diverse
Forme de organizare: frontal, individual, grupe;
Resurse umane: 25 elevi
Resurse spațiale: sala de clasă
Resurse temporale: 45 minute (35 de min. de curs și 10 min. de activități în completare)
Bibliografice:
1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ”Programa școlară - CP,clasele I si aII-a”, Bucuresti, aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
2. Adina Grigore, Cristina Toma, ”Dezvoltare personală pentru clasa pregătitoare”, Editura Ars Libri, Bucureşti, 2014;
3.Viorica Pârâială, Dumitru D. Pârâială, Mihaela Sandu,” Dezvoltare personală”, Editura Euristica, Bucureşti, 2013.
Etapele lecției
Moment organizatoric :
Se creează condiţiile optime pentru buna desfăşurare a activităţii propuse (spaţiu educaţional, materiale didactice, climat
psihoafectiv).
Captarea și menținerea atenției:
Jocul eșarfelor. Vom forma un cerc în spatele clasei. Voi folosi eșarfele astfel:
-5 copii vor fi legați la ochi ;/ -5 copii vor fi legați la gură;/ -5 copii vor avea mâinile legate la spate;
Ceilalți elevi din clasă: -5 copii vor avea căști la urechi;/ -5 copii vor sta într-un picior;
Voi porni o melodie.Va începe dansul. După oprirea melodiei vom trage concluziile în urma experienței avute. Elevii vor
spune cum s-au simțit, de ce unii nu au putut să danseze normal, ce probleme au întâmpinat etc.
Reactualizarea cunoștințelor: Vom reactualiza cunoștințele din lecția anterioară “Asemănări și deosebiri între mine și
ceilalți. Voi scoate în față câte doi copii care diferă fizic destul de mult ( un copil mic de statură cu unul înalt, un copil
blond și unul brunet, un băiat cu o fată, etc) Vom căuta asemănările și deosebirile dintre perechile de copii.
Ultima pereche analizată va fi formată din F.B.A , o fetită înaltă și blondă și C.A.C o altă fetiță înaltă, brunetă, dar cu
CES. Această fetiță este cunoscută de copii deoarece este colega lor. După precizarea asemănărilor și a deosebirilor
vizibile, voi insista pe diferența care nu se vede dar pe care ei au sesizat-o .Fetița vorbește încet, folosește puține cuvinte,
răspunde greu când este solicitată, citește mult mai greu decât restul colegilor. Ea are o mica problemă. Se spune că este
un copil special deoarece are o dizabilitate.
Anunțarea temei și a obiectivelor:
Îi voi anunța pe elevi că astăzi vor învăța ce inseamnă o dizabilitate, cum afectează ea viața unei persoane și cum trebuie
să ne purtăm cu acei copii speciali cu dizabilitate.
Le voi preciza că nefuncționarea corespunzătoare a unui membru sau a unui organ, sau lipsa acestora, înseamnă o
dizabilitate. Acesta poate să fie din naștere sau dobândită în urma unui accident sau boală. Dizabilitatea poate fi fizică ,
atunci când o parte a corpului nu funcționează corespunzător ( care se poate vedea) și intelectuală, atunci când acele
persoane nu pot vorbi corect, nu gândește sufcient de bine sau rapid, execută mai greu sarcinile date.
Vizionarea filmului”Cuerdas”.
Voi proiecta filmul în etape . Voi opri filmul în anumite momente pentru a investiga ce au înțeles, să anticipeze ce cred ei
că va urma și , în final, pentru concluzii.
Filmul se numește Cuerdas, realizat de Pedro Solis Garcia prin “La fiesta”. Se găsește aici :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sSmQXHOImRs&feature=emb_logo
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După fiecare etapă vor urma întrebările adresate elevilor care au scopul de a facilita înțelegerea mesajului filmului. Îi voi
întreba și ce cred ei că va urma: -Unde se petrece acțiunea ?/ -Care este personajul principal al filmului?./ -De cine a fost
atrasă Maria ? De ce ?
-Ce a obserbat ea la acest băiețel?/ -De ce colegii Mariei nu au dorit să vorbească și să se joace cu băiatul nou?
-Ce a improvizat Maria pentru a putea participa și băiatul la joc ?/ -Ce a făcut fetița atunci când băiețelul nu s-a simțit
bine?
-Ce a crezut Maria atunci când a găsit scaunul gol?/ - De ce fata a păstrat bucata de sfoară?/ -Ce meserie și-a ales Maria ?
Fixarea cunoștințelor:
Pentru a înțelege de ce copiii speciali au drepturi egale cu ceilalți copii voi folosi povestea cu tâlc intitulată “Cățelușul
șchiop”, de Paula Gheorghe . Ea se găsește aici : http://www.agendainvatatorului.ro/clasa-a-ii-a/dezvoltarepersonala/catelusul-schiop-poveste-cu-talc--148
Obținerea performanței: Va urma analiza acestestei povești cu tâlc. -Ce își dorea băiatul?/ -De ce a ales cățelușul
șchiop?/ -De ce a refuzat să plătească o sumă mai mică de bani pentru acel cățel ?/ -Ce am învățat din această poveste?
Asigurarea retenției și a transferului: Concluziile le voi stabili împreună cu copiii în urma întrebărilor adresate :- Ce
înseamnă un copil special?/ - Ce este dizabilitatea ? De câte feluri poate fi ea ?/ - Care este atitudinea corectă fată de un
copil special?/ - Cum putem să ajutăm un copil special?
Le voi spune că există mulți copii speciali în lume. Mulți nu merg deloc la școală, datorită problemei grave pe care o au
sau datorită sau a neacceptării lor de către școli, societate, etc. Noi putem să îi ajutăm pe cei care îi cunoaștem, să ne
jucăm cu ei, să le vorbim corect , să-i respectăm.
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STUDIU DE CAZ
prof. CREȚU OANA – DANIELA
COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ ,,GEORGE APOSTU’’ BACĂU

Roxana Tănase în vârsta de 17 ani a devenit în ultimele luni lipsită de respect față de cei din jur și față de
părinți. De asemenea am discutat cu mama acesteia care mi-a spus că notele sale au scăzut. Într-un interviu pe care i l-am
luat (menționez că îmi este elevă la canto) adolescenta consideră că părinții sunt vinovaţi pentru comportamentul său.
Supărarea ei decurge din faptul că părinţii încă o tratează ca pe un copil. Mi-a spus că atunci când ea a rămas peste
noapte la prietena ei, mama le-a telefonat părinţilor acesteia pentru a se asigura ca fetele sunt acolo și nu în altă parte. Ea
consideră că e stupid ce a făcut și că s-a simţit jenată.
Un alt motiv de supărare a Roxanei este acela că acum este pedepsită să stea în casă câteva săptămâni ,,fară nici
un motiv” și că nu mai are voie să se vadă cu prietenele ei. Discutând însă separat cu mama adolescentei am aflat că
pedeapsa i s-a dat atunci când ea de fapt s-a furişat într-o seară din casă, a sărit pe geam și a mers la discoteca din
localitatea de domiciliu în timp ce părinţii ,,o credeau în pat”. Adolescenta consideră că nu vede ce mare lucru e asta şi a
fost nevoită să se furişeze pentru că ,,nu au lăsat-o să stea niciodată până mai tărziu la discotecă”,deci ,,e vina lor că sunt
prea sticţi”. Prietenii ei ,,pot să facă ce vor”, iar ea e singura care are ,,reguli atât de stupide” pe care le detestă. Ea spune
că dacă ar lăsa-o să facă ce vrea nu ar mai exista ,,consecinţe rele”.
Concluzia Roxanei este că singura soluţie e ca părinţii ei să se schimbe, ceea ce nu se va întâmpla pentru că « lor
le place să fie așa şi sunt severi ». Însă modul în care reacţionează ei, constată că n-o ajută şi declară ca nu-i mai place să
înveţe şi nici să facă treburi casnice. Nu-şi suportă părinţii aşa cum sunt, iar ea nu are de gând să se schimbe dacă nu se
schimbă şi ei la rândul lor, ceea ce nu vor.

Analiza studiului de caz:
Sumarizarea cazului şi intervenţii:
Roxana se încapăţânează să se cramponeze în convingerea irațională că părinţii sunt aceia care trebuie să se
schimbe.
INTERVENȚIA MEA
După ce se termina ora de canto îi spuneam să mai rămană pentru a discuta. I-am spus că această convingere şi
comportamentul său rebel nu o ajută să-şi atingă scopul. I-am propus să facă ea primii paşi spre schimbare, ca
« experiment comportamental » care va contribui la modificarea coportamentului părinţilor săi într-o oarecare măsură.
Pentru faptul că ea avea încredere în mine, ,,d-na profesoară’’, a fost dispusă să încerce acest experiment. Eu, în același
timp am ținut legătura și cu mama adolescentei.
Părinţii, la rândul lor s-au concentrat asupra abiliţaţilor privind comunicarea eficientă, modalităţi de stabilire a
regulilor si a pedepselor, fară a neglija motivele stabilirii unei reguli si negocierea limitelor de comportament şi a
sancţiunilor în cazul nerespectării regulilor. De asemenea a fost necesară explicarea necesităţii supravegherii
anturajului unui copil, în primul rând deoarece adolescenţii pot aluneca uşor către ceea ce grupul de prieteni
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consideră că este mai potrivit. Părinţii au fost totodată ajutaţi să înteleagă mai bine problemele ce ţin de
dezvoltarea adolescenţilor şi trăsăturile lor de personalitate.
Discuția cu părinții:
In primul rând Roxana dovedeşte nevoia de a nu mai fi considerată un copil care e foarte controlat şi în care nu
se are încredere (părinţii încă au atitudini ambigui în conştientizarea faptului că a crescut şi nu mai e copil) şi să se
poată bucura de o autonomie mai crescută, să i se respecte măcar unele din dorinţe şi preferinţe sau să fie consultată în
unele probleme, ceea ce demonstrează o căutare asidua a identităţi de sine şi a structurării imaginii de sine.
La această vârstă începe efortul adolescentului pentru depăşirea identificării cu părinţii, ieşirea de sub tutela
familiei, concomitent cu importanţa grupului de prieteni, conştiinţa apartenenţei la generaţie, dar şi presiunea grupului.
În primul rând acesta este motivul pentru care Roxana experimenta mereu evadarea sa către prieteni şi atitudinea critică
faţă de părinţi. Totodată în acest stadiu încep să acţioneze lărgirea foarte mare a relaţiilor şi a experienţei personale, dar
şi atenta recepţionare a atitudinilor celor din jur faţă de ei. E momentul în care are loc cucerirea autonomiei şi
independenţei dorite puternic de adolescenţi şi extinse treptat apoi în toate planurile vieţii.
Se impune cu necesitate sa fie evitată ajungerea la o identitate negativă sub influenţa unor grupuri cu orientări
deviante, în ceea ce priveşte confuzia identităţii ; să-i fie înţeleasă dorinţa de independenţă si tendinţa de negare a
mentalităţilor adultului.

REZULTATE FINALE
1. Creșterea încrederii în forțele proprii ale adolescentei
2. Detensionarea și îmbunătățirea relației cu părinții
3. Găsirea unor soluții concrete pentru situațiile de criză
4. Disponibilitatea părinților de a comunica mai mult cu fiica lor

CONCLUZII
Adolescenta spune că se simte înțeleasă de către părinții iar faptul că aceștia comunică acum mai mult cu ea și
sunt dispuși să fie mai ,,cool’’o ajută foarte mult în rezolvarea situațiilor de criză care apar.
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“METODE INTERACTIVE DE
STIMULARE A GÂNDIRII CRITICE UTILIZATE ÎN ACTIVITĂŢILE DE
EDUCARE A LIMBAJULUI”
Prof. SUPURAN ORHIDEA
GRĂDINIȚA NR 7 – SATU MARE
Motto:
“Să gândim critic pentru a conduce la formarea unor cetățeni veritabili pentru o societate deschisă ”
Întâmplarea nu ajută decât o minte pregătită”- spunea Pasteur- „căci o minte nepregătită nu vede mâna pe
care o întinde întâmplarea ” completează Fleming. Întâmplările acestea presupun inteligenţă, imaginaţie, dorinţa de „a
şti”, spirit creator, flexibilitate , perseverenţă”.
M. Zlate consideră gândirea critică un tip de gândire diferenţiată după finalitate. Ea presupune verificarea,
evaluarea şi alegerea răspunsului potrivit pentru o sarcină dată şi respingerea argumentată a celorlalte variante de soluţii.
“ A gândi critic” înseamnă a emite judecăţi proprii, a accepta părerile altora, a fi în stare să priveşti cu simţul
răspunderii greşelile tale şi să le poţi corecta, a primi ajutorul altora şi a-l oferi celor care au nevoie de el.
Pentru a ajunge sa gândească critic copiii trebuie:
•

să-și dezvolte încrederea în forțele proprii și să înteleagă valoarea propriilor idei și opinii;

•

să se implice activ în procesul de învățare;

•

să asculte cu respect opiniile diferite;

•

să fie pregătiți pentru a formula și demonta judecăți.

Exista un număr de atribute și comportamente pe care le manifestă cei ce gândesc critic și pe care ar trebui să le
încurajăm și să le promovăm la grupă. Acestea sunt: încrederea, implicarea activă, împărtăsirea ideilor, ascultarea.
Gândirea critică se dezvoltă atunci când educatorul, părintele îi încurajeaza pe copii să pună cât mai
multe întrebări. Adesea ei nu reusesc să-și activeze cunoștințele anterioare motiv pentru care le vine greu să reflecteze la
informațiile noi și să le pătrundă sensul. Nereușind să activeze cunostințele anterioare copiii pot rămâne cu idei confuze
și chiar contradictorii. Copiilor trebuie să li se dea timp pentru a activa cunostințele anterioare și a-și reconstrui schemele.
Predarea care are ca scop dezvoltarea gândirii și implică atât procese cognitive cât și metacognitive. Cele cognitive se
referă la faptul că, copiii trebuie să se gândească la conținut adică la idei și sensuri, la informații și cunoștințe. Cele
metacognitive se referă la faptul că ei trebuie să se gândească și la gândirea lor.
Gândirea critică îi învaţă pe elevi să-şi emită şi să-şi susţină propriile idei. Satisfacţia noastră, a oamenilor
de la catedră, nu constă în a vedea că, copilul a reprodus povestea citită, a memorat poezia ci în a-i pune în evidenţă
“talentul” de a-şi realiza propria povestire. Copilul nu trebuie să fie o maşină de memorat, ci trebuie să fie creator. Avem
obligaţia de a asigura atmosfera propice declanşării valului de idei personale, de a le da elevilor senzaţia că ei sunt
adevăraţii descoperitori ai “noului”( deşi e vorba de o redescoperire).
Pregătirea copiilor pentru viata presupune dobândirea de către aceştia a unor abilităţi cognitive, formarea şi
exprimarea unor opinii proprii, dezvoltarea capacităţii de argumentare logică a unor idei. A-i învăţa pe copii să gândească
critic înseamnă a-i învăţa să gândească democratic; înseamnă a le dezvolta gândirea multicauzală, care-i va face pe copii
să găsească soluţii multiple la situaţiile multiple în care se vor găsi, la un moment dat, în viaţă.
Metodele si tehnicile interactive de grup se pot aplica in timpul predarii, invatarii, fixarii, sistematizarii si verificarii
cunostintelor. O parte din ele rezova problemele prin stimularea creativitatii sau ajuta la cercetarea in grup
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ALGORITMUL PROIECTĂRII UNEI ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE
Înainte de a începe activitatea …
MOTIVAŢIA
De ce este importantă şi valoroasă această lecţie? Cum se leagă ea de ceea ce am predat deja şi de ceea ce voi preda mai
departe? Ce ocazii de exersare a gândirii critice oferă această lecţie?
OBIECTIVELE
Ce cunoştinţe şi semnificaţii vor fi explorate sau transmise? Ce vor putea face elevii cu acestea?
CONDIŢII PREALABILE
Ce trebuie să ştie şi să poată face un elev deja pentru a putea învăţa această lecţie?
EVALUAREA
Ce dovezi vor exista că elevul a învăţat lecţia?
RESURSELE MATERIALE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI
Cum vor fi gestionate resursele materiale şi timpul pentru diversele activităţi?
Activitatea propriu-zisă…
EVOCAREA
Cum vor fi conduşi elevii către formularea unor întrebări şi stabilirea unor scopuri pentru învăţare? Cum vor ajunge să-şi
examineze cunoştinţele anterioare?
REALIZAREA SENSULUI
Cum va fi explorat conţinutul de către elevi? Cum îşi vor monitoriza ei înţelegerea acestui conţinut?
REFLECŢIA
Cum vor utiliza elevii cunoştinţele dobândite în cadrul lecţiei? Cum vor fi îndrumaţi să caute informaţii suplimentare,
răspunsuri la întrebările care mai există şi rezolvări pentru neclarităţile rămase?
ÎNCHEIERE
La ce concluzii trebuie să se ajungă până la sfârşitul lecţiei? În ce măsură este de dorit să se rezolve problemele ridicate?
După activitate…
EXTENSIE
Ce alte lucruri pot fi învăţate pornind de la această lecţie? Ce ar trebui să facă elevii odată ce s-a terminat lecţia?

Proiect de activitate
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tipul activităţii: consolidare de priceperi şi deprinderi
Mijloc de realizare: Joc didactic
Tema activităţii: „Joaca cuvintelor”
Scopul activităţii:
- educarea capacităţii de a se exprima în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
- înţelegerea faptului că propoziţiile sunt alcătuite din cuvinte iar cuvintele din silabe;
- educarea rapidităţii în gândire.
Obiective operaţionale:
-

să enunţe în maximum un minut un cuvânt care începe cu sunetul „s”;
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-

să selecteze cel puţin un jeton ce reprezintă elemente a căror denumire este formată dintr-o

singură silabă;
-

să transforme un cuvânt monosilabic într-unul cu două sau mai multe silabe;

-

să formuleze o propoziţie cu un cuvânt a cărui imagine este reprezentată pe jeton.

Sarcina didactică:
„Găsiţi cuvinte cu o singură silabă”
„Transformaţi cuvintele cu o singură silabă în cuvinte cu două sau mai multe silabe”
Regula jocului: „Un cuvânt în maximum 1 minut!”
Motivaţia:
Poveştile au înfrumuseţat din totdeauna viaţa copiilor. Ele au exprimat întâmplări, au născut eroi, au trezit
emoţii şi au dat exemple de urmat. Toate acestea nu ar fi existat dacă nu ar fi fost CUVÂNTUL. Cuvintele alăturate
corect în propoziţii ne ajută să ne exprimăm , să comunicăm. Pentru a descoperi farmecul cuvintelor ne vom juca de-a
„JOACA CUVINTELOR”
Resurse materiale şi de timp:
Imagini din poveşti, Puzzle, jetoane reprezentând personaje, obiecte, elemente din poveşti.
Durata jocului 30 min.
Resurse procedurale:
Brainstorming, explicaţia, demonstraţia, Schimbă perechea, metoda Puzzle
Evaluare:
Verbalizarea unor imagini de pe jetoane prin metoda „Schimbă perechea”
Activitatea propriu-zisă:
Evocare:
Se realizează prin metoda „Puzzle” unde copiii vor reconstitui scene din poveşti. Se formează grupe de câte 3
copii prin tragere la sorţi (un copil comunică, un copil receptează şi un copil este observator)
Realizarea sensului:
Pornind de la imaginile realizate de copii prin metoda Puzzle şi tema activităţii Joaca cu cuvintele vom
desfăşura jocul didactic folosind brainstormingul ca procedeu.
Copiii sunt împărţiţi în două grupe omogene după criteriul „iepuraşi sau ursuleţi”. Se comunică sarcina didactică şi
regula jocului.
Grupa ursuleţilor primeşte jetoane cu elemente, personaje, obiecte, fenomene din poveşti şi le vor selecta doar pe acelea a
căror denumire conţine doar o singură silabă. Grupa iepuraşilor vor enumera cuvintele cu o singură silabă a cărei sunet
iniţial este „s”.
Varianta II: Educatoarea anunţă sarcina: „Transformaţi cuvintele cu o singură silabă în cuvinte cu două sau mai multe
silabe: sar-săritură, spic-spicul, sac-sacul, etc.
Complicare jocului: Formulaţi propoziţii cu cuvântul reprezentat prin imagine pe jeton.
Reflecţie:
Copiii descriu imaginile prezentate de perechea fiecăruia schimbând apoi perechea pentru ca fiecare copil să verbalizeze
o imagine din poveşti.
Încheiere:
Toate materialele cu care s-au jucat copiii sunt aşezate la Castelul poveştilor.
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,,ȘCOALA ONLINE, FUNDAMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA.”
LUCRARE METODICO - ȘTIINȚIFICĂ
,,Avantajele și dezavantajele educației în mediul online pentru preșcolari.”
Miron Oana GPP Brețcu,
Miloșan Paula GPP Nr. 14 Brașov,
Vlad Adriana GPN Zăbala,
Zarzu Maria GPP Brețcu,
Moroianu Doina Șc. Gim. Comenius Brețcu,
Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viața unui individ prin consecințele durabile pe
care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Ultimele cercetări au demonstrat și argumentat modul în care trebuie
abordată această perioadă de viață insistând pe practicile adecvate de îngrijire și educație a copilului mic.
Ideea centrală este aceea că fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate
în privința lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte pe deplin chiar și atunci când se confruntă cu situații noi de
învățare cum ar fi cele prin educația din mediul online. Tot ceea ce știm, credem și gândim despre copil se reflectă în tot
ceea ce facem pentru el. Cu cât ne vom apropia de el și îl vom înțelege mai bine, cu atât vom învăța mai multe despre
ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească și să se dezvolte la nivelul întregului potențial de care dispune, atât
în calitate de cadru didactic, cât și în calitate de părinte
Educația online, o provocare pentru toate cadrele didactice din România, o provocare care ne – a determinat să
ne aprofundăm cunoștințele și în domeniul TIC – ului. În această lucrare dorim să prezentăm avantajele și dezavantajele
educației în mediul online la preșcolari, exemple de bune practici, din perioada desfășurării activității ,, instructiv –
educative”, dacă o putem numi așa, greutățile întâmpinate în perioada în care am fost nevoiți să ne desfășurăm
activitatea. Tema va fii abordată atât din prisma educatorului,cât și din prisma preșcolarului și a părintelui.
Pentru educatoare, trecerea bruscă de la activitatea didactică cu prezență fizică de la grădiniță la activitatea în
mediul online, a avut un impact puternic de nesiguranță, neputință. Ceea ce a urmat a fost o provocare care te – a
determinat să studiezi modul în care planifici, coordonezi propunerile, sugestiile de activități astfel încât acestea să fie
atractive, să fie științific bine documentate, să respecte cerințele Curriculum - ului pentru educație timpurie, să fie atent
selectate astfel încât să le capteze atenția, să le stârnească dorința de a desfășura activitățile propuse chiar și acasă
împreună cu părinți. Putem afirma că oarecum a început o nouă etapă din cariera noastră didactică, etapă la care a trebuit
să ne adaptăm într – un ritm alert, deoarece nu puteam să dăm dovadă că nu suntem pregătiți, că nu știm ceea ce avem de
făcut.
În semestrul II, din anul școlar 2019 – 2020, activitățile propuse, le – am postat pe grupul închis de pe facebook
intitulat”. Având în vedere că ne desfășurăm activitatea la o grădiniță cu program prelungit, am stabilit împreună cu
colegele, să propunem activitățile respectând temele anuale de studiu, prevăzute în Curriculum pentru educație timpurie,
în funcție de Planificarea anuală întocmită la începutul anului școlar, planificarea calendaristică. Activitățile propuse să
fie activități care se pot desfășura acasă, cu materiale din natură, materiale care pot fi la dispoziția preșcolarilor, care nu
pun viața în pericol, să fie atractive, să respecte particularitățile de vârstă a acestora.
Postările cu activitățile propuse, le realizam în funcție de tura în care am fi desfășurat activitatea didactică ca la
grădiniță, educatoarea care trebuia să își desfășoare activitatea în tura de dimineață, posta între orele 8.00 – 9.00, pentru a
putea fi vizualizate și desfășurate înainte de masă de preșcolari, iar educatoarea din tura II, posta sugestiile de activități
între orele 12.00 – 13.00. Activitățile propuse înainte de masă erau activități cu un grad de dificultate mai ridicat, care îi
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solicita pe copii să rezolve unele sarcini chiar oral, cele de după– amiază erau sugestii de activități recreative,
recuperatorii, distractive, jocuri în aer liber.
Ceea ce am constatat în semestrul II al anului școlar precedent, a fost faptul că părinții sau străduit să facă în așa fel
încât să pună la dispoziția copiilor cele necesare pentru a nu pierde contactul cu noi. Cei care au întâmpinat greutăți ne –
au anunțat și am găsit soluții împreună astfel încât să nu pierdem legătura.
Toate educatoarele am fost foarte atente la selecția calității și conținutului materialelor preluate de pe internet,
deoarece grupa la care ne desfășurăm activitatea este o grupă combinată ca vârstă și etnie (români și maghiari), drept
pentru care deseori, la dezbaterea unor teme ne confruntam cu materiale de pe internet care erau concepute la un nivel
superior și utilizau un limbaj pe care preșcolarii nu l – ar fi înțeles, am conceput și realizat materiale înregistrate cu
activități, în care am prezentat preșcolarilor noștri tema propusă în funcție de specificul grupei noastre. Aceste materiale
propuse au avut un impact mai mare asupra preșcolarilor, aceștia erau foarte bucuroși când auzeau vocea doamnei lor
educatoare ceea ce le capta atenția.
Ca exemple de materiale audio – video realizate și postate: în cadrul Domeniului Știință - Observare ,,Primăvara”,
,,Copăcelul”, ,,Legume timpurii”, Activitate matematică ,,De – a mici matematicieni”, ..Predare numărul și cifra 8”,
Domeniul om și societate – Activitate practică ,,Lipire Ridichea”, ,,Machetă Iarna”, Domeniul estetic și creativ – Pictură
,,Legume timpurii”, ,,Peisaj de toamnă”, ,,Peisaj de iarnă”, etc.
La sfârșitul anului școlar 2019 – 2020, am realizat o mică serbare virtuală, prin care ne – am luat la revedere de la
preșcolarii care au plecat la școală, am sperat că începutul de an școlar va fi așa cum eram obișnuiți de – a lungul
timpului.
Începutul anului școlar 2020 – 2021, a fost unul destul de greu datorită normelor de igienă și distanțare care trebuiau
respectate ți practicate atât de către cadrele didactice, personalul auxiliar și preșcolari. Am pregătit toate spațiile
grădiniței în conformitate cu normele impuse pentru combaterea virusului, am informat părinții despre noile reguli și
condițiile în care ne vom desfășura activitatea didactică, dar nu după mult timp, datorită ratei de infectare la nivel
național ne – am reînceput activitatea în mediul online.
Spre deosebire de ceea ce desfășurasem în anul școlar precedent, de astă dată știam ceea ce avem de făcut, ne – am
perfecționat în a crea activității pentru copii utilizând Wordall, realizarea și utilizarea unei platforme educaționale
Classroom, participarea la cursuri de perfecționare în ceea ce privește utilizarea platformelor educaționale.
Pentru preșcolari, aceștia au considerat perioada online o vacanță, un bun prilej de a petrece mai mult timp împreună
cu părinți. Ceea ce am constatat, la începutul activității în mediul online, preșcolarii de grupă mare au fost cei de la care
am primit feedback, preșcolarii de grupă mică și mijlocie au preferat și urmărit cu atenție, activitățile în care le erau
sugerate vizionarea unor povești, audierea cântecelor pentru copii, activitățile și jocurile de mișcare în aer liber. La
începutul anului școlar 2020 – 2021,când au venit la grădiniță preșcolarii erau tăcuți, distanți, preferau să stea mai mult
la măsuțe, întâmpinau dificultăți în exprimare, unii afirmau că este mai bine acasă pentru că pot sta mai mult pe telefon.
Ceea ce putem constata este că educația în mediul online a fost în detrimentul preșcolarilor, deoarece aceștia au fost
determinați să apeleze și să desfășoare activități de învățare apelând la tehnologie, mai mult timp, pe o perioadă mai
îndelungată ceea ce nu este recomandat pentru vârsta lor și ceea ce poate provoca probleme de sănătate în timp.
Preșcolarii în mediul online nu mai au posibilitatea de a socializa.
Pentru părinți, activitate în mediul online a fost o provocare, aceștia având posibilitatea să realizeze cât de
importantă este activitatea instructiv – educativă, a cadrelor didactice, atât de la grădiniță, cât și de la școală. Aceștia au
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întâmpinat dificultăți în utilizarea tehnologiei, lipsa dotării necesare, lipsa timpului care trebuie alocat desfășurării unei
activități chiar dacă aceasta este de scurtă durată, lipsa materialelor necesare.
Educația în mediul online, în calitate de părinte ne – a oferit prilejul să petrecem mai mult timp împreună cu copiii noștri,
să le acordăm mai multă atenție, să îi sprijinim mai mult.
În concluzie considerăm că educația în mediul online, nu este benefică pentru preșcolari, deoarece activitatea
fundamentală în grădiniță este ,,jocul”, prin intermediul lui învățăm , socializăm, ne dezvoltăm, acesta se poate doar prin
prezență fizică la grădiniță.
În educație, nu există rețete, există experiență acumulată, idei, teorii bazate pe cercetări noi, practici confirmate care șiau demonstrat în timp eficiența. Succesul educației se bazează pe adaptarea demersului educațional la nevoile individuale
ale fiecărui copil.
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VIOLENŢA , O PROBLEMA A ZILELOR NOASTRE

PROFESOR: PETRICIOIU CAMELIA
LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT” BOLDEŞTI - SCĂENI

” Nu lucrurile care ni se întâmplă contează ci felul
în care reacţionăm noi faţă de ele.”
Hans Eynseck
Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane.
Presa scrisă sau audiovizuală informează în permanenţă cu referire la manifestări diverse ale acestui fenomen. De la
formele cele mai agresive, cum ar fi crime îngrozitoare, violuri, bătăi, furturi etc şi până la cele mai puţin şocante, ca
violenţele verbale însoţite de imagini violente se perindă zilnic în faţa ochilor noştri.
În acest context, naşterea diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi devine, adesea, un
lucru obişnuit cu care semenii coexistă fără a mai observa pericolul. Cu cât mediul cultivă mai mult violenţa, cu atât copiii se
vor obişnui mai mult cu ea şi este văzută ca o cale practică şi sănătoasă de rezolvare a conflictelor. Oprirea violenţei nu este
posibilă decât dacă îi sunt cunoscute originile, cauzele, formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire. Problema
violenţei în şcoală trebuie să fie o temă de meditaţie pentru fiecare implicat în actul educaţional.
Y. A. Michaud încearcă o definiţie mai subtilă a violenţei, având ca punct de plecare trei categorii de factori: Există
violenţă când, într-o situaţie de interacţiune, unul sau mai mulţi actori acţionează de o manieră directă sau indirectă,
mascată sau distribuită, aducând prejudicii altora în grade variabile, fie în integritatea lor fizică, fie în integritatea lor
morală, fie în posesiunile lor, fie în participările lor simbolice sau culturale. Pot fi identificate trei elemente care surprind
înţelesul acestui concept:
* violenţa este o situaţie de interacţiune (impunând unul sau mai mulţi actori);
* este o acţiune prin care se aduc prejudicii altora (corporale, morale etc.);
* aceste prejudicii se manifestă prin diferite modalităţi (directe sau indirecte).
Există mai multe tipuri de violenţă:
violenţa psihologică- vizează emoţiile unei persoane, în special rănile emoţionale ce nu sunt vindecate. Cuvintele următoare
sunt exemple de violenţă emoţională:”Este vina ta că....”, „Dacă nu erai tu aş fi putut să...”
violenţa mentală- se traduce prin acte de abuz de putere sau de control a unei persoane asupra alteia. Actele de violenţă
mentală cuprind toate gesturile şi cuvintele care provoacă frica, terorizează, ameninţă, umilesc, insultă sau izolează o
persoană de familia sau prietenii săi.
violenţa fizică- însumează toate actele fizice care se fac cu intenţia de a răni sau de a face rău unei persoane
violenţa sexuală- desemnează actul sexual sau exploatarea sexuală fără acordul persoanei. Actele care sunt considerate
violenţă sexuală sunt: expunerea unei persoane la un material pornografic, violul, hărţuirea sexuală
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etc. Violenţa sexuală se poate produce singură sau însoţită de alte forme de violenţă.
violenţa verbală- se foloseşte pentru a controla o persoană sau pentru a controla emoţiile ei. Violenţa verbală se poate
prezenta sub diverse forme: ţipete, insulte, ridiculizarea aspectului fizic, denigrare.
Când se discută despre violenţă în şcoală, se consideră drept surse favorizante factorii exteriori şcolii: mediul
familial, mediul social, factorii ce ţin de individ, de personalitatea lui.
Mediul familial reprezintă cea mai importantă sursă a agresivitaţii elevilor. Mulţi dintre copiii care prezintă un profil
agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul
familial este perturbat şi de criza locurilor de muncă, de şomajul ce-i atinge pe părinţi. Părinţii sunt confruntaţi cu multe
dificultăţi de ordin material, dar şi psihologic, din cauza sentimentului de eşec şi astfel, ei nu mai sunt disponibili pentru
copiii lor. Pe acest fundal apar apoi probleme familiale extrem de grave care-i afectează incredibil de mult pe copii: consumul
de alcool, abuzarea copilului, violenţa intrafamilială la care se mai adaugă şi unele lipsuri educaţionale: lipsa de comunicare,
de dragoste, inconstanţă în cerinţele formulate faţă de copil, mijloacele violente de pedepsire a copilului sub pretextul că
bătaia e ruptă din rai. Există şi părinţi care pun accent mai mult pe relaţia afectivă decât pe rolul educativ pe care ar trebui
să-l aibă în raporturile cu progeniturile lor şi nu le impun nici un fel de reguli, de interdicţii căutând să evite conflictele.
Mediul social conţine numeroase surse de influenţă care induc, stimulează şi întreţin violenţa şcolară: inegalităţile
sociale, mass-media, criza valorilor morale, situaţia economică, lipsa de
cooperare a instituţiilor implicate în educaţie etc.
Conjunctura economică şi socială provocă anumite confuzii în rândul
tinerilor, care încep să se îndoiască de eficacitatea şcolii, de utilitatea ştiinţei,
mai ales că observă că şcoala nu-i asigură inserţia profesională. Un mediu
social în criză afectează dezvoltarea copilului.
Într-o strânsă corelaţie cu purtările violente sunt şi trăsăturile de
personalitate ale elevului. Între factorii psihologici implicaţi în etiologia
infracţiunilor prin violenţă, se menţionează: instabilitate emoţională, trăsături
de ordin egocentric, diminuarea sentimentului de responsabilitate şi
culpabilitate. Acestor factori li se mai adaugă şi problemele specifice vârstei adolescenţei.
Adolescenţa este o etapă de modificări importante pe plan psihic, fizic şi social. Schimbările fizice care încep la
pubertate sunt , de multe ori, foarte brutale şi adolescenţii le simt ca pe o reală metamorfoză. Modificările respective pot da
naştere la o atitudine de respingere în raport cu cei din jur, timiditate, refuzul de a comunica, jenă. O trăsătură esenţială este
legătura pe care adolescentul o stabileşte cu propriul corp în schimbare. El este suportul privilegiat al exprimării
personalitaţii, fiind astfel martori la exagerari în privinţa vestimentaţiei, coafurii, machiajului etc. În perioada adolescenţei
sentimentele se manifestă cu o mişcare accentuată. Acum adolescentul se simte fericit, este mândru de el iar după ceva timp
devine deprimat. Foarte des, el oscilează între sentimentul de putere şi sentimentul de scădere a stimei de sine. Cu scopul de a
se apăra de aceste sentimente, adolescenţii dezvoltă reacţii de provocare, de agresivitate, de opoziţie faţă de profesori şi
părinţi .
MĂSURI DE COMBATERE A VIOLENŢEI ŞCOLARE
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•

Respectarea strictă a Regulamentului Şcolar şi al Regulamentului de Ordine Interioară;

•

Întărirea pazei şi ordinii în şcoală;

•

Îmbunătăţirea activităţii educative prin teme de dirigenţie, prezentarea unor cazuri apărute în presă,desfăşurarea unor
programe şi proiecte educaţionale, monitorizarea elevilor şi faptelor reprobabile, consilierea psihologică a elevilor
cu probleme comportamentale etc;

•

Întărirea legăturii şcolii cu familia şi comunitatea locală;

•

introducerea uniformelor şcolare, a unor însemne distinctive pentru elevii din fiecare şcoală, a legitimaţiilor de elev,
interzicerea utilizării telefoanelor mobile în şcoală.
În această perioadă extrem de dificilă, comunicarea dintre părinţi şi copii, profesor şi elev este esenţială.

Adolescentul doreşte să fie înţeles, să i se ofere dragoste, dar, de cele mai multe ori, nu recunoaşte acest lucru şi nici nu îl
exprimă. Dardel Jaouadi consideră că violenţa în şcoală ia naştere, în primul rând, de la un deficit de comunicare. A lupta
împotriva violenţelor şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării între toate persoanele angrenate în actul
educaţional.

Nu trebuie
aşteptat ceasul al XII-lea…

Dacă un copil trăieşte în critică,

Dacă un copli trăieşte în acceptare şi prietenie,

El învaţă să condamne.

El învaţă să găsească dragostea în lume.

Dacă un copil trăieşte în ostilitate,
El învaţă să se bată.
Dacă un copil trăieşte în ridicol,
El învaţă să fie temător.
Dacă un copil trăieşte în ruşine,
El învaţă să fie timid.
Dacă un copil trăieşte în toleranţă,
El învaţă să fie răbdător.
Dacă un copil trăieşte în încurajare,
El învaţă ce este încrederea în sine.
Dacă un copli trăieşte în adevăr,
El învaţă să aprecieze.
Dacă un copil trăieşte în siguranţă,
El învaţă să aibă încredere.
Dacă un copil trăieşte în aprobare,
El învaţă să fie mulţumit de sine.
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TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Prof. înv. primar PĂUNESCU ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET

Thomas Jefferson a spus, acum mai bine de 200 de ani: Nimic nu este mai inegal decât să-i tratezi în mod egal
pe oamenii inegali. Desigur, afirmaţia, la vremea respectivă, avea rezonanţă cu caracter social, nu educativ, însă educaţia
nu se poate desfăşura normal decât într-o societate în care scara valorilor să fie unul dintre principiile de existenţă a
acesteia!
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.
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 predareînvăţare.
În timpul activităţii diferenţiate se vor folosi în permaneţă 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.
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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 crează 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.
Procesul de învăţare este cel mai eficace atunci când elevul obţine retroinformaţii asupra modului de desfăşurare
a învăţării sale… Retroinformaţia este cunoaşterea rezultatelor învăţării. Se înţelege că acest lucru este posibil numai cu
condiţia ca procesul de învăţare să fie însoţit de verificări cât mai dese şi, bineînţeles, de cunoaşterea rezultatelor acestor
verificări.
O fişă este bună dacă răspunde trebuinţelor unui elev şi dacă îi este dată tocmai elevului respectiv. Aceasta poate
cuprinde exerciţii şi probleme aşezate în ordinea gradului de dificultate, de la simplu la complex, în mod gradat, pentru ai da posibilitatea fiecărui elev să lucreze până acolo unde îl ajută capacităţile intelectuale. Fişele de învăţare/ evaluare se
realizează individual şi sunt un mod de asigurare a conexiunii inverse, rapid şi eficient.
În funcţie de subiecţii care folosesc aceste fişe, le putem clasifica în:
•

Fişe de recuperare (reînvăţare): Sunt elaborate pentru elevii care au lacune în cunoştinţele lor, care nu şi-au însuşit
bine un anumit algoritm, o pricepere, o deprindere.

•

Fişe de dezvoltare: Cuprind exerciţii cu grad sporit de dificultate, probleme de inteligenţă, ajutându-i pe elevi să-şi
perfecţioneze cunoştinţele, să-şi îmbogăţească informaţiile.

•

Fişe de exerciţiu (evaluare): Conţin exerciţii gradate şi adaptate pentru toţi elevii din clasă. Sarcinile cuprinse în
astfel de fişe se referă la cunoştinţele de bază din programa şcolară, pe care trebuie să şi le însuşească toţi elevii.
Gradul de dificultate al acestora este mediu şi fiecare elev lucrează individual la rezolvarea lor, în ritm propriu.
Fişele sunt redactate astfel încât să nu prezinte dificultăţi de conţinut şi de limbaj. Ele îi ajută pe elevi să înţeleagă

şi să-şi consolideze noţiunile aplicate anterior de către învăţător întregii clase şi să le aplice corect în lucrare.
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 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
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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 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 institutorilor.

Bibliografie:
RADU, T. ION — Învăţământul diferenţiat – concepţii şi strategii, E. D. P., Bucureşti, 1987.
MONTEIL, JEAN – MARC — Educaţie şi formare, Editura Collegium Polirom, Iaşi, 1997;
NICOLA, IOAN — Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002;
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UNIVERSAL CHILDREN’S DAY
Profesor Tocilianu Diana – Laura
Școala Gimnazială nr.7, Galați
Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”, Galați
Universal children’s day is a celebration which enables us, adults to understand how important children are for a
nation. Even though Children's Day is celebrated globally by most of the countries in the world on June, 1 st, it takes place
annually on November, 20th. It was first proclaimed by the United Kingdom in 1954 and it was established to encourage
all countries to create a day. Firstly, it was meant to promote mutual exchange and understanding among children and
secondly, it was supposed to initiate action to benefit and promote the welfare of the world's children.
Moreover, parents around the world celebrate it by taking their children to fairs and spending time with them
offering gifts and attention. On the one hand, there are parents who do not spend too much time with their children either
because they have to work hard or because they are far away in another country working in order to offer the best to their
children. But they forget one thing, their children need their attention and support, they need to have them by their side
whenever it is necessary.
On the other hand, Universal Children's Day is not just a day to celebrate children for who they are, but to bring
awareness to children around the globe that have experienced violence in forms of abuse, exploitation, and
discrimination. As it has been stated, children are used as laborers in some countries, immersed in armed conflict, living
on the streets, suffering by differences be it religion, minority issues, or disabilities. That is why I have chosen to tackle
this issue and turn it into a lesson for my students in order to show them that they are important for their parents and they
should respects them for who they are, not for the gifts their parents could offer.
Grade: a V-a
Secondary School “Constantin Gh. Marinescu” Galati
Time: 50 minutes
Topic: Universal Children’s Day
Lesson aims: - to practise group work
- to develop speaking skills
- to use vocabulary related to childhood
- to understand and decode English messages correctly
Skills: writing, speaking, creating a poster
Materials: worksheets, post - its, whiteboard, ball, riddles
Strategies: individual work, group work, games playing
Possible drawbacks: - Students may have problems understanding some words on the
worksheets
- Students may have problems uttering correct messages in English
Activity I: 5 minutes
The teacher asks Ss if they know what we celebrate on the 1st of June and how important this holiday is for them.
Activity II: warming- up
Aims: - to practise speaking
Procedure

interaction

timing
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words related to childhood
on a post –it and present
them orally.
Then they stuck post-its
on a card board which has
the word childhood in the
middle. They have to give
reasons for their choice.

individual work

10 min

Activity III: 10 minutes
Aims: - to arrange the sentences and guess the word

Procedure
The teacher asks the Ss to arrange
four sentences which make a riddle
and guess the word. Each group
has a different riddle but the word
is the same. The teacher then asks
them what childhood games they
can play using a DICE.

interaction

timing

group work

10 min

Activity IV: 10 minutes
Aims: - to play a game using a ball
Procedure
The teacher throws a ball to each
student who is supposed to pick
up a ticket and answer the question

interaction

timing

individual work

10 min

giving reasons. Each piece of paper
has a different question related
to Ss free time and childhood.
Activity V: 12 min
Aims: to create their own poster
Procedure
Interaction
Each group receives a piece
of paper with the same message
the perfect world for children
on which they have to create their
group work
12 min
own poster adding words and
drawings the way they imagine
their perfect world. Each group
elects a spokesperson who
will present their project
Students are rewarded with sweets and good marks at the end of the English class – 3 min
Bibliography:
https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Day
https://www.un.org/en/events/childrenday/
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ROLUL PROIECTELOR EUROPENE ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI
Profesor, Ciolacu Mihaela
Școala Gimnazială Nr. 29 Galați

PARTENERIATE, COLABORARE, DEZVOLTARE, PERFECŢIONARE, EVOLUŢIE
Unul dintre fenomenele care a apărut în societatea umană este EDUCAŢIA. Educaţia a parcurs un drum lung
până când a devenit o adevărată ştiinţă cu statut propriu. Fiind privită din prisma celor trei componente ale sale formală, nonformală şi informală, educaţia formează personalităţi creative şi responsabile.
Educaṭia nonformală ne oferă ocazia de a desfăşura o serie de activităṭi atractive datoritǎ formelor lor variate:
excursii, tabere, expediţii, drumeţii, concursuri de cunoştinţe generale sau sportive, întâlniri cu scriitori, cluburi de
ştiinţǎ, serbǎri şcolare, activităţi cu bibliotecile, vizionǎri de spectacole, vizite la muzee sau alte instituṭii, etc. Aceste
activităţi au caracter formativ-educativ, sunt opţionale, promoveazǎ munca în echipǎ, presupun un demers cross-/trans/interdisciplinar. Sunt dirijate de personal specializat şi pot fi desfăşurate în colaborare cu părinţii elevilor sau chiar la
propunerea acestora. Conţinutul activităţilor poate fi organizat în funcţie de interesele copiilor, de aptitudini sau de
dorinţa de implicare a acestora.
Una din activităṭile cele mai interesante este participarea la proiecte şi parteneriate educaṭionale. Proiectele
educaţionale constituie activităţi inedite, foarte îndrăgite de copii, care presupun colaborări între diferite instituţii de
învăţământ.
Proiectele la care voi face referire în continuare sunt proiectele eTwinning. Acestea se desfăşoară pe portalul
www.eTwinning.net , oferind oportunitatea de comunicare, colaborare, derulare şi schimb de informaţii între şcoli, cadre
didactice şi elevi care învaţă în şcolile europene. eTwinning face parte integrantă din ERASMUS + , Programul UE
pentru EDUCAŢIE, TINERET şi SPORT. Biroul Central de Asistenţă eTwinning este administrat de către European
Schoolnet. Acesta este un parteneriat european, din care fac parte 31 de ministere europene ale educaţiei. Astfel este
promovată colaborarea între şcoli prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC). Fiecărui profesor
membru i se oferă posibilitatea de a găsi parteneri pentru participarea la diferite proiecte. Obiectivul principal este acela
de a-i ajuta pe utilizatori să facă schimb de practici, de metode de predare-învăţare, în vederea promovării din punct de
vedere profesional. Activităţile la care pot participa cadrele didactice sunt variate: proiecte educaţionale, seminarii şi
cursuri online, conferinţe tematice, ateliere pentru dezvoltare profesională. Profesorii învaţă unii de la alţii, dar şi alături
de elevii lor, colaborând transfrontalier.
Platforma www.eTwinning.net ne oferă o serie de oportunităţi:
* implicarea în activităţi curriculare şi extracurriculare comune;
* instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare;
* dezvoltarea gândirii critice;
* dezvoltarea abilităţilor TIC;
* formarea deprinderilor de lucru în echipă, cu asumarea rolurilor ce le revin;
* perfecţionarea deprinderilor de a comunica într-o limbă de circulaţie internaţională;
* apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor acestora;
* participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunități pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte
internaţionale şi prin participarea la diferite alte activităţi (seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă,
conferinţe, ateliere de dezvoltare profesională, etc);
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* un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori;
* recunoaşterea oficială a activităţii participanţilor atat la nivel naţional, cât şi european;
* premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.
Un proiect realizat pe platforma eTwinning implică angajarea a cel puţin două şcoli din două ţări europene
diferite, dar şi parteneri din diferite ṭări şi nu beneficiază de susţinere financiară. Activităţile de proiect se desfăşoară cu
ajutorul tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC). Cadrele didactice (educatori, învăţători, profesori, bibliotecari,
directori) şi elevii comunică şi colaborează pe platforma de învăţare amintită, prin e-mail, Skype, dar se poate realiza şi
prin corespondenţa tradiţională (poştă). Colaborarea se poate axa pe o singură disciplină sau poate fi interdisciplinară,
beneficiind de sprijinul TIC.
În ultimii doi ani şcolari am participat cu elevii la două proiecte eTwinning: „What you hear in nature?” şi
“Let’s give some colour”.
Proiectul „What you hear in nature?” a fost realizat în parteneriat cu Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Runowie, Lidzbark Warmiński POLONIA. Am fost co-fondator alături de d-na profesor Dorota
Apanowicz, iar la desfăşurarea proiectului au participat încă unsprezece şcoli din ṭări diferite: Serbia, Polonia, Lituania,
Spania, Slovacia, Croaṭia, România, Italia şi Turcia.
Obiectivele proiectului:
- Dezvoltarea abilităților de observare a fenomenelor naturale;
- Compararea fenomenele atmosferice în diferite țări europene;
- Creşterea interesului pentru frumusețea naturii;
- Dezvoltarea unor atitudini faṭă de mediul înconjurător (necesitatea de a proteja natura);
- Familiarizarea cu instrumentele selectate ale tehnologiilor informației și comunicațiilor;
- Creșterea capacității de a utiliza TIC și utilizarea echipamentelor informatice;
- Formularea capacităṭilor de formulare a concluziilor din observațiile realizate de-a lungul proiectului.
Grup ţintă: elevi cu vârsta cuprinsă între 8 şi 10 ani
Teme: Discipline învăţământ primar, Educaţie pentru mediu, Informatică/TIC, Ştiinţe naturale
Elevii au participat la o serie de activităṭi care vizau: prezentarea colectivului de elevi, a şcolii, a oraşului, a ṭării;
familiarizarea cu o serie de informaṭii privind fenomenele naturii, observarea acestor fenomene, plimbări în aer liber,
urmărirea unor filmuleṭe, realizarea unor desene, corespondenţă între parteneri, etc. Partea foarte interesanta a acestui
proiect a fost aceea că elevii trebuiau să realizeze săptămânal un calendar al naturii, pe care îl postau în format electronic
şi realizam la sfârşitul săptămânii o serie de observaṭii despre starea vremii în toată Europa.
O altă etapă foarte importantă şi interesantă pentru noi a fost aceea de a vizita o staṭie meteo – în cazul nostru,
Staṭia de Meteorologie Galaṭi. A fost foarte interesant să observăm toată aparatura utilizată în trecut la realizarea
prognozei meteo. Copiii au putut vedea bineînṭeles şi aparatura nouă, automată, informatizată. Totul se află acum la un
clic distanṭă şi informaṭia este transmisă la Centrul Regional Bacău şi apoi la Agenṭia Naṭională de Meteorologie
Bucureşti. Ceea ce a fost fantastic este faptul că elevii nostri au împărtăşit experienṭa cu alti colegi din Turcia şi astfel am
realizat o serie de comparaṭii între aceste două instituṭii similare din ṭări diferite.
Cel de-al doilea proiect, „Let’s give some colour” a propus implicarea profesorilor şi a elevilor care nu cunosc
încă bine limba engleză. Proiectul a fost coordonat de către Aydin Imrak – Isabeyli Ortaokulu, Nazilli, Turcia şi Rena
Alvanou – Demenica Primary School, Patra, Grecia. Proiectul a avut 18 membri. Au participat 18 cadre didactice şi
aproximativ 100 elevi. Proiectul a apelat la metodele gândirii critice, a dezvoltat abilităţi manuale, susţinând talentele lor.
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Le-a dezvoltat noi cunoştinţe despre diferite arte, copiii au împărtăşit experienţe noi, dar le-a dezvoltat responsabilitatea
şi abilitatea de vorbi în limba engleză.
Intrumente utile: Chat, e-mail, Forum, Jurnal de proiect, Other software (Powerpoint, video, pictures and
drawings) , TwinSpacer TIC.
Obiective:
-

Promovarea gândirii creative;

-

Dezvoltarea abilităţilor manuale prin activităţi de pictură şi lucru manual;

-

Realizarea unor lucrări practice, respectând tematica dată;

-

Realizarea unor materiale, folosind instrumentele TIC (Powerpoint, video, pictures and drawings);

-

Prezentarea lucrărilor proprii prin intermediul echipamentelor informatice (e-mail,etc);

-

Realizarea unor materiale (felicitări, desene) pentru corespondenţa clasică (Poşta) între parteneri.

Activităṭile din cadrul acestor proiecte au susţinut curiozitatea, interesul şi entuziasmul copiilor. Am îmbinat în
mod cât mai plăcut activitătile din sala de clasă cu cele desfăşurate în aer liber, dar cu sarcini precise, pe care copiii au
urmărit să le rezolve. Pentru toată muncă am fost răsplătiti cu Certificatul de Calitate pentru ambele proiecte.
Bibliografie:
•

Cucoş, C., Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1998;

2997

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

EDUCAȚIA REMEDIALĂ PRIN PROIECTE EDUCATIVE
Profesor înv primar Stanciu Mariana
Școala Gimnazială Nr. 29 Galați
Din necesitatea de a reflecta orientarea intensă a educației speciale spre copil și comunitatea în care acesta
trăiește, UNESCO a introdus în anii ’90 conceptul de CES. În tipologia copiilor cu CES sunt incluși și acei copii din
medii dezavantajate, cunoscută fiind migrația spre locurile de muncă din străinătate. A luat naștere astfel educaţia
incluzivă care care își propune să anuleze toate barierele în învăţare şi să asigure participarea tuturor celor vulnerabili la
excludere şi marginalizare, fiind o abordare strategică desemnată pentru a facilita succesul învăţării pentru toţi copiii.
Cadrul didactic modern trebuie să fie flexibil la astfel de situații și să întrevadă riscurile la care sunt supuși astfel
de copii, care, de multe ori renunță la a frecventa zilnic școala. Este momentul în care e oportun să abordeze cu tact
metode și tehnici noi, să inoveze demersul didactic abordat în cazul acestor copii. Creșterea unei generații sănătoase
implică asumarea unui rol mult mai solicitant care înseamnă câteodată pierderea răbdării și a respectului față de care
metodele atît de necesare pentru școala de azi care fac apel la tehnicile moderne, inclusiv IT.
Deşi termenul poate fi supus interpretărilor, CES constituie o coordonată relevantă în plan psihopedagogic,
deoarece evidențiază necesitatea individualizării procesului de învățare și evaluare, analiza cauzelor abandonului sau
eşecului şcolar. Doar în situația abordării adecvate a copiilor cu cerințe speciale se poate vorbi de egalizarea șanselor în
sistemul de învățământ. Mai mult decât ceilalți, acești copii au nevoie de un surplus de atenție în creștere și dezvoltare și
este important pentru ei să se dezvolte într-un mediu care să dilueze diferențele de orice fel. Modelul integrării și al
incluziunii are la bază un concept care se încrede în copil şi încurajează dezvoltarea şi capacităţile acestuia, iar școala
trebuie să vină în întâmpinarea acestuia adaptându-se printr-o pedagogie a discriminării pozitive şi a spiritului suportiv.
Din necesitatea aplicării celor subliniate anterior, am derulat proiectul educativ cu rol de ameliorare a învățării
“Învăț și devin mai bun”, prin care am am urmărit derularea unor activități atractive pentru elevii ale căror rezultate și
prezență la școală au fost afectate de situația familială nefavorabilă. Acest proiect a urmărit așadar îmbunătăţirea
accesului şi creşterea calităţii educaţiei pentru copiii din grupuri dezavantajate, cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor
pentru muncă, optimizarea personală ce permite fiecăruia să se autodescopere şi să se autocreeze prin întâlnirea cu
celălalt. În primul rând, am inclus acei copii în activități extracurriculare pentru a construi o punte de comunicare
veridică, pentru a-i cunoaște și în alte ipostaze și am avut mereu în vedere responsabilizarea lor pentru a se simți
valorizați. În excursii, vizite la muzee, expoziții, distracții în aer liber, plimbări în grup, copilul și profesorul se vor simți
astfel într-o ambianță familiară. Copilul va fi mai relaxat și mai motivat să comunice mai mult cu un profesor care știe să
se relaxeze frumos, râzând și manifestând interes față de muzica, dansurile și gândurile copiilor. Activitățile extrașcolare
sunt o modalitate perfectă de a schimba atitudinea elevilor față de școală, care în ultimul timp nu este prea favorabilă. În
aceste momente se poate manifesta pentru copii cu CES nevoia de afecţiune şi de securitate, de apreciere şi întărire
pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate şi de independenţă etc.
Apoi, implicarea acestor elevi în acțiuni ale bibliotecii școlare, i-a apropat mai mult de carte, întâi prin contactul
fizic pe care îl presupune. Jocurile derulate în spațiul bibliotecii presupun o altă atmosferă. Activităţile literare şi artistice
pot juca un rol deosebit în acest domeniu, în special atunci când elevii sunt implicaţi afectiv şi când temele propuse ajung
să-i capteze. Realizarea unor lucrări duce la dezvoltarea simţului artistic, le educă gustul pentru frumos şi îi motivează pe
copii să-şi exprime sentimentele.
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De asemenea, am avut în vederea atragerea elevilor către învățătură prin utilizarea mijloacelor TIC la orele de
limba şi literatura română la clasa a VI-a în timpul predării, la unitatea 8:
•

Lecţia 1 - Conţinuturi: Textul epico-liric, în proză (reportajul literar) – Lectura textului suport: Cartea Oltului
(fragment), de Geo Bogza
Instrument TIC: Audiție Geo Bogza - autoprezentare (https://www.youtube.com), recitare poezii
https://www.youtube.com/watch?v=DjQs2An2DIw
www.versuri-si-creatii.ro › B › Geo Bogzailm Youtube, Wikipedia – Cine a fost Geo Bogza?

•

Lecţia 2) Instrument TIC: Figuri de stil: prezentare PowerPoint.

•

Lecţia 3) Instrument TIC: Exprimaţi-vă sentimentele, impresiile, opiniile faţă de mesajul fragmentului din opera
“Cartea Oltului”, de Geo Bogza printr-o prezentare în format electronic. Puteţi posta: un desen, versuri, o
melodie la care vă gândiţi auzind opera, impresii etc.

•

Lecţia 4) Evaluare – Instrumente TIC: realizarea unui afiş despre opera studiată; redactarea de texte la
calculator, căutarea de informaţii pe internet, imagini cu pădure etc.
Metodele interactive de comunicare se prezintă mai degrabă ca niște ”jocuri” construite pentru învățare,

distractive și nu ca activități de concentrare a atenției pe un conținut dat. Favorizează, în primul rând implicarea afectivă
și motorie mai mult decât formarea și dezvoltarea de abilități, capacități și competențe, lăsând în plan secund informația
și memorarea informației. Atât proiectarea, cât și desfășurarea metodelor interactive necesită mai mult timp, diversitate
de idei, implicare, descoperirea unor noi valori, responsabilitate didactică și multă, multă creativitate.
Lucrul pe grupe îi ajută pe elevii cu CES să beneficieze de suportul celorlalți în realizarea sarcinilor și să se
simtă implicati și valorizați în clasa de elevi. Ei sunt invitați astfel la participare, la învățare autentică, punând la lucru
imaginația și creativitatea fiecăruia, și astfel, cu certitudine vom vedea rezultatele și vom avea parte de aprecierea
elevilor, care vor observa ascensiunea spre nou, spre construirea cunoașterii ca drum către devenire, ca efort în scopul
dezvoltării personale, util pentru sine. Strategiile și intervenții utile iau în considerare și crearea unui climat afectiv
pozitiv.
Atunci când profesorul consideră că este o problemă cu subiectul, trebuie să ia măsuri, să simplifice materialul
de învățat, să se asigure că acesta a fost înţeles, să prezinte noile informaţii cu entuziasm, să explice prin ce îl va ajuta pe
elev învăţarea cunoştiinţelor respective. În situația copiilor cu probleme este necesar să demonstreze în mod concret că îi
pasă de elevii săi, iar modalitatea de abordare poate fi diferită: uneori unii elevi au nevoie să fie abordaţi cu calm şi
înțelegere, în timp ce alţii, doar prin mustrare pot fi schimbaţi.
În concluzie, există câteva aspecte semnificative pe care trebuie să le avem în vedere pentru facilitarea integrării
școlare și, ulterior, sociale a acestor copii. Stimularea încrederii în sine și a motivației pentru învățare, încurajarea
sprijinului și a cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor, încurajarea independenței și
creșterea autonomiei personale sunt aspecte semnificative, alături de aprecierea pozitivă în sarcinile școlare, folosirea
sistemului de recompensă, de laude, întărirea pozitivă – toate sunt extrem de importante, deloc de neglijat în activitatea
practică cu elevii cu CES.
Fiecare copil este unic şi îşi are propria sa valoare, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de
învăţare şcolară, iar creşterea accesului la educaţie al tuturor copiilor, măsurând mai degrabă progresul şcolar decât
rezultatele este etalonul pe care trebuie sa-l avem în vedere, creând o şcoală deschisă, prietenoasă, capabilă să accepte şi
să valorizeze fiecare copil în parte.
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Bibliografie:
Ciubotaru Adriana, Scenarii ameliorative de integrare a copiilor cu cerințe special în învățământul de masa, rev.
Experiențe didactice
Slivca Olesea, Slivca Alexei, Școala de azi, între tradiție și inovație, rev. Experiențe didactice
Vasile Mariana, O altfel de predare, rev. Experiențe didactice
Moldovan Dan-Dumitru, Învățământul românesc are nevoie de o schimbare… în gândirea ta!, rev. Experiențe
didactice
http://copiisinguriacasa.ro/pentru-specialisti/studii-si-cercetari/situatia-copiilor-ai-caror-parinti-sunt-plecati-la-munca-instrainatate/
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ROLUL COMUNICĂRII CREATIVE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL
Profesor, Mihai Mariana
Școala Gimnazială Nr. 28 Galați
„Cuvântul este gândirea exterioară, iar gândirea este cuvântul interior” (Rivarol)
Comunicarea „trebuie să uşureze învăţarea rolurilor sociale şi contactelor umane”, ceea ce înseamnă asimilarea
deprinderilor de dialogare civilizată, de a asculta şi a vorbi, de a pune întrebări şi a răspunde, de a emite şi descifra
mesajele verbale, paraverbale şi nonverbale.
Comunicarea didactică este „un transfer complex, prin mai multe canale ale informaţiilor, între două entităţi
(indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan sau succesiv roluri de emiţători şi receptori, semnificând conţinuturi
dezirabile în contextul procesului educativ – instructiv”. Învăţătorul care informează adoptă o formă de comunicare
ierarhică, iar cel care comunică cu elevii îşi asumă poziţia de egalitate cu aceştia, schimbând mesaje reciproce. Între
învăţător şi elevi se „plimbă” mesajele fără inhibiţii, iniţiativa exprimării opiniilor este încurajată, iar informaţiile
pendulează între cei ce comunică pe principiul reciprocităţii. Pe rând şi oricând, emiţătorul (învăţătorul) ia locul
receptorului (elevului), determinând aceeaşi poziţie privilegiată a partenerilor, a educabilului şi a celui ce educă. Tipul de
comunicare reciprocă răspunde unui proces de învăţământ democratic, în care învăţătorul nu rămâne un agent de
informatizare, iar elevul un asimilator de informaţie. Actul de comunicare este bilateral, determinând opţiunea că
„mesajul nu este numai ceea ce se predă, ci şi ceea ce se recepţionează”. În termeni didactici, mesajul este o competenţă
din perspectiva educatorului şi o performanţă din perspectiva educatului.
În comunicarea şcolară un rol fundamental îl are comunicarea orală şi comunicarea scrisă. Comunicarea orală
sau verbală presupune schimbul de mesaje, prin dialog. Aceasta presupune o serie de „artificii” : gesturi, mimică, mişcare
şi alte elemente.
Abilitatea de exprimare orală se formează prin însuşirea capacităţii de conversaţie, de comentare. Pentru aceasta
se impune un exerciţiu permanent de îmbogăţire şi nuanţare a vocabularului, de promovare şi provocare a comunicării
orale pentru a înfrânge inhibiţiile şi a disciplina dialogul.
Din perspectiva didactică, obiectivele comunicării scrise se realizează progresiv şi presupune: învăţarea
elementelor componente ale literelor; desenarea literelor; legarea acestora în cuvinte şi a cuvintelor în mesaje;
cunoaşterea regulilor de ortografie, a normelor de punctuaţie, a corectitudinii gramaticale; îmbogăţirea şi nuanţarea
vocabularului; deprinderea de a folosi cuvintele metaforic; asigurarea unei logici în exprimarea scrisă.
În clasele primare, se va urmări formarea capacităţii de comunicare prin dialog, observare, pronunţare,
interpretare de rol, povestire, denumire, memorare, alcătuire de mesaje, ordonare, recunoaştere şi completare. Pentru
realizarea acestor performanţe, se pot folosi diferite strategii de organizare şi desfăşurare a lecţiilor: observarea unei
planşe, a unei ilustraţii sau a unui desen şi elaborarea spontană a unor răspunsuri la întrebări; observarea unor ilustraţii
care prezintă momente din lumea poveştilor, a personajelor, pe baza cărora elevii vor relata, în ordine logică,
întâmplările, iar întrebarea „ce s-ar fi întâmplat dacă.....” va completa lumea poveştilor, solicitând inventivitatea copiilor;
pentru formarea unei pronunţări corecte, se vor provoca segvenţe didactice de denumire a lucrurilor şi fiinţelor, de
folosire a cuvintelor în propoziţii orale; adresarea de întrebări reciproce şi provocarea unui dialog între elevi este o formă
importantă de asigurare a comunicării orale; efectuarea jocurilor de rol constituie un procedeu important şi agreabil de a
încuraja capacitatea de comunicare reciprocă a elevilor. Jocul de rol „nu este nici pe departe un antrenament pentru
actorie, ci unul de participare activă în comunicare”, astfel formându-se deprinderi precum descrierea, caracterizarea,
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exprimarea opiniei, rezumarea, schimbarea punctului de vedere, interpretarea, care pot fi provocate prin: relatarea
textului prin adăugarea de noi detalii, relatarea conţinutului dintr-un alt punct de vedere (inventarea de situaţii paralele);
descrierea de situaţii şi exprimarea stărilor afective; alcătuirea de propozişii cu ajutorul unor cuvinte date, cu acele
cuvinte care încep cu aceeaşi literă, schimbarea topicii în exprimare; memorarea unor poezii scurte, recitarea lor şi
comentarea unor cuvinte sau grupuri de cuvinte; adresarea reciprocă de întrebări în legătură cu un text literar şi
evidenţierea calităţii răspunsurilor date; exerciţiu de îmbogăţire şi nuanţare a vocabularului ş.a.

Metoda de bază pentru

realizarea obiectivelor comunicării este exerciţiul, iar procedeul antrenament atitudinal şi o ocazie de învăţare a jocurilor
sociale, cu toate consecinţele majore. Asemenea jocuri pot avea diferite conţinuturi: imitarea unor sunete din natură,
dramatizarea unor texte literare, a unor scenete, recitarea dramatizată a unor fabule etc.
Orele de comunicare impun un alt fel de disciplină. Atmosfera din clasă este mult mai agitată, copiii vorbesc, se
mută, se agită. Astfel, ei se deprind cu o atmosferă socială normală, de lucru, în care respectul pentru ceea ce spune
partenerul de dialog este necesar, ca la rândul meu, când spun ceva să fiu ascultat. Comunicarea ca exerciţiu didactic
apropie formarea elevilor în şcoală de conduita lor publică şi socială, de exersarea unor situaţii previzibile sau
imprevizibile pe care viaţa le oferă.
Educaţia pentru comunicare va trebui să includă între obiectivele ei, sarcina de a-i învăţa pe elevi:
1. Să folosească întreaga gamă a repertoriilor unei comunicări complete şi complexe prin: a) însuşirea stilului oral de
exprimare, adică iniţiere în arta conversaţiei; discutarea pe baza lecturilor pe care le fac ei înşişi sau care le sunt făcute de
învăţător; prezentarea unei lucrări oral; înscrierea la cuvânt; ascultarea activă notându-şi pe caiet ideile interesante în
timp ce sunt expuse; atragerea în jocuri de dramatzare, jocuri de rol b) însuşirea scris- cititului prin: focalizarea atenţiei
copilului asupra unor elemente particulare; revenirea asupra unor expresii sau cuvinte pentru a li se evidenţia frumuseţea;
solicitarea alcătuirii unor liste de obiecte ori a relatării unor situaţii pe baza informaţiilor oferite de text; legarea textului
de unele experienţe ale copilului; utilizarea comentariului moral care să activeze factorii emoţionali; adresarea unor
întrebări de interpretare „ce credeţi că....”, „ce părere aveţi despre ....” ; evidenţierea anumitor caracteristici plăcute ale
modului de realizare şi tipărire a cărţii; încurajarea copilului să reacţioneze faţă de ceea ce citeşte; familiarizarea cu
tehnica redactării unor scrisori şi a unor acte oficiale; încurajarea producţiilor literare ale copiilor c) utilizarea şi
valorificarea mesajului vizual prin: descifrarea limbajului vizual convenţional ( orientarea pe hărţi, atlase, albume cu
imagini); încurajarea şi recompensarea realizării de către elevi a unor desene, planşe, hărţi cu funcţii didactice; vizitarea
unor expoziţii şi comentarea lor ulterioară; încurajarea preluării, interpretării şi redării unor informaţii culese din mediile
vizuale şi audio-vizuale de masă: tv., presă, biblioteci, calculator etc.
2. Să-şi dezvolte atitudinile comunicative prin: solicitarea de explicaţii şi informaţii suplimentare; exprimarea
opiniilor proprii cu privire la unele probleme şi situaţii generate de sarcinile de învăţare şi contextul şcolar; receptivitate
şi toleranţă faţă de interlocutori; depăşirea şi eliminarea blocajelor psihologice şi psiho-sociale; aprecierea corectă a
colegilor sau a situaţiilor şcolare; controlul şi dirijarea comportamentului expresiv, gestica şi mimica generală, dar şi pe
aceea care îndeplineşte funcţiuni şcolare şi interpersonale: să înveţe să-şi anunţe intervenţiile prin ridicarea mâinii, să
păstreze linişte şi să asculte activ când colegii sau educatorul îşi exprimă punctul de vedere, să adopte o atitudine de
respect faţă de colegi şi cadre didactice, să evite gesturile agresive sau obscene etc.
Atunci când educatorul şi elevul ştiu să comunice, câştigul va fi, pe lângă satisfacerea scopurilor care-i duce
laolaltă, acela că asigură şi o doză crescută de satisfacţie personală şi interpersonală.
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Pentru realizarea unei comunicări corespunzătoare este necesar să răspundem la întrebări de felul: Care este
forma cea mai potrivită pentru a mă autoprezenta ? Ce atitudine trebuie să adopt pentru a afişa siguranţă de sine ? Când
trebuie să apelez la limbajul familiar ? Cum pot să-mi susţin şi să-mi apăr opiniile ?
Evaluarea comunicării este o acţiune complicată pentru că această activitate este greu de măsurat. Cu toate
acestea, pentru evaluare se pot avea în vedere următoarele: mijloacele folosite de elevi pentru transmiterea mesajelor,
calitatea mesajului, adaptarea la condiţiile partenerului, existenţa unei strategii clare în legătură cu realizarea
comunicării, abilităţi în conducerea discuţiei, puterea de a lua, pe parcursul convorbirii, decizii de schimbare, în funcţie
de evenimente etc.
A comunica este numai aparent uşor. Trebuie să cunoşti şi să stăpâneşti regulile fără de care mesajul transmis nu
este perceput sau nu produce efectele dorite.
Comunicarea şcolară este deosebit de importantă. Totul depinde de cel care conduce lecţia. Ea poate fi grea sau
plictisitoare dacă nu este bine organizată, cu obiective clare, nu se realizează în forme de activitate variate şi atrăgătoare.
În lecţia de comunicare nu se transmit reguli pe care elevii să le înveţe, ci se consolodează deprinderi de comunicare.
Preocuparea cadrelor didactice de a dezvolta vocabularul elevilor nu este numai un obiectiv lingvistic, ci unul
cultural în general şi mai ales unul formativ – vizând perfecţionarea comunicării, dar şi dezvoltarea capacităţilor
intelectuale, în mod deosebit, dezvoltarea gândirii : „Gândirea există ca gândire umană numai prin creativitate”. (
Immanuel Kant )
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PARTICULARITĂŢI ALE FORMĂRII NOŢIUNII GRAMATICALE ÎN CICLUL PRIMAR -PREDICATUL
Prof. înv. primar, Burghiu Nicoleta Ionelia
Școala Gimnazială Nr. 29 Galați
Limba naţională este instrumentul prin intermediul căruia românii au posibilităţi nelimitate de a-şi exprima oral sau
în scris ideile, cunoştinţele sau sentimentele şi de a stabili, între ei, relaţii multiple. Ca suport al gândirii, limba română are un
rol deosebit în formarea morală a elevilor, precum şi în educarea lor moral - civică. De aceea, putem spune că, în planul de
învăţământ, limba şi literatura română ocupă un rol important.
Întrucât între limbă şi gândire este o legătură indiscutabilă, cultivarea limbii nu este un scop în sine, ci o modalitate
de a asigura dezvoltarea armonioasă a individului, pregătindu-l pentru viaţă.
Dezideratul fiecărui om care trece prin scoală este acela de a dobândi cunoştinţe de limba română, necesare devenirii
sale intelectuale, în vederea integrării în viaţa cotidiană cu toate compartimentele sale.
Absenţa deprinderilor de citire corectă, logică şi cursivă sau insuficienta stăpânire a tehnicii cititului conduc, într-o
oarecare măsură, atât în ciclul primar, cât şi în celelalte cicluri de învăţământ, eşecul şcolar.
În ceea ce priveşte studiul limbii române, o pondere însemnată revine gramaticii, fără de care nu sunt posibile
cunoaşterea, stăpânirea şi folosirea corectă a limbii naţionale, gramatica înseamnă, pe de o parte exprimarea şi scrierea corectă
în conformitate cu normele ortografice şi ortoepice în vigoare, cunoaşterea aprofundată şi folosirea cu uşurinţă a problemelor de
morfologie şi sintaxă, pe de altă parte, ea înseamnă pătrunderea în mecanismele logice ale limbii, aflate într-o dinamică
permanentă. De aceea, sarcina dascălului este aceea de a-i pune pe elevi să observe, să motiveze, să analizeze şi să explice
faptele de limbă.
A memora mecanic definiţii şi reguli nu înseamnă a învăţa gramatică, ci a dobândi, atât în comunicarea orală, cât şi
în cea scrisă, priceperi şi deprinderi de folosire corectă a limbii. De aceea, preocuparea pentru caracterul practico-aplicativ al
predării gramaticii trebuie să fie permanentă.
Curriculumul Naţional precizeazǎ pentru Programa şcolarǎ de Limba şi
Literatura românǎ conţinuturi ale învǎţǎrii: formarea capacitǎţii de citire-lecturǎ, formarea capacităţii de comunicare şi
elemente de construcţie a comunicǎrii. Acestea din urmǎ cuprind: lexicul, morfologia si sintaxa propoziţiei.
Ţinând seama de cerinţele programei, manualele au un conţinut amplu, variat, adecvat scopului disciplinei.
Acesta este format din: texte, teme exerciţii, reguli, precum şi dintr-un legat material intuitiv: ilustraţii, scheme,
grafice, ortograme, tabele. În manualele de limba românǎ se gǎsesc texte cu conţinut literar, în prozǎ şi în versuri,
fragmente din operele unora dintre marii noştri scriitori, precum şi producţii populare: ghicitori, proverbe etc.
Dobândirea cunoştinţelor de limba românǎ propriu-zise este pregatitǎ în primele douǎ clase de însuşirea unor
cunoştinţe elementare de foneticǎ a limbii, de îmbogǎţire a vocabularului copiilor, de studiul elementelor de punctuaţie şi
de cunoaşterea unor fenomene ortografice.
Gramatica formeazǎ numai una din componentele structurale ale sistemului ştiinţific al limbii. În
primele clase, elevii îşi însuşesc o serie de elemente pregramaticale primind structura formalǎ a cuvintelor şi valorile
lor morfosintactice. Astfel ei învaţǎ despre nume de acţiuni, fǎrǎ reguli ştiinţifice consacrate, distingând conştient latura
lor formalǎ de conţinutul semantic şi operând cu forma abstractǎ a cuvintelor.
Programa şcolarǎ de limba românǎ pentru clasele I-IV include studiul gramaticii numai la clasele a III-a şi a IVa rezervând ore speciale în acest scop. Exigenţele exprimǎrii corecte în limba românǎ, atât oral, cât şi în scris solicitǎ însǎ
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un volum minim de cunoştinţe despre limbǎ şi în clasele I şi a II-a, care sunt absolut necesare pentru conştientizarea
corectitudinii exprimǎrii.
Predicatul se introduce împreunǎ cu subiectul încǎ din clasa a II -a, sub denumirea de „grup principal
de cuvinte". Acestea se introduc împreunǎ ca elemente de sintaxǎ a propoziţiei. Diversele procedee de analizǎ
folosite în clasa a II-a pentru identificarea pǎrţilor principale de propoziţie permit realizarea unui progres pe linia
înelegerii coţinutului ;i a formǎrii noţiunilor respective.
Urmând sistemul concentric al predǎrii aceste noţiuni se reiau şi se îmbogǎţesc cu informaţii noi în
clasele a III-a şi a IV-a.
Astfel, în clasa a III-a sunt alocate trei ore pentru predarea predicatului, o orǎ pentru introducerea definiţiei
de predicat verbal şi a întrebǎrilor specifice, o orǎ pentru predarea acordului dintre subiect şi predicat şi o lecţie
pentru discutarea locului predicatului în propoziţie.
În clasa a IV-a este reluatǎ definiţia predicatului verbal cu noi precizǎri legate de forma verbului prin
care poate fi exprimat predicatul. O altǎ lecţie se va referi la predicatul verbal exprimat prin verbul a fi. Se reiau de
asemenea lecţiile legate de acordul subiectului cu predicatul şi de locul predicatului în propoziţie.
În clasa a IV-a se introduce şi definiţia predicatului nominal, când se definesc şi se exemplificǎ verbele
copulative. De asemenea, se defineşte şi se exemplificǎ numele predicativ, cu pǎrţile de vorbire prin care acesta poate
fi exprimat.
Cu aceste cunoştinţe despre predicat dobândite în clasa a III-a şi a IV-a nu se epuizeazǎ toate aspectele
problemelor legate de aceste noţiuni. Elevii însǎ cunosc acum cele mai multe dintre caracteristicile esenţiale ale
acestei părţi de propoziţie, care constituie baza de plecare pentru studiul sistematic al gramaticii.
În faza urmǎtoare exerciţiile de aplicare vor face loc acelora de compunere şi creaţie. Exerciţiile vor fi mai
întâi orale şi apoi scrise.
Exerciţiile de aprofundare vor fi efectuate în scris, astfel încât fiecare elev, prin muncǎ independentǎ sǎ
fie pus în postura de a învinge cu forţe proprii dificultǎţile.
Exerciţiile scrise permit sǎ verificǎm progresul ;colar al fiecǎrui elev şi sǎ-i transmitem cǎile de acces
cǎtre alte cunoştinţe mai dificile.
Însuşirea corectă a tuturor aspectelor teoretice şi practice legate de predicat reprezintă o garanţie pentru o
exprimare logică şi coerentă.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII
Prof. Tanasaciuc Valentina Luminița
Școala Gimnazială Nr. 28 Galați
Resursă cheie, cunoaşterea reprezintă un factor de dezvoltare economică şi socială. În ultimul timp, interesul
pentru managementul cunoaşterii în domeniul educaţiei şi formării profesionale a crescut. Mihai Drăgănescu a prefigurat
în 1986 sintagma de „societate a cunoaşterii”, cunoscută mai ales prin intermediul lucrărilor lui P. Druker, din anii 1990.
In literatura de specialitate, se face o distincţie între informaţii şi cunoştinţe (Jonscher,1999; Nonaka şi
Takeuchi, 1995; Davenport şi Prusak, 1998) [apud 9, p. 13]. Informaţia are valoare doar dacă ştim unde să o căutăm, ce
să facem cu ea, cum să o selectăm, integrăm unui sistem etc. În esenţă, cunoştinţele rezidă în utilizarea şi nu în colectarea
de informaţii.
Informaţii codificate suplimentar, cunoştinţele se bazează pe strategii şi răspund la întrebarea cum?
Cunoştinţele reprezintă informaţii cu sens şi în permanentă acţiune. Există cunoştinţe tacite (a şti cum) şi
cunoştinţe explicite, transferabile (a şti despre). Cel care deţine cunoştinţe tacite, cunoaşte mai mult decât poate spune
[2].
Problemele din societatea actuală ne trimit cu gândul la schimbarea de paradigmă care, de regulă, îşi face
apariţia, cel puţin în embrion, înainte ca criza să se fi adâncit prea mult sau să fi fost explicit recunoscută:
„Tranziţiile de la o paradigmă aflată în criză la o nouă paradigmă, care va genera o nouă tradiţie de ştiinţă normală, este
departe de a fi un proces cumulativ, realizat prin articularea sau extinderea vechii paradigme” [4, p. 150-151].
Volumul foarte mare de cunoştinţe stocat la nivelul memoriei sociale şi viteza rapidă de înnoire a
cunoştinţelor animează schimbările în domeniul învăţământului. Educaţia nu se mai poate reduce la un proces de
transmitere: „Incapacitatea învăţământului informativ-reproductiv de a mai răspunde în continuare marilor acumulări de
informaţie, datorate şi exploziilor informaţionale care au început să se producă tot mai des, cu începere de la finele
secolului al XIX-lea, a revendicat un nou concept educaţional, pe care cei antrenaţi în educaţie, şi numai ei, n-au
întârziat să-l elaboreze, cunoscut acum cu denumirea de învăţământ formativ-productiv” [5, p. 173].
Din multitudinea de paradigme existente, paradigma complexităţii, paradigma integrativităţii şi paradigma
reflexivităţii şi interpretării au schimbat percepţia noastră asupra cunoaşterii [apud 3, p. 93-214]:
1. Paradigma complexităţii schimbă modul de gândire (fragmentar, compartimentat, secvenţial). E. Morin
dezvoltă o strategie mentală prin care se pătrunde în complexitatea cunoaşterii realităţii (a te îndoi, a problematiza, a
reflecta, a combina mai multe moduri de abordare şi aplicare). În ceea ce priveşte educaţia, există în mentalul colectiv
reprezentarea că aceasta este o activitate complexă, la fel cum este cunoaşterea ştiinţifică.
2. Paradigma integrativităţii agreează sinteza teoretică, integrarea fiind un scop şi un rezultat al stabilirii
de relaţii. Întâlnim integrarea cunoştinţelor la nivel intradisciplinar şi la nivel inter şi transdisciplinar, unificarea
lor fiind necesară pentru nuanţări şi sistematizări. Analiza de sistem a declanşat o schimbare de optică în
analiza problemelor educaţiei, mai ales ale învăţământului (Coombs, 1968).
3. Paradigma reflexivităţii şi interpretării sprijină manifestarea spiritului critic, foloseşte feed-back-ul intern şi
extern, determină formularea intuitivă de întrebări de înţelegere a sensurilor faptelor sesizate şi declanşează
cercetări emirice sau ştiinţifice.
În învăţământul actual se poate vorbi de o metaparagigmă, rezultantă a mutaţiilor din ultima vreme, care se
bazează pe următoarele caracteristici: activităţi la cerere, învăţare continuă, parteneriat, construcţia, deconstrucţia şi
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reconstrucţia cunoaşterii, rolul de „client” al educabilului, abordare holistică, relaţie cerere - ofertă, predarea în diferite
locuri, accent pe calitate, organizare inter şi transdisciplinară, acceptarea diversităţii, a alternativelor, promovarea
valorilor, tehnologia ca investiţie, utilizarea NTI.
Comisia Intrenaţională privind educaţia pentru secolul XXI, condusă de J. Delors a subliniat faptul că
societăţile trebuie să depăşească tensiunile dintre global şi local, universal şi individual, tradiţional şi modern,
dintre expansiunea cunoştinţelor şi capacitatea de a asimila. Al doilea Congres Intrenaţional UNESCO pentru
Educaţie şi Informatică (Moscova, 1996) a recomandat o agendă detaliată de cercetare şi acţiune, subliniind rolul
studiilor de caz şi TIC în procesul de predare şi învăţare [8, p. 18]. Profesorii apelează la mijloacele IT pentru: a
elabora materiale didactice, a utiliza resursele educaţionale (biblioteci de imagini, enciclopedii), a crea noi softuri
educaţionale, a se informa mai uşor şi rapid, a comunica în mediul comunităţii on-line etc.). Instruirea în societatea
cunoaşterii înseamnă: utilizarea tehnologiei, predarea în echipă, parteneriat, învăţarea autodirijată, bazată pe proiecte,
evaluarea prin portofolii.
Sistemele tutoriale îi sprijină pe elevi în autodirijarea învăţării, formându-şi un model mental propriu de
înţelegere a realităţii. În universul informaţional, în continuă expansiune, lumea nu poate fi cunoscută decât prin
interpretări personale, variabile. Elevii îşi construiesc cunoaşterea în mod propriu, cu ajutorul sistemelor
multimedia şi a Internetului. Digitalizarea informaţiei îi ajută să experimenteze şi să înţeleagă lumea în care
trăiesc. Astfel, cunoştinţele pot fi mai clar structurate, mai diversificat prezentate, iar conexiunile realizate mai
rapid şi mai uşor. Educaţia, unul din cei patru piloni ai societăţii cunoaşterii, pendulează între raţional (hard) şi
afectiv (soft), iar profesorii sunt din ce în ce mai des văzuţi ca facilitatori subiectivi ai cunoaşterii.
Crearea de conţinuturi digitale, de platforme de învăţare on-line vor oferi elevilor un acces rapid la toate
informaţiile şi instrumentele necesare pentru o învăţare eficientă. În societatea actuală, în care cunoaşterea este
tacită, orientată spre acţiune şi modificată constant, învăţarea continuă devine o condiţie obligatorie. Pârghie de
avantaj competitiv, tehnologiile digitale sunt interactive şi suficient de flexibile pentru a putea fi utilizate în
învăţământ. „Tehnologiile informaţionale sunt, pe de o parte, instrumente sau unelte, iar pe de altă parte, activităţi sociale
şi simbolice prin care umanitatea a învăţat să se exprime” [7, p. 4].
În ultimii ani, în România s-a investit în dotarea cu calculatoare a şcolilor din mediul rural, iar
numărul proiectelor care urmăresc formarea şi dezvoltarea în cariera didactică, prin intermediul TIC, a crescut
(ex. Proiectul „Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative”,
Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere”).
Globalizarea, ca efect al internetului, a contribuit la creşterea furnizorilor de educaţie. Într-o societate deschisă
şi democratică, „fiecare învaţă de la fiecare” (Văideanu), prin co-împărtăşirea de semnificaţii.
Fiecare persoană trebuie să fie pregătită să profite de oportunităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii, iar
învăţământul să-şi reconsidere rolul în societatea cunoaşterii.
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AMBIANŢA EDUCAŢIONALĂ ŞI REUŞITA ŞCOLARĂ
Profesor Bobeică Mihaela
Colegiul Național ”C. Negri” Galați

Rolul educaţiei în dezvoltarea şi progresul unei societăţi a fost subliniat de numeroşi specialişti atât la nivel
naţional, cât şi la nivel european. Transformările înregistrate în plan social, politic, economic, cultural, au determinat o
serie de transformări ale sistemelor educative, transformări ce vizează finalităţile, conţinuturile, strategiile şi chiar
modalităţile de evaluare.
Toate acestea au contribuit la evidenţierea necesităţii profesionalizării cadrelor didactice, fără de care nu se poate
realiza o schimbare autentică în domeniul educaţional. Orientând toate componentele educaţiei, dimensiunea europeană
intervine la nivelul pregătirii iniţiale şi continue a cadrelor didactice prin conturarea următoarelor tendinţe: asigurarea
unui nivel superior de pregătire indiferent de nivelul de învăţământ la care predă, accentuarea instrumentării practice în
formarea pedagogică, dezvoltarea colaborării între profesori în cadrul programelor de formare şi perfecţionare,
dezvoltarea unui corp de cunoştinţe menit să contribuie la profesionalizarea cadrelor didactice. Se vorbeşte, de asemenea,
despre stabilirea unor noi criterii de competenţă profesională: competenţă lingvistică, competenţă ştiinţifică, competenţe
computeriale. Formarea cadrelor didactice va fi centrată pe competenţe profesionale de tip metodologic, bazată pe
practicarea reflexivă a profesiei, studierea unor domenii conexe: formare prin munca în echipă, formarea competenţelor
de analiză situaţională şi de orientare în medii socioculturale cât mai diverse.
O bună desfăşurarea a procesului instuctiv - educativ este condiţionată de contextul în care se realizează, de
această reţea complexă şi dinamică de interacţiuni reciproce ce au loc între profesor şi elevi, dar şi între elevi.
Aceste interacţiuni nu se reduc la comunicarea unor conţinuturi, ci includ modalităţile de conducere a activităţii,
sentimentele şi atitudinile personale. Reuşita cadrului didactic şi implicit a elevului este dependentă de natura relaţiilor ce
se stabilesc în cadrul acestor interacţiuni. Orice abatere la criteriul competenţei relaţionale va produce efecte negative
asupra personalităţii elevului.
Cunoaşterea construcţiei sociale a grupului de elevi, a interacţiunilor ce se stabilesc între membrii, este deosebit de
importantă pentru asigurarea reuşitei în activitatea didactică. Anumite probleme cum sunt disciplina, conducerea şi
controlul clasei se pot rezolva prin cunoaşterea şi intervenţia asupra fenomenelor de natură socială şi prin aplicarea
metodelor de grup.
Putem caracteriza calitatea superioară în educaţie constând în asigurarea, pentru fiecare elev, a condiţiilor pentru cea
mai bună, completă şi utilă dezvoltare. Sesizăm un aspect esenţial: conceptul de calitate este dependent de valorile
societăţii în care funcţionează sistemul respectiv de educaţie, deci de scopurile şi valorile promovate prin politicile
educaţionale.
Există diverse valori care pot constitui baza pentru definirea calităţii. De exemplu: democraţia, toleranţa,
umanismul, echitatea, autonomia intelectuală şi morală, calitatea relaţiilor interpersonale, îmbogăţirea comunităţii,
inserţia optimă socială şi profesională, individul ca membru critic şi responsabil al comunităţii profesionale.
Aceste valori fundamentale pot fi grupate în concepţii dominante despre şcoală, de exemplu:
•

şcoala comunică sau transmite cultura dominantă – deci, criterii de judecare a calităţii educaţiei pot fi acurateţea
şi actualitatea conţinutului ştiinţific transmis, separarea clară a disciplinelor de studiu etc.

•

şcoala urmăreşte satisfacerea nevoilor şi intereselor imediate ale educabililor – aici, individualizarea (ofertei
educaţionale şi a traseelor curriculare) este un indicator privilegiat al calităţii.
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•

şcoala răspunde nevoilor sociale – în cazul în care justificarea "ideologică" a ofertei educaţionale devine unul
din criteriile esenţiale de evaluare a calităţii întrucât formularea acestor nevoi este diferită în funcţie de ideologia
dominantă.

•

şcoala răspunde nevoilor comunităţii – caz în care satisfacţia grupurilor comunitare de interes se impune drept
criteriu fundamental.

Conceptul de calitate este, totodată, supus unor tensiuni interne care fac foarte dificilă operaţionalizarea lui în structuri şi
procese educaţionale concrete. De exemplu:
•

şcoala trebuie, în primul rând, să creeze oportunităţi, să aibă ca valoare fundamentală echitatea - "educaţie
pentru toţi" - sau să opereze cu standarde înalte privind performanţele şcolare, deci să se centreze pe formarea
unor elite - "educaţie pentru fiecare"?

•

şcoala trebuie să-i trateze în mod egal pe educabili, pe baza a ceea ce trebuie să devină ei ca membrii ai
societăţii având drepturi egale (să urmărescă "socializarea"), sau trebuie să-i abordeze diferenţiat, în funcţie de
nevoile, interesele sau opţiunile personale (urmărind "individualizarea")?

•

şcoala trebuie să ofere rezultate imediate (testabile) sau sunt mai importante rezultatele pe termen lung (dar
difuze)?

•

interesează mai mult, ca rezultate ale educaţiei, "faptele" (de exemplu, succesul la examene) evaluabile
cantitativ, sau "valorile" (de exemplu, respectul, toleranţa) evaluabile numai calitativ?

•

în acelaşi sens, şcoala insistă pe formarea unor persoane care vor fi judecate în funcţie de autonomia individuală
sau pe baza contribuţiei la viaţa socială?

•

care este întrebarea fundamentală privind selectarea conţinuturilor: "ce" se învaţă sau "cât" se învaţă?

•

accentul strategic este pus pe autonomia educatorului şi instituţională sau pe cadre normative generale, existente
la nivel naţional?

•

se mizează, cu precădere, pe raţionalitatea funcţionării sistemului şcolar (deci pe "direcţie") sau pe implicarea
comunităţii educaţionale (deci pe "autonomie") ?
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FORMAREA CONTINUĂ
ÎN REALIZAREA MISIUNII INTERNE A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Profesor, Bejan Daniel
Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați
Importanţa acestei teme survine din aceea că, în contextul lumii de astăzi, când tendinţa generală este de a
întoarce din ce în ce mai mult spatele Bisericii, transmiterea credinţei religioase constituie o imensă provocare
pedagogică şi culturală.
Într-adevăr, după cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos – „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi” (Lc. 18,16)
– Biserica Ortodoxă nu a pregetat niciodată să poarte grijă de toţi membrii ei, indiferent de rasă, sex sau vârstă, iar copiii
au fost o categorie specială în misiunea ei internă.
Dacă în perioada comunismului ateu din România, Biserica Ortodoxă a fost împiedicată să educe copiii şi
tinerii în spiritul valorilor evanghelice, de îndată ce comunismul a căzut, reintroducerea religiei în Şcoală a fost unul
dintre câştigurile noii perioade de libertate, chiar dacă , la prima vedere, eficienţa ei nu este, din păcate, foarte evidentă în
modelarea societăţii româneşti.
Alături de cler şi familie, profesorii de religie au îndatorirea de a promova valorile creştine în societate, iar din
perspectivă ortodoxă este de dorit ca întregul sistem educaţional să fie construit pe principii religioase şi întemeiat pe
valorile creştine ale Evangheliei.
Pe de altă parte, chiar dacă socoteşte, desigur, inacceptabilă impunerea unor idei anticreştine elevilor, Biserica
Ortodoxă nu se situează la antipod faţă de educaţia seculară. Dimpotrivă, atunci când consideră necesar, ea recurge la
folosirea anumitor metode de predare care să vină în sprijinul elevilor spre conştientizarea şi asimilarea mai uşoară a
cunoştinţelor religioase.
În acest fel au acţionat şi Sfinţii Părinţi atunci când, studiind în şcoli şi academii seculare („din afară”) au
preluat în învăţătura lor idei cultural-ştiinţifice şi practici pedagogice care să facă mai facilă înţelegerea şi transmiterea
adevărurilor de credinţă.
În realizarea scopului educaţional sus-amintit, se unesc doi factori: pe de o parte, Biserica şi Şcoala trebuie să
ţină seama de tradiţia, de zestrea acumulată în perioadele anterioare, iar pe de altă parte, au datoria de a se raporta şi la
prezent, apelând şi la noile metode care să facă accesibile valorile trecutului.
În fapt, integrarea României în Uniunea Europeană aduce cu sine şi necesitatea racordării la legislaţia şi
metodele educative europene, fără însă ca acest fapt să însemne o renunţare la propriile linii directoare, specifice fiecărei
discipline.
Prin contribuţia fondurilor structurale europene şi a celor guvernamentale – oportunităţi fără precedent în
această arie, miliarde de euro putând fi accesate prin proiecte, se urmăreşte îndeplinirea obiectivelor comune la nivel
european în ceea ce priveşte participarea pe piaţa de muncă a unei forţe de muncă de înaltă calificare, îmbunătăţirea
sistemului educaţional şi creşterea adaptabilităţii acestuia la cererea pieţei muncii, dar şi promovarea educaţiei pe tot
parcursul vieţii. De aceste oportunităţi ar trebui să se folosescă mult mai mult şi Biserica, elaborând o strategie coerentă
pentru formarea unor cadre didactice care să îndeplinească misiunea comunităţii eclesiale în Şcoală şi în societate.
Importanţa acestui subiect survine şi din aceea că în literatura de specilitate dedicată formării continue lipseşte
cu desăvârşire domeniul teologic. Pe plan naţional, cercetări au fost efectuate începând cu anul 2000 după cum urmează:
Ancheta naţională desfăşurată în cadrul Programului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar – Consiliul
Naţional pentru Pregătirea Profesorilor; cercetarea Şcoala la Răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum
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obligatoriu (2002); ancheta coordonată de Centrul Naţional pentru Formarea Personalului din Învăţământul
Preuniversitar privind nevoile de formare continuă (2001-2002); studiile privind formarea continuă a personalului
didactic şi a personalului de conducere din învăţământul post-obligatoriu rural, elaborat în cadrul proiectului Phare
European Aid – 121446/D/SV/RO (2006-2009) etc.
Demersul analizei este, în opinia noastră, absolut necesar deoarece ne va releva stadiul actual al predării religiei
în şcoală, deopotrivă cu plusurile şi cu minusurile sale. Desigur, în comparaţie cu perioada ateismului ateu, când în şcoală
se preda „materialismul-ştiinţific”, posiblitatea copiilor de a primi educaţie religioasă a reprezentat un pas uriaş.
Pe de altă parte însă, şi datorită acestei moşteniri recente nefaste, predarea religiei în şcoală după 1990 nu a fost
ocolită de dificultăţi şi imprecizii. Este necesar să se analizeze pregătirea profesorilor, nivelul manualelor etc. pentru a se
vedea în ce măsură elevii au beneficiat de transmiterea cât mai accesibilă a învăţăturilor de credinţă ale Bisericii şi de
mijloace adecvate formării lor morale, în conformitate cu aceste învăţături. (Aici ar putea fi redactată şi o analiză SWOT,
a căror rezultate ar putea fi supuse mediului teologic românesc si opiniei publice, prin publicarea unui studiu într-o
revistă de profil bisericesc cu impact naţional, cum ar fi Studii Teologice, Biserica Ortodoxă Română sau Ortodoxia.)
Formarea continua apare ca premisă necesară profesionalizării carierei didactice. Astăzi se pune din ce în ce mai
mult problema unei redimensionări a statutului profesional al profesiei didactice, în aşa fel încât profesorului să-i fie
recunoscut în mult mai mare măsură rolul de factor activ al procesului de învăţământ. Altfel spus, se doreşte depăşirea
stadiului în care exercitarea profesiei didactice era bazată mai mult pe asimilări intuitive, imitative, trecându-se la stadiul
în care asimilarea continuă a unui set de cunoştinţe să asigure progresiv dezvoltarea unei profesionalizări pentru carierea
didactică. Ce înseamnă acest lucru? Că deşi indispensabilă, formarea iniţială – adică absolvirea unei facultăţi cu un
anumit profil, chiar urmată şi de un master în acelaşi profil – nu este o condiţie obligatorie pentru ca cineva să fie un bun
profesor. Formarea continuă ar putea însă să asigure profesionalizarea pentru cariera didactică, şi acesta este motivul
pentru care în spaţiul educaţional european şi românesc se acordă din ce în ce mai mare atenţie acestei formări.
La nivelul Uniunii Europene cele mai semnificative documente de politică în domeniul formării continue sunt:
•

Declaraţia de la Lisabona (martie 2000), care stabileşte că o societate bazată pe cunoaştere se poate realiza doar
prin adaptarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare profesională.

•

Memorandumul privind învăţarea pe tot parcursul vieţii al Comisiei Europene (octombrie 2000)

•

„Declaraţia de la Copenhaga” (noiembrie 2002) care stabileşte următoarele priorităţi în dezvoltarea sistemelor
de educaţie şi în formarea profesională iniţială şi continuă: dimensiunea europeană, trasnparenţa, informare şi
consiliere, asigurarea calităţii în formare.

•

Consiliul European din martie 2005 a redefinit ca prioritate de acţiune a UE creşterea investiţiei în capitalul
uman prin sisteme mai bune de educaţie şi de formare.

•

Strategia Europeană pentru Ocupare (Luxemburg, noiembrie 1997, cu modificări ulterioare), care prvede printre
altele participarea la învăţare pe întreg parcursul vieţii.
În România, sunt reglementate ambele dimensiuni ale formării cadrelor didactice – atât formarea iniţială, cât şi

formarea continuă. Trebuie amintite aici prevederile Legii nr. 84/1995 privind Legea Învăţământului, ale Legii nr.
128/1997 cu privire la Statutul personalului didactic, respectiv actualizările din noua Lege a Educaţiei Naţionale (Legea
nr.1/2011).
Politicile dezvoltate în România sunt în concordanţă cu cele elaborate la nivelul Uniunii Europene. Astfel,
Strategia Naţională pentru formarea profesională continuă stabileşte o serie de direcţii de acţiune cum ar fi: elaborarea de
politici de învăţare pe tot parcursul vieţii, în corelare cu evoluţiile şi cerinţele pieţii muncii; dezvoltarea unui sistem
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structurat de formare profesională continuă; creşterea nivelului de participare la procesul de învăţare pe tot parcursul
vieţii etc. Alte documente relevante, într-o simplă enumerare, ar fi: Strategia pe termen scurt pentru formarea
profesională continuă 2005-2010 (H.G. nr. 875/2005), Planul Naţional de acţiune în domeniul Ocupării – PNAO (H.G.
nr. 970/2006), Programul Naţional de Reforme 2006-2010, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi Cadrul Strategic
Naţional de Referinţă 2007-2013.
În privinţa instituţiilor responsabile cu organizarea formării continue a cadrelor didactice din România, alături
de Casa corpului didactic se mai cuvine a fi amintit mai ales Centrul Naţional de Formare Continuă (CNFP), dar şi alte
instituţii cum ar fi universităţile, inspectoratele şcolare judeţene sau şcoala în care îşi desfăşoară activitatea.
Consider ca relevantă percepţia profesorilor de religie faţă de importanţa formării continue, în funcţie de
aşteptările lor iniţiale.

De aceea trebuie aplicate chestionare de identificare a nevoilor şi, alături de alte întrebări din

chestionar, va trebui realizată, o ierarhizare a celor mai importante competenţe ce se obţin prin participarea la
programele de formare continuă: competenţe de comunicare şi relaţionare, competenţe psihosociale, competenţe de
management al clasei ş.a.m.d.
Chestionarul la care vor răspunde cadrele didactice ce predau religie în învăţământul preuniversitar din judeţul
Sibiu va cuprinde următoarele informaţii (selectiv): 1) tipurile de programe la care au participat sau participă; 2) nevoile
de formare; 3) motivaţii privind participarea la formare; 4) surse de informare; 5) aprecieri cu privire la: condiţii de
acces, conţinut, calitate, utilitate, eficienţă, curriculum, raportul teorie-practică, sistemul de evaluare folosit pe parcursul
programului de formare, resursele calitative şi cantitative ale furnizorilor de formare preofesională continuă (financiare,
materiale, umane); 6) impactul formării; 7) recomandări ale cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii formării
profesionale continue.
Expunerea teoretică a problemei formării continue la profesorii de religie, dar mai ales analizarea rezultatelor
obţinute prin intermediul studiului de caz, ne vor ajuta să tragem concluziile finale ale proiectului nostru de cercetare.
Astfel, vom putea acum să propunem proiectarea unui profil de competenţe generale ale profesorului de religie din
sistemul de învăţământ preuniversitar românesc a cărui realizare să fie urmărită prin formarea continuă. În acest sens se
va identifica importanţa priorităţilor în cadrul unei eventuale reformări a sistemului de formare continuă din perspectiva
profesionalizării carierei didactice a profesorului de religie pe următoarele paliere:
•

Reconsiderarea finalităţilor şi a obiectivelor programelor de formare

•

Modernizarea formelor şi metodelor de pregătire

•

Motivarea pentru cariera didactică

•

Optimizarea raportului dintre formarea iniţială şi formarea continuă

•

Perfecţionarea conţinuturilor (discipline, teme, manuale etc.)

•

Perfecţionarea metodelor de predare şi a procedeelor de evaluare

•

Reconsiderarea sureselor şi a volumului finanţării.
Prin intermediul realizării – şi eventual a publicării – temei abordate, sperăm să realizăm o primă analiză a

învăţământului religios românesc preuniversitar din perspectiva formării continue. Suntem convinşi că aceasta reprezintă
un factor determinant pentru îmbunătăţirea, ceea ce va sluji pe viitor la o mai bună realizare a misiunii interne a Bisericii
Ortodoxe Române.
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REFORMĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC, CADRUL DIDACTIC EUROPEAN
Profesor, Della Sultana
Școala Gimnazială Nr 11 „Dr. Constantin Angelescu” Constanța
Reforma învăţământului se înscrie în actualul context politic şi economico-social ca o tactică folosită de
societate în cadrul strategiei globale care vizează ca obiectiv remodelarea comportamentului pedagogic în perspectiva
amplificării randamentului în prestaţia făcută. Educatorul este agentul uman care mediază decisiv orice schimbare,
inovare în cadrul învăţământului.
S-a elaborat o politică şcolară centrată pe elev, pe necesităţile şi posibilităţile acestuia. Fundamentarea
teoretică a reformei presupune avansarea unor principii sau teze esenţiale.
Trebuie accentuată importanţa următoarelor principii ale reformei educaţionale:
Principiul egalizării şanselor de reuşită în învăţământ;
Principiul caracterului deschis al sistemului de învăţământ;
Principiul optimizării raportului dintre cultura generală şi cultura de specialitate;
Principiul democratizării învăţământului.
Direcţiile esenţiale ale reformei învăţământului din România sunt următoarele:
•

schimbări de natură axiologică şi metodologică (autonomia persoanei, capacităţi creative,

angajare şi respnsabilitate profesională, tehnica analizei de sarcină, modele de clarificare morfologică şi
taxonomică a obiectivelor).
•

îmbogăţirea şi diverisificarea curricumului (reevaluarea şi perfecţionarea disciplinelor

consacrate, introducerea unor noi obiecte de învăţământ – educaţia ecologică pentru sănătate, educaţia pentru
valori democratice, educaţia pentru comunicare, etc.).
•

reeducarea funcţiilor aplicative ale conţinutului (ridicarea statutului activităţilor practice;

practica trebuie să aibă o programă, metode şi conţinuturi proprii);
•

apropierea logicii didactice de logica ştiinţei;

•

asimilarea perspectivei interdisciplinare, a predării integrale a ştiinţei;

•

introducerea programelor diferenţiate de studiu – organizarea modulară (tratarea diferenţiată a

elevilor – variaţia timpului şi a sarcinii de învăţare, asigurarea minimum comun de performanţe şcolare –
baremuri şcolare minimale);
•

informatizarea învăţământului;

•

coborârea pragului de vârstă în predarea ştiinţelor.

„Educator poate fi numai acela care face din viaţa sa un îndreptar şi pentru alţii, iar asta nu e cu putinţă fără acel
simţ de armonie interioară, care stăpâneşte în fiecare clipă cugetul şi voinţa educatorului”. (Simion Mehedinţi)
Astăzi, un obiectiv principal al şcolii constă în a-l ajuta să înveţe să ţină pasul cu piaţa concurenţială într-o
societate în mişcare rapidă, pentru ca acesta să devină la rândul lui actor al schimbărilor sociale.
Dorinţa de afirmare şi autorealizare, indicatori superiori ai socializării, se nuanţează puternic în aceasta perioadă
şi de aceea educatorul trebuie să-i permită copilului un contact real cu problemele care privesc existenţa lui, să-l înţeleagă
şi să-l ajute să se integreze eficient socio-profesional. Succesul desfăşurării procesului de învăţământ, formarea
intelectuală şi morală a copiilor sunt influenţate de personalitatea educatorului. Energia, fermitatea, perseverenţa cu care
se străduieşte să-şi îndeplinească sarcinile, independenţa şi dârzenia cu care îşi apără opiniile pedagogice atunci când ele
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sunt juste, promptitudinea hotărârilor pe care le ia în vederea bunului mers al activităţii sale sunt trăsături distincte ale
personalităţii lui.
Modernizarea actului de predare-învăţare nu poate avea loc decât prin ridicarea calitativă a pregătirii
pedagogice a celor investiţi să impulsioneze permanent educaţia şi creativitatea în procesul complex de învăţământ.
Corespunzător acestei exigenţe, este necesară o regândire a actului didactic având în vedere în permanenţă suportul
metodă-mijloc de învăţământ, particularităţile psihologice ale copiilor, obiectivele avute în vedere.
Se impune schimbarea atmosferei situaţiei de învăţare în care este antrenat elevul spre o discuţie care pune
accent mai curând pe stimularea elevului pentru a comunica, pe anularea inhibiţiilor, pe creşterea încrederii în sine ca şi
pe abilitatea elevului pentru autoevaluare.
Cadrul didactic se confruntă cu numeroase schimbări, reforme pe care trebuie să le aplice „din mers”. Este
nevoie de o reflecţie, imaginaţie, creativitate, inovaţie pentru a recepta pozitiv aceste schimbări, pentru a reuşi să-l ajute
pe elev să gândească critic şi să-şi exprime opţiunile, să prevadă şi să influenţeze schimbările, să fie creativi şi inventivi,
să fie preocupaţi de comunitate, să aibă grijă de mediul înconjurător.
Educatorul elaborează strategii didactice, programe de acţiune în care prefigurează comportamentul la care
urmează să ajungă elevii în urma parcurgerii secvenţelor de instruire prevăzute. El are în vedere claritatea şi precizarea
performanţelor pe care le propune a fi atinse, gradarea sarcinilor, stimularea intereselor de cunoaştere ale elevilor,
evaluarea rezultatelor pentru stabilirea eficienţei programului şi pentru reglarea următoarelor acţiuni.
Comunicarea, comportamentul interpersonal, cunoaşterea celuilalt reprezintă condiţii ale stabilirii unui climat
propice muncii. Comportamentul celui ce educă are o influenţă puternică asupra elevilor, dar şi comportamentul acestora
va determina schimbări în activitatea cadrului didactic. Educatorul trebuie să emită o evaluare corectă cu privire la modul
în care elevul simte, trăieşte, gândeşte. Astfel iese în întâmpinarea elevului, va asigura motivaţia pentru muncă, îi va fixa
un comportament moral pe măsura cerinţelor şcolii. El trebuie să aibă o nouă misiune, o nouă responsabilitate, aceea de a
crea curriculum, de a stabili noi criterii de eficienţă managerială centrate pe obiective clare, pe comunicare, pe
participare, pe creativitate.
Cadrele didactice au posibilitatea să se perfecţioneze la cel mai înalt nivel în ţară, dar şi în afara graniţelor
prin diverse programe, cursuri ce le oferă şansa de a cunoaşte sisteme diferite de învăţământ, să se informeze, să viziteze
locuri, să facă schimb de informaţii culturale. Ele sunt o motivaţie în plus pentru autoperfecţionare permanentă. Prin
asemenea întâlniri se poate face o paralelă între sistemul de învăţământ din România şi cele din alte ţări. Calitatea
pregătirii personalului didactic este problema fundamentală în învăţământul contemporan. Proiectele, programele au
valoare prin gândirea, simţirea şi acţiunea cadrelor didactice.
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PLATFORMA EDUCAŢIONALĂ MOODLE,
UN SUCCES ÎN E-LEARNING
Profesor, Lovin Artemiza
Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați
Evoluţia exponenţială în domeniul informatic din ultimul deceniu a determinat apariţia şi dezvoltarea a
numeroase instrumente IT utile procesului didactic şi implicit, dezvoltarea mai multor platforme de e-learning, care au
devenit tot mai familiare profesorilor şi elevilor. Generic învăţarea prin e-learning poate fi definită ca o învăţare la
distanţă într-un mediu educaţional evolutiv şi bazat pe colaborare, care îmbină metodele didactice tradiţionale cu metode
bazate pe mijloace IT şi având ca obiectiv creşterea performanţelor individuale ale educabililor. Învăţarea prin e-learning
se bazează pe o predare modernă, într-o altă modalitate decât cea clasică, mult mai atractivă şi în care un rol important îl
au consolidarea cunoştinţelor şi evaluarea, realizate într-o manieră atractivă şi adaptabilă nevoilor, atât a celor care
dirijează învăţarea, cât mai ales a educabililor – elevi sau studenţi.
Dar ce este o platformă de e-learning? Pe scurt, este un soft complex care permite administrarea unui domeniu
(subdomeniu), gestionarea utilizatorilor pe domeniul respectiv, crearea şi un management accesibil al cursurilor
împreună cu activităţile şi resursele asociate acestora, evaluarea online/offline sau autoevaluarea, comunicarea sincronă
sau asincronă şi multe altele.
O platformă Moodle oferă un mediu constructivist, interactiv şi integrat, centrat pe învăţare şi în acest context al
învăţării vor fi evidenţiate în continuare avantajele care se remarcă din punctul de vedere al profesorului, dar şi din cel al
elevului, cu precizarea că nu se va detalia modul de administrare al unei platforme Moodle, deoarece cele ce urmează se
focalizează pe aspectele privitoare la platforma Moodle din perspectiva utilizatorilor, profesori şi/sau elevi.
Principiul de bază în Moodle este constructivismul social, ceea ce presupune o învăţare prin colaborare, bazată
pe proiecte şi sarcini individuale şi de grup. Astfel, învăţarea devine eficientă când profesorul construieşte un material de
învăţare, pentru ca elevii săi să interacţioneze cu acest material de învăţare şi să experimenteze, pentru a înţelege. În acest
context, elevul este parte a unei comunităţi de învăţare, în care este pus în situaţia de a înţelege ce are de făcut, de a
explica celorlalţi şi de face împreună.
Platforma Moodle oferă profesorilor o multitudine de instrumente utile în predare-învăţare-evaluare şi însăşi
modalitatea de definire a cursurilor permite o adaptare la nevoile educabililor – elevi, studenţi sau alte categorii care trec
printr-un proces de formare, fie iniţială, fie continuă. Este important de spus că educabilii pot parcurge un astfel de curs
când, unde şi cum doresc, deoarece prin forma şi structura sa, un curs realizat şi implementat pe o platformă Moodle este
adaptat necesităţilor lor, accesibil oricând şi oriunde, chiar şi în afara clasei, permiţând colaborarea prin instrumente de
comunicare moderne precum forum, chat, blog sau wiki.
Moodle permite construirea unor site-uri care au un conţinut interactiv, atractiv şi cu o structură flexibilă. Astfel, pe un
site de tip Moodle, adică pe o platformă de e-learning Moodle, organizarea informaţiilor este ierarhică: la bază se află
cursurile care compun subcategorile şi care la rândul lor alcătuiesc categoriile de bază, accesul la cursuri fiind foarte
uşor.
Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să
îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să
urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor
unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Aceştia trebuie să fie pregătiţi, orientaţi cu încredere spre schimbare, ei
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vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face fată noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii
de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în
schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se
perfecţioneze continuu.
Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele si posibilităţile elevului impune desfăşurarea de
activităţi diferenţiate pe grupe de nivel.
Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este nevoit să reţină cantităţi
uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie.
Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să cunoască exact la ce nivel
este situat, să îşi recunoască limitele si posibilităţile.
Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine si dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel o fiinţa
capabilă de autoinstruire.
Utilizarea calculatorului si a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp mai scurt. Se
reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de învăţare care să implice procese
cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvolta
astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot
afecta propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze social.
În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile profesorului. Poate chiar să
se autoevalueze. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor
elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate
diferite.
Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a informaţiei
esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în
scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html.
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STIMULAREA PROGRESULUI ȘCOLAR
Prof. Albu Natalia
Școala Gimnazială Nr. 18 Galați
Preocupările intense ale specialiștilor din domeniul educației, în special din a doua jumătate a secolului al XX-lea, s-au
concretizat în găsirea unor noi soluții la provocările apărute în fața școlii de: dificultățile la învățătură, atitudini și
comportamente problematice, clasele incluzive, absenteism, abandon școlar ș.a. Implicit, au generat: preocupări pentru a
găsi formule noi de solidaritate umană, căi de prospectare a unor strategii eficiente pentru stimularea progresului la toți
elevii, mai ales la cei supradotați, modernizarea învățământului și a cadrelor didactice.
În ultimii zece ani ai secolului al XXI-lea, prin perfecționarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor, prin dotarea
școlilor și prin înnoirea conținuturilor, ca principal factor exponențial al procesului de învățământ, profesorul modern
reunește o serie de competențe, calități și roluri.
Noțiunea de profesor este asociată în minte, pentru fiecare dintre noi, cu ,,portretul unei anumite persoane care
întruchipează tot ceea ce credem noi că reprezintă modelul de dascăl”, sau cu o serie ,,de trăsături, selectată din mulțimea
de exemple oferită pe timpul anilor de școală”.
Necesitatea de a transforma meseria de dascăl în profesia de cadru didactic, a fost impusă de faptul că la nivelul fiecărui
stat și în particular a statului român, educația reprezintă o prioritate națională, care are ca obiectiv principal elaborarea
unei politici educaționale, în baza căreia este făcută pregătirea pentru viață, la orice vârstă, a ființelor omenești.
Activitatea educațională este complexă, adaptată, orientată, dinamică și flexibilă, pentru a stimula idealul fiecărei ființe
umane, exprimat prin ,,a fi și a deveni”, concis: realizează pregătirea omului ca element activ al vieții sociale.
Educația modernă are ca scop dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și formarea unui tip de
personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectivă ale societății.
Activitatea didactică a profesorului modern, depășește evidențierea unor calități personale ale acestuia, apreciate prin
terminii de: vocație, talent, măiestrie, prin faptul că presupune însușirea unui sistem complex de cunoștințe teoretice,
formarea unor deprinderi, abilități, competențe, calități și asumarea unor roluri, într-o manieră riguroasă și controlată,
ceea ce reprezintă profesionalismul său.
Personalitatea reprezintă un termen foarte complex, studiat în psihologie, care exprimă ,,organizarea dinamică în cadrul
individului a acelor sisteme psihofizice care determină comportamentul său caracteristic”.
Cel mai frecvent aplicat criteriu de stabilire a modelului ,,profesorului ideal” este cel de eficiență în activitatea de
predare-învățare, definită în termeni de conduită așteptată și realizată de către elevi. Principala calitate a acestui model,
din punct de vedere structural, a fost considerată compatibilitatea dintre ,,vocația pedagogică” și ,,a te simți chemat, ales
pentru această sarcină și apt pentru a o îndeplini”. Vocația pedagogică presupune: ,,iubire pedagogică”, certitudinea
valorilor social-culturale, conștiința responsabilității față de copii, față de țară și față de umanitate, în general. Alte
însușiri ale ,,profesorului ideal” sunt de ordin: fizic (sănătatea, integritatea fizică, prezența agreabilă, ținuta decentă),
intelectual (inteligența, spiritul de observație, memoria bună, imaginația bogată), afectiv ( empatia, generozitatea,
pasiunea, entuziasmul), volitiv ( fermitatea, perseverența, consecvența, răbdarea), moral (modestia, onestitatea,
corectitudinea) etc.
Un alt set de funcții, foarte importante ale cadrelor didactice sunt cele de conducere, respectiv de: îndrumare, control,
conducere, planificare și de evaluare în procesul instructiv-educativ. Expresia unui ansamblu de moduri de comportament
manifestate frecvent în conduita fiecărui cadru didactic în aceste ipostaze, este foarte importantă, deoarece țin de
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expresivitatea acestora la: organizarea activităților în sala de clasă; activitățile de control; sancționarea diverselor
conduite ale elevilor; planificarea conținuturilor de predare-învățare; rezolvarea dificultăților apărute în diferite momente
în clasă; stimularea și întreținerea interesului pentru învățare al elevilor. Evaluarea progreselor cognitive ale elevilor
poate fi considerată, în acest caz, ,,stilul educațional” al profesorului.
Cea mai importantă variabilă potrivit căreia promovarea unui stil adecvat în activitatea instructiv-educativ-formativă a
unui cadru didactic este personalitatea acestuia, prin ale cărei caracteristici are posibilitatea să-și moduleze
comportamentul în diferite situații specifice, eficientizarea lor favorizând dezvoltarea unor competențe multiple și a unor
atitudini.
Comisia Europeană a elaborat, în ultimii ani, o serie de documente prin care sistemele educaționale din statele membre să
adopte strategii referitoare la învățarea (formarea, educarea) permanentă în cadrul unor programe, cum ar fi: Comenius și
eTwinning, din cadrul amplului program ,,Lifelong Learning Programme”, în care sunt incluse din anul 2007. Dintre
obiectivele pe care aceste strategii ar trebui să le realizeze, fac parte:
1) creșterea calității și a eficienței sistemelor educaționale și de formare profesională în U.E.;
2) facilitarea accesului tuturor cadrelor didactice în sistemele educaționale și de formare profesională;
3) deschiderea sistemelor educaționale și de formare profesională, la nivel european și mondial.
Problema ridicată frecvent în situațiile educaționale mai puțin eficiente a relevat faptul că didactica reprezintă ,,axul
central al reformei învățământului românesc”, iar situațiile de criză nu reprezintă rezultate ale dotării instituțiilor de
învățământ și a organizării procesului instructiv-educativ, ci în desfășurarea proceselor de învățare, care trebuie
optimizate. Optimizarea proceselor de învățare poate fi realizată doar de cadre didactice foarte bine pregătite, fapt pentru
care se impune o perfecționare și o formare continuă
Dintre acestea, câteva foarte importante sunt:
1. Articolul nr.241 din Legea Educației Naționale. Legea nr.1/2011, se referă la ,,Formarea inițială și continuă. Cariera
didactică. Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar”.
2. Articolul nr.267 din ducației Naționale. Legea nr.1/2011, se referă la ,,Drepturi și obligații. Statutul personalului
didactic din învățământul preuniversitar”.
3. Anexa la O.M. Nr.5720/20.10.2009 cuprinde ,,Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul
preuniversitar”.
Personalitatea cadrelor didactice, moderne, se formează, în mod conștient, prin impunerea ,,ca exigență o permanentă
deschidere față de orice este nou”, în dezvoltarea carierei lor, prin procese de lungă durată, care încep cu includerea
fiecăruia într-un program de formare inițială și se continuă pe parcursul evoluției profesionale și chiar al întregii vieți.
Cele două etape de formare și de perfecționare: inițială și continuă, sunt realizate prin efortul asumat de către instituțiile
organizatoare și de către cursanți, constând în acumulare de credite/credite transferabile/ore de studiu. În ultimii ani,
foarte multe cadre didactice au optat pentru efectuarea de cursuri de perfecționare prin învățământ la distanță (ID) și prin
programe eLearning prin internet (cum ar fi: AEL, iTeach, eTwinning ș.a.).
În învățământul modern, procesul didactic a devenit și devine, tot mai centrat pe elev și mai optimizat prin intermediul
tehnologiilor moderne și al instrumentelor web 2.0, web 3.0 etc., însă condiția reușitei este aceea că, profesorul modern,
trebuie să stăpânească foarte bine didactica, pentru managementul performant al activităților.
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SĂ CONVINGEM ELEVII SĂ CITEASCĂ!
Înv. Bobeică Andra Maria
Seminarul Teologic Ortodox ”Sf Ap. Andrei” Galați

Un copil care citește este un copil mai fericit, arată studiile oamenilor de știință, care demonstrează că lectura îi
binedispune pe cei mici, îi relaxeaza si îi ajuta sa priveasca lucrurile din jur intr-un mod mai optimist. In plus, lectura
suplimentara contribuie si la imbunatatirea rezultatelor scolare, la imbunatatirea memoriei, vocabularului, creativitatii si
puterii de concentrare. Ce facem insa daca elevii refuza sa citeasca? Probabil multi parinti si profesori se confrunta in
zilele noastre cu astfel de situatii, iar din acest motiv, exista cateva solutii pentru a-i convinge pe acestia sa citeasca una
sau mai multe carti in functie de preferinte.
Astfel, daca pur si simplu elevii se incapataneaza sa refuze cartile si prefera sa se joaca pe calculator, putem
incerca sa imbinam utilul cu placutul in timpul orelor de curs - daca copilul iubeste mediul digital, putem apela la
varianta electronica a cartilor sa citeasca online si astfel isi poate cauta explicatia cuvintelor necunoscute daca exista
conexiune la internet sau de asemenea, se pot achizitiona e-book readers. O alta metoda prin care ii putem convinge sa
citeasca o constituie organizarea de cercuri de lectura. Succesul poate fi asigurat prin activitati comune cu elevii de la
invatamantul primar. Cei mici pot fi invitati la o astfel de activitate in care cei mari prezinta cateva carti pe intelesul
tuturor si creaza jocuri care sa implice pasaje din cartile citite sau se poate organiza o dezbatere pe tema cititului. Elevii
pot fi recompensati cu diplome de cititor si eventual, cupe pentru cel mai bun cititor. Pe langa faptul ca este o activitate
educativa de succes, poate fi si distractiv si de asemenea, cei mici pot fi obisnuiti cu profesorii de la gimnaziu si cu
colegii lor mai mari care le pot recomanda carti pentru a actiune ulterioara.
Foarte importante sunt conditiile unde se realizeaza activitatea deoarece locul trebuie sa aiba lumina potrivita, sa
fie amenajat placut si confortabil pentru a ii incuraja sa citeasca si sa isi doreasca sa participe cat mai des la astfel de
activitati si astfel sa isi imbunatateasca abilitatile de citit chiar si intr-o limba straina si, cel mai important, sa isi
imbogateasca vocabularul cu cat mai multe cuvinte in limba engleza. Domeniile diverse ii atrag pe elevi, de aceea trebuie
sa luam in considerare preferintele lor atunci cand organizam activitati pentru imbunatatirea abilitatilor de citire. Este
foarte important sa le captam atentia repede si sa le mentinem interesul pe parcursul activitatii, altfel se plictisesc foarte
repede. Elevii pot fi implicati in alegerea cartilor pentru ca in acest fel ei hotarasc ceea ce le place fiind ghidati de cadrul
didactic. Intr-o limba straina, cititul se realizeaza in ansamblu. Elevii nu trebuie sa se opreasca dupa fiecare cuvant nou
necunoscut, ci ar fi de preferat sa inteleaga din context ceea ce transmite autorul si astfel vor intelege mesajul corect.
Concluzia care reiese este aceea ca elevii pot participa la activitati utile si placute prin intermediul cluburilor de
lectura, iar, daca ceea ce fac se realizeaza cu pasiune, atunci inseamna ca nu a fost o pierdere de vreme si scopul
profesorului de a imbogati vocabularul elevilor a fost atins.
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IMPORTANŢA JOCULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A PREȘCOLARULUI
Ed, Enuță Mihaela
Grădinița Nr.36 Galați
„La copil ... spunea Edouard Claparede ... jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul
este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi, în consecinţă, poate să acţioneze”. Claparede
consideră jocul drept un exerciţiu pregătitor pentru viaţa de adult „...prima şcoală a vieţii sociale ce pregăteşte viitorul,
potolind nevoile prezentului”.
Potrivit cercetărilor psihologice şi pedagogice, copiii sunt atraşi de elementul serios al învăţământului.
Învăţătura este o activitate serioasă, ce solicită efort voluntar pentru punerea în acţiune a disponibilităţilor interne ale
psihicului. S-a constatat că efortul este mai uşor declanşat şi susţinut mai eficient când se folosesc resursele jocului
didactic, când între joc şi învăţătură se întinde o punte de legătură.
Prin folosirea jocului didactic se poate asigura o trecere mai lină de la grădiniţă la şcoală.
Activitatea de joc îşi aduce contribuţia la dezvoltarea tuturor proceselor psihice. Cea mai mare parte a
jocurilor didactice, cu tot aspectul lor atractiv, cuprinde valoroase exerciţii senzoriale şi mintale. Ele influenţează
nemijlocit activitatea tuturor analizatorilor. De exemplu, jocurile: „Spune cum face?” sau „Cine face aşa?” contribuie la
dezvoltarea sensibilităţii auditive, a auzului fonematic. Tot în acest scop se pot folosi şi jocurile: „Ce se aude?”, „Câte
silabe sunt?”, „Termină cuvântul”. Alte jocuri contribuie la dezvoltarea sensibilităţii vizuale şi tactile. Aşa sunt „Găseşte
cuvântul potrivit”, „Scrie şi taci”, „Litera oprită” etc.
Jocul stimulează funcţiile intelectuale cu ajutorul cărora se realizează cunoaşterea realităţii. La această vârstă,
învăţătorul este cel care dirijează procesul memorării, urmăreşte procesul de trecere de la o memorare mecanică la una
logică, intenţională. Atenţia şcolarului mic este încă instabilă, copilul obosind repede. Folosirea jocului didactic,
alternativ cu perioadele care îi solicită atenţia, poate înlătura oboseala. Deoarece în joc cele mai multe situaţii sunt
închipuite, copilul făcând apel la gândire, poate surprinde relaţiile dintre fenomene şi obiecte. Spiritul creator şi
imaginaţia sunt stimulate prin intermediul jocurilor care au ca sarcină didactică crearea unor ghicitori sau a unor poveşti.
Valenţele afective ale jocului didactic sunt foarte puternice pentru copii. În joc, copiii învaţă să trăiască
profund o atitudine pozitivă, un ataşament sincer faţă de ceea ce este bun şi frumos şi dimpotrivă, o acţiune adesea
nereţinută faţă de ceea ce este rău şi urât. În joc, copilul se transformă, devine altcineva, un personaj imaginar. În acest
sens, jocul este cel mai bun prilej de autoeducaţie, pentru exersarea voinţei, pentru cultivarea trăsăturilor de personalitate.
Deşi are legătură cu lumea imaginară, jocul nu îndepărtează copilul de realitate, ci am putea spune chiar că îl face să
trăiască mai autentic viaţa şi realităţile sociale.
Prin jocul didactic, în strânsă legătură cu dezvoltarea vorbirii, se face şi dezvoltarea limbajului. Astfel, prin
joc se fixează, se precizează şi se activează vocabularul copiilor. Contribuţia unor jocuri didactice constă în obişnuirea
copiilor cu folosirea diferitelor construcţii gramaticale. De exemplu: jocul „Eu zic una tu zici multe” - contribuie la
formarea pluralului substantivelor, sau jocul „Mai spune ceva” – contribuie la formarea propoziţiilor dezvoltate sau la
caracterizarea personajelor.
Jocul didactic contribuie la educarea emoţiilor, a sentimentelor morale şi trăsăturilor pozitive de caracter şi
voinţă. În multe jocuri didactice se dezvoltă cinstea, răbdarea, spiritul critic şi stăpânirea de sine. Ele îşi aduc aport la
închegarea colectivului şi formarea disciplinei conştiente, dar şi la educarea estetică a elevilor.
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Jocurile didactice pot fi folosite în toate momentele lecţiei, dar în special în scopul fixării, consolidării
cunoştinţelor şi a deprinderilor. Se ştie că pentru consolidarea cunoştinţelor, a deprinderilor sunt necesare multe exerciţii.
Deoarece exerciţiile stereotipe îi obosesc şi plictisesc pe elevi şi pentru ca repetarea să fie mai plăcută se impune
introducerea unor jocuri didactice şi a unor exerciţii distractive.
Jocul didactic trebuie astfel folosit încât să nu transforme activitatea de instruire într-o performanţă de joc, el
trebuind să se îmbine firesc cu activitatea de instruire. Sarcina jocului didactic va fi subordonată scopului instructiveducativ al lecţiei.
Când jocul este colectiv intervine funcţia de comunicare. Relaţiile de grup intervin ca un factor organizator
care exercită o funcţie de constrângere asupra activităţii fiecărui copil în parte. Astfel, în joc, copilul învaţă să trăiască
împreună cu alţii, să ţină seama de ceilalţi, iar la nevoie să se supună cerinţelor, regulilor impuse de colectiv, să-şi
subordoneze acţiunile şi intersele personale acţiunilor şi intereselor colective.
Majoritatea jocurilor au ca element dinamic întrecerea între grupe de elevi sau chiar între elevii întregului
colectiv, făcându-se apel nu numai la cunoştinţele lor, dar şi la spiritul de disciplină, ordine, coeziune în vederea obţinerii
victoriei.
O mare importanţă au jocurile didactice care oferă posibilitatea tratării diferenţiate a elevilor. Astfel, unele
jocuri solicită diverse soluţii de rezolvare, încât elevii cu posibilităţi mai mari de gândire vor găsi o varietate de căi mai
ingenioase, iar cei cu posibilităţi mai reduse vor fi ajutaţi să găsească şi ei căi de rezolvare. Astfel de jocuri sunt cele
folosite în cadrul orelor de matematică la compunerea şi descompunerea numerelor.
Jocurile didactice realizate prin munca independentă permit fomarea unei imagini clare asupra lacunelor
elevilor sau a progreselor înregistrate, ajutând preîntâmpinarea rămânerilor în urmă la învăţătură şi stimularea unor
aptitudini.
Folosirea jocul didactic în cadrul orelor de matematică îi face pe elevi să iubească acest obiect de învăţământ,
să devină mai accesibil chiar şi elevilor mai puţin dotaţi. Jocul didactic devine o formă de odihnă activă, de deconectare
psihică. Prin joc, deprinderile de calcul se formează mai uşor, elevii nedepunând atâta efort la gândul că se joacă. Copiii
pot fi activizaţi să rezolve în joc sarcini didactice cu mari valenţe formativ-educative cum sunt: analiza şi sinteza situaţiei
problemă, identificarea situaţiei, descrierea acesteia, formularea de întrebări pentru clarificări, elaborarea de răspunsuri la
întrebări, aprecierea soluţiilor prin comparare, explorarea consecinţelor.
Jocul didactic contribuie la activizarea elevilor timizi sau emotivi. În joc, elevii mai slabi la învăţătură îşi
îmbogăţesc cel mai mult performanţele lor. În tensiunea jocului, elevii depun un efort susţinut şi calculează într-un ritm
mult mai rapid decât în mod obişnuit.
Jocurile didactice sunt activităţi din ce în ce mai plăcute pentru copii. Aceste activităţi sunt tot mai intens
valorificate din punct de vedere pedagogic, în intenţia de a imprima programului şcolar un caracter mai viu şi mai
atrăgător, de a fortifica energiile intelectuale şi fizice ale elevilor.
Fiind un procedeu care contribuie la învăţarea prin descoperire şi problematizare trebuie folosit la toate
clasele. Folosirea a două, trei variante în cadrul aceluiaşi joc măreşte interesul copiilor pentru rezolvarea sarcinilor.
Dacă jocul în general este drumul spre muncă, jocul didactic este continuarea muncii intelectuale sub o altă
formă, mai atractivă, mai plăcută.
„Jocul...- spune Ursula Şchiopu - ...prin temperatura specifică a activităţii psihice pe care o stimulează, devine
terenul pe care se pot exercita cele mai complexe şi importante influenţe, atât în ceea ce priveşte însuşirile psihice, cât şi
procesele psihice”.
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PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE CU SUPORTUL RESURSELOR WEB
Profesor Stanciu Adriana
Școala Gimn. Nr. 29 Galați
În prezent, platformele de tip Web 2.0 sunt utilizate pentru dezvoltare profesională, consolidarea instruirii în sala
de clasă. Prin utilizarea de instrumente Web 2.0 pot fi realizate atât proiecte curriculare complexe inter şi
transdisciplinare, cât şi proiecte extracurriculare ale elevilor. Site-urile de media sociale pot fi utilizate în vederea
documentării cu privire la concepte inovative, cum ar fi “săli de clasă în oglindă” sau pentru a repartiza cele mai recente
aplicaţii Web 2.0 pentru licee. Profesorii si cadrele didactice folosesc în mod curent blogurile pentru a scrie despre lumea
educaţiei şi a invita colegii din toată lumea să ofere feedback.
Dezvoltarea TIC constituie un element definitoriu al societăţii, iar educaţia are o importanţă deosebită în
valorificarea noilor tehnologii, importanţă recunoscută atât la nivel economic, dar şi la nivel politic. Integrarea
tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-învăţare-evaluare, a devenit în ultimele două
decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica
educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a
cunoaşterii.
Tehnologiile multimedia (MM) îi oferă utilizatorului diferite combinaţii, imagine, sunet, voce, animaţie, video,
pe când, tehnologiile hipermedia (HM) combină multimedia cu hypertextul, facilitând navigarea fără obstacole între
diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fixe, imagini animate. Rolul cadrului didactic din învăţământului tradiţional,
de transmiţător al informaţiei, se poate transforma în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni:
crearea unui ambient (scop, informaţii, resurse, strategie) care să-i permită elevului să-şi construiască/dezvolte
cunoaşterea, cu ajutorul TIC.
Accesul la o infrastructură TIC satisfăcătoare este unul dintre cei mai importanţi factori care contribuie la
utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale în toate disciplinele şi pentru toţi elevii. Cu toate acestea, unele
probleme de infrastructură persistă, iar acestea împiedică integrarea noilor tehnologii în predare şi învăţare. Existenţa
echipamentelor TIC moderne în şcoli este o condiţie de bază pentru introducerea unor metode inovatoare de predare şi
utilizarea de software interactiv şi materiale online. Cu toate acestea, integrarea TIC în educaţia şcolară este un proces
complex şi, prin urmare, este afectată de mai mulţi factori diferiţi.
Tehnologiile TIC sunt esenţiale în sprijinul cadrelor didactice pentru furnizarea oportunităţilor inovative de
predare şi de învăţare, dar ele joacă, de asemenea, un rol important în furnizarea de management şcolar eficient. Comisia
Europeană chiar a declarat recent că integrarea TIC în sistemele de învăţământ şi formare necesită modificări
suplimentare în mediile tehnologice, organizaţionale, de predare, învăţare ale claselor, locurilor de muncă şi configurări
informale pentru învăţământ.
Obiectivele generale de învăţare pentru TIC sunt incluse în curriculum în special la nivel secundar. Cu toate
acestea, cunoştinţele specifice ca, de exemplu, „social media” sau „cum să utilizaţi dispozitivele mobile” nu sunt încă
generalizate în majoritatea ţărilor.
TIC rămâne un subiect distinct într-un grup de ţări în mare măsură la nivel secundar, dar conţinutul TIC este din
ce în ce mai încorporat în curriculum ca mijloc de dezvoltare a competenţelor generale sau specifice la alte discipline.
Comportamentul online în condiţii de siguranţă şi alte tipuri de conţinut online sigur sunt de obicei incluse în programele
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educaţionale. „Problemele de download şi de copyright” şi „agresiunile informatice” devin două dintre cele mai
importante subiecte în acest domeniu.
În acest cadru, formarea competențelor TIC, deţine un rol fundamental în pregătirea tinerilor pentru piaţa actuală
a muncii, iar şcoala trebuie să acorde o atenţie sporită competenţelor de bază în domeniul alfabetizării, al matematicii şi
al ştiinţelor. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor și implicit a produselor de tip e-learning, procesul de învăţare se
orientează şi spre dezvoltarea competenţelor de tip TIC.
În Romania, disciplinele de tip TIC sunt transversale, competenţele specifice fiind dezvoltate şi incluse în
predarea diferitelor discipline. În conformitate cu orientările politicilor educaţionale ale Uniunii Europene privind
considerarea sectorului TIC în procesul de învăţământ, se apreciază ca importantă necesitatea inserării digitalului, ca
urmare a accesului şi utilizării de către elevi a calculatoarelor şi a Internetului. Pe acest fond s-au luat o serie de măsuri
cu implicaţii directe asupra eficientizării învăţării: îmbunătăţirea numărului de conexiuni în bandă largă, dezvoltarea
infrastructurii digitale fapt care a permis şi permite creşterea incluziunii digitale, asigurarea echipamentelor şi a
infrastructurii relevante în şcoli, pregătirea de cursuri specifice TIC.
Instrumentele de Web 2.0 sunt utilizate și pentru evaluarea online a rezultatelor învăţării care poate fi realizată
prin metode de actualitate precum evaluarea pe baza de proiect sau e-Portofoliul. Instruirea şi învăţarea bazată pe web
(web-based learning) oferă elevilor interactivitatea (posibilitatea schimbului de păreri, opinii, materiale), mediu
multimedia (matrialele prezintă cel puţin două elemente multimedia: text, grafică, audio, animaţie, video etc), mediu
deschis (se pot accesa diferite pagini Web sau aplicaţii), mediu sincron şi asincron de comunicare, independenţa faţă de
echipamente, distanţă şi timp (elevii pot utiliza orice calculator conectat la Internet şi pot comunica cu persoane din orice
colţ al lumii). Se poate spune deci că utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai complexă
formă de integrare a educaţiei informale în educaţia formală.
Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat într-un “robot” care să
ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când este posibil experimentele reale, deoarece îi
dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, răbdarea, atenţia, abilităţile practice. De asemenea, educaţia
nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât de importantă este şi necesitatea educaţiei pentru
viaţă, tot ceea ce generează interes şi cunoaştere. Deci nu se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul.
Acesta trebuie utilizat doar pentru optimizarea procesului instructiveducativ, în anumite etape. Deoarece softul
educaţional nu poate răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai
important rol în educaţie! Utilizarea calculatorului în şcoală nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu de
exemplu informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod raţional şi bine
gândit.
O platformă din ce în ce mai utilizată este Google Docs care permite crearea de documente, foi de calcul,
prezentări sau formulare (chestionare) ce pot fi elaborate şi gestionate împreună cu colegii, în acelaşi timp, chiar dacă ei
se află la un alt computer şi în alt loc.
Google Docs permite crearea de documente, foi de calcul sau prezentări ce pot fi lucrate împreună cu colegii, în acelaşi
timp, chiar dacă ei se află la alt computer.
Descriere
▪

este o aplicaţie gratuită, bazată pe Web;

▪

e o alternativă bună pentru Microsoft Office (care necesită instalare pe sistemul de operare);

▪

oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea şi edita documente online cât şi offline
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▪

permite colaborarea în timp real cu alţi utilizatori;

▪

îmbină caracteristicile a trei servicii des folosite: Writely (Word), Spreadsheets (Excel), Prezentare (Power Point)

▪

permite importarea de fişiere;

▪

permite salvarea avantajoasă a documentelor create;

▪

permite descărcarea documentelor.

Dacă se doreşte lucrul în colaborare pentru un document deja creat, se foloseşte butonul Încărcare pentru a încărca
fişierul în Google Docs (fie el document, foaie de calcul sau prezentare)
DOCUMENTE. Se poate crea un document nou, direct din Google Docs. Pentru aceasta se folosesc butoanele din bara
de instrumente pentru a selecta fontul, stilul, culoarea şi mărimea textului.
FOI DE CALCUL. Pentru a crea liste complexe sau pentru a efectua calcule complicate, se folosesc foile de calcul. Aici
se pot aplica formule, crea grafice şi schimba stilul foii de calcul pentru ca ea să se potrivească mai bine proiectului la
care se lucrează.
PREZENTĂRI. Cu Google Docs este uşor să se lucreze pe o prezentare pentru un grup de colegi. Se pot personaliza
paginile prezentării alegând design-ul care se dorește. Pentru prezentarea documentulului creat pe Internet, pentru cei
interesaţi se dă clic pe butonul Lansare prezentare şi se invită participanţii introducând adresele lor de email.
FORMULARE. Cu ajutorul Google Docs, putem crea gratuit formulare/ chestionare. E foarte simplu de făcut, și, ca
bonus, toate rezultatele sunt trecute într-o foaie de calcul pe care o putem edita dupa cum ne place.
Crearea unui formular în Google Docs:
1.

Deschidem browser-ul preferat.

2.

În bara de adrese scriem www.google.com .

3.

Ca sa putem crea un formular in Google Docs, trebuie sa avem un cont Google. In casuța din partea dreaptă scrim
e-mail nostru și parola pentru contul Google Docs. Dupa ce ne-am conectat, apăsăm butonul „Creați”.

4.

Apoi selectăm opțiunea „Formular”.

CHAT. Google Docs are chat încorporat, astfel încât se pot discuta orice schimbări cu colegii care lucrează sau se uită la
un document.
Facilităţi:
Colaborează cu colegii.
Pentru a colabora cu colegii la realizarea unui document text, foaie de calcul sau prezentare, se face clic pe
butonul Colaborare şi se introduc adresele de email ale colegilor. Colaboratorii pot edita documentul alături de
inițiatorul proiectului, în timp ce Participanţii pot numai să vadă ceea ce se scrie. Se pot trimite email-uri tuturor
prietenilor, pentru a-i anunţa că pot accesa documentul creat.
Accesibil de oriunde.
Cu Google Docs, se pot salva toate proiectele într-un singur loc şi se pot accesa de la orice computer conectat la
Internet.

Bibliografie
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ECO-EDUCAȚIE ÎN SPIRITUL CETĂȚENIEI ACTIVE
Prof. înv. primar Iacob Nicoleta Bianca
Școala Gimnazială nr. 29 Galați, ROMÂNIA

„Dacă te gândeşti la anul următor – însămânţează pământul.
Dacă te gândeşti la următorii zece ani – plantează un copac.
Dacă te gândeşti la următorii o sută de ani – educă oamenii.”
(Proverb chinezesc)
Omul este deopotrivă creatura şi creatorul mediului său, care-i asigură existenţa fizică şi îi oferă posibilitatea
unei dezvoltări intelectuale, morale, sociale și spirituale. În lunga şi laborioasa evoluţie a rasei umane pe pământ a sosit
momentul în care, graţie proceselor mereu mai rapide ale ştiinţei şi tehnicii, omul a căpătat puterea de a transforma
mediul său în diverse feluri şi de o manieră fără precedent. Cele două elemente ale mediului său, elementul natural şi cel
pe care el singur şi l-a creat, sunt indispensabile fericirii sale şi folosirii drepturilor sale fundamentale, inclusiv dreptul la
viaţă.16
Încă din cele mai vechi timpuri, educația copilului a izvorât din mediul apropiat, din tot ce îl înconjoară: din
câmp, din pădure, din râu, din mare, din munţi, din rândunele. Astăzi, adultul modelator de caractere trebuie să facă tot
posibilul ca şi copilul de acum să iubească tot ce îl înconjoară, precum copilul de odinioară; pentru că „fără dragostea
faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA”
(C. Mihăiescu).
Ecologia este o știință tânără, în continuă evoluție, care se ocupă cu studiul mediului înconjurător. Toate
sistemele, subsistemele, componentele și elementele mediului sunt interconectate. Afectarea unui sistem duce la afectarea
mai multor sisteme/subsisteme.
Ca știință educațională, ecologia ocupă un loc important în formarea tinerilor, ajutându-i să înțeleagă cum
funcționează mediul, cum este afectat mediul de diferiți factori (în special de factorul uman) și cum poate fi mediul
conservat, reparat și îmbunătățit. Copiii trebuie să învețe de la vârste fragede că mediul este cel mai important lucru
pentru om, după propria viață. Pentru ca o persoană să poată exista în așa fel încât să atingă bunăstarea fizică și
psihică, are nevoie de un mediu care să permită acest lucru. Dacă mediul este prea degradat, omul nu va mai putea trăi
nici măcar decent, din cauza poluării, lipsei de hrană sau încălzirii globale.
Educația pentru mediu se află în strânsă interdependență cu educația pentru cetățenie activă. Chiar dacă nu
cunosc foarte bine noțiunea de „cetățean”, elevii au constatat că deși se simt confortabil doar „stând degeaba”, fără a face
nimic, se pot simți mult mai împliniți, mult mai mulțumiți, atunci când acționează cu scopul de a aduce schimbări
pozitive și beneficii lumii în care trăiesc. Copiii au înțeles că e dreptul lor să participe, să își exercite influenţa şi să își
aducă aportul la dezvoltarea societăţii.
Cetățenia activă se poate manifesta în mai multe sfere de interes. Eu am ales să o conjug educației ecologice.
Pornind de la problema că oamenii încă nu au înțeles foarte bine cum funcționează toate sistemele mediului, implicit
importanța lui pentru omenire, văzând că oamenii simpli și conducătorii politici sunt insuficient interesați de situația
mediului înconjurător și nu fac tot posibilul pentru salvarea acestuia de la distrugerea continuă pe care o cauzează omul,
în timpul unei ore clasice de dezvoltare personală s-a născut întrebarea: „Ce pot face copiii oamenilor simpli pentru a
proteja mediul?”.
În scurt timp a venit și răspunsul: „foarte multe lucruri”, majoritatea aparent banale.
Analizând în profunzime răspunsurile elevilor, s-a născut ideea implementării la clasă a unui proiect
educațional ecologic, ale cărui produse finite să fie realizabile în condițiile promovării și aplicării principiilor cetățeniei
active.
Tematica proiectului a fost adaptată specificului grupului țintă – copii de 7 ani creativi, isteți și dornici de a
schimba în bine lumea în care trăiesc. Am pornit de la subiectul „apa – zonă de agrement”, le-am prezentat elevilor un
personaj magic – Pic, micuța și isteața picătură de apă, iar ideea a prins contur, formă și conținut: „Prietenii lui Pic”.

16
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Proiectul a întâmpinat în mare măsură nevoia elevilor de educație pentru protejarea și conservarea mediului
înconjurător, oferindu-le beneficii atât în plan educațional, cât și în plan civic:
✓ Copii educați în spiritul respectului pentru mediu și pentru viață, prin perfecționarea competențelor cognitive,
psihice, civice și comportamentale de nivel superior (gândire critică și creativă, învățare prin descoperire,
imaginație, cooprare, cetățenie activă);
✓ Copii mai conștienți, conectați la realitatea imediată şi la informaţii de actualitate privind protejarea și
conservarea naturii și biodiversității;
✓ Copii și părinți educați în spiritul cetățeniei active, implicați în problemele actuale ale comunității locale;
✓ Schimb real de informaţii, dialog şi cooperare pentru un mediu curat şi sănătos între elevi și parteneri (părinți,
comunitate locală, autorități locale, specialiști, instituții de profil);
✓ Derularea unor acțiuni ecologice şi programe ancorate în realitatea comunității locale, ce presupun implicare,
atitudine și acțiune pro mediu.
Deși micuți, pe parcursul proiectului copiii și-au mobilizat toate resursele, acționând ca adevărați cetățeni ai
comunității locale din care fac parte. După activități de învățare prin cercetare, desfășurate în parteneriat cu Pic, în urma
cărora elevii s-au documentat despre starea actuală a apelor din orașul Galați, aceștia au selectat o problemă actuală a
orașului Galați: Faleza Dunării se degradează și nu există suficiente zone de agrement.
Elevii au fost deosebit de interesați în a rezolva inventiv o problemă care a răspuns intereselor și specificului
vârstei lor:
✓ au semnalat ei înșiși această problemă, pentru că cei mai mulți își petrec timpul liber pe Faleza Dunării;
✓ au aflat de la părinții lor și din presa locală că autoritățile locale au propus reabilitarea Falezei Dunării;
✓ au constatat că lucrările de reabilitare nu au fost demarate nici după doi ani de la inițiativa autorităților locale;
✓ au hotărât să discute cu autoritățile locale și să propună ei înșiși proiecte pentru consolidarea malului Dunării și
pentru construirea unor spații de joacă și zone de agrement.
Zis și făcut! Pentru început, Pic a apelat la cunoștințele sale în magie și i-a transformat pe prietenii săi în
peştişori. Fiecare peştişor a redactat pe câte un solzișor un mesaj pentru primarul municipiului Galaţi. Pic a unit mesajele
peştişorilor într-o singură scrisoare, iar trei dintre prietenii săi au vizitat Primăria Municipului Galaţi. Acolo au fost
întâmpinaţi de city managerul Aurel Vlaicu, de consilierul Nicolae Bacalbașa şi de purtătorul de cuvânt Emanuela Turcu.
Copiii au uimit prin inițiativă și creativitate. Aflați în fața autorităților locale, au purtat un dialog clar, și-au promovat cu
determinare ideile și planurile de viitor, obținând mai mult decât promisiuni.
Ingenioşii peştişori i-au propus domnului city manager un joc competițional, pornind de la întrebarea „Cum va
arăta faleza Dunării peste 30 de ani?”: prietenii lui Pic şi echipa locală de arhitecți îşi vor proiecta ideile, iar city
managerul va prelua și va folosi cele mai reușite propuneri aplicabile Falezei Dunării.
City managerul orașului Galați a acceptat provocarea prietenilor lui Pic: competiția planurilor făuritorilor de
vise și de zone de agrement.
După întrevedere, copiii s-au organizat în echipe de arhitecți și au găsit soluții proprii de rezolvare a problemei
identificate: au proiectat Faleza Dunării aşa cum o văd ei peste 30 de ani. Pentru validarea ideilor, şi-au prezentat schiţele
de proiect la nivel de clasă, apoi au realizat proiectele propriu-zise. La final, au invitat trei reprezentanţi ai părinţilor,
cărora le-au prezentat proiectele. Spre mândria lui Pic, juriul a declarat câştigătoare toate lucrările ingenioşilor arhitecţi.
La celebrarea proiectului, prietenii lui Pic au organizat o mare acțiune stradală pe Faleza Dunării, unde
contracandidații – autoritățile locale – le-au expus copiilor propriile proiecte de viitor, alegând, de asemenea, două dintre
cele mai interesante idei ale mititeilor, pentru a le pune în practică: un mare spațiu de joacă și un tunel subacvatic.
Gălățenii vizitatori au primit flyere, afișe de promovare a proiectului și au admirat produsele activităților noastre.
Toate activitățile și o mică parte a produselor activității copiilor sunt disponibile publicului care dorește să
viziteze blogul prietenilor lui Pic la adresa http://prieteniiluipic.blogspot.ro/ .
Bibliografie/webografie:
Declaraţia asupra mediului - Conferinţa ONU, Stockholm, 1972
ecomagazin.ro
ecologie.snv.jussieu.fr
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INTEGRAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL STIMULAREA
ACTIVITĂŢII CREATOARE A ELEVILOR
Profesor înv. primar Dragoi Lorena Silvia
Școala Gimnazială nr. 29 Galați
Introducerea calculatorului în procesul de învăţământ, măreşte calitatea învăţării şi permite includerea noţiunilor
într-un corp coerent de informaţii.
Algoritmizarea, modelarea, simularea sunt metode de învăţare programată ce permit realizarea lecţiilor asistate
de calculator.
Calculatorul, ca mijloc de învăţământ, poate fi folosit în variate momente ale procesului instructiv–educativ,
dintre care voi prezenta câteva.
Predarea unei lecţii sau a unor secvenţe ale lecţiei în scopul:
a. optimizării procesului argumentării;
b. evidenţierii mişcării cu ajutorul desenului de animaţie;
c. efectuării unui calcul rapid;
d. dezvoltării muncii independente şi eficientizării învăţării.
Verificarea unei lecţii sau a unor secvenţe din lecţie, a unui capitol, sau a unei programe şcolare – în cazul
examenelor;
Efectuarea de exerciţii pentru învăţarea unor operaţii şi formarea deprinderilor adecvate aplicaţiilor
corespunzătoare;
Învăţarea asistată de calculator pe baza unor programe educaţionale adecvate învăţământului autonom. Aceste
programe pot fi prevăzute cu exerciţii de control, răspunsurile putând fi, uneori, comparate cu variantele afişate pe
terminal;
Calculatorul poate fi folosit, ca auxiliar al procesului de învăţământ, la toate disciplinele şcolare care necesită
tehnică de calcul sau de reprezentare, lărgind astfel aria de posibilităţi a tuturor laboratoarelor şcolare.
În condiţiile instruirii cu ajutorul calculatorului se oferă posibilitatea în aceeaşi situaţie de învăţare să regrupeze
un set de elemente variate: sunete, voci, texte, imagini foto, desene grafice, diagrame etc, asociate în aplicaţii după
obiectivele învăţământului în mod interactiv, atât elev-calculator cât şi de îndrumător al profesorului. Această mare
varietate de instrumente capătă, în cadrul procesului de instruire valenţe formative, informative şi educative, motivând
elevii să cerceteze şi să selecteze informaţia în funcţie de sarcina didactică propusă.
Diversificarea strategiei didactice este posibilă pe baza interacţiunii elev-calculator, cu facilitarea acestora la
informaţii mai ample structurate, variate şi prezentate în modalităţi diferite de vizualizare. Calculatorul este un mijloc
între profesor-elev, dar cu o poziţie distinctă faţă de celelalte mijloace de învăţare pe funcţiile sale, complexitatea şi
posibilitatea de utilizare.
Trebuie reţinut faptul că prin răspândirea folosirii calculatorului, rolul dascălului va suferi modificări. Profesorul
se va degreva treptat de activitatea de rutină, dar sarcinile lui se amplifică prin faptul că va trebui să realizeze programe
sau să elaboreze proiecte de programe şi să le adapteze la cerinţele procesului educativ. Procesul educaţional se va
descentraliza, transformându-se dintr-un sistem centrat pe profesor, într-unul centrat pe subiecţi. Dar, oricât de complete
ar fi programele, profesorul rămâne maşina perfectă de învăţat.
Calculatorul are, mai întâi, o funcţie de prezentare a unor noi conţinuturi, de mijlocire a asimilării acestora prin
tehnici specifice. Acesta este un mediu interactiv, care menţine atenţia şi motivaţia elevului treze, indiferent de gradul de
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dificultate al sarcinii educative. El poate simula procese, fenomene naturale sau situaţii, antrenând elevul în jocuri
pedagogice care le solicită perspicacitatea, atenţia sau creativitatea.
Calculatorul permite o nouă formă de prezentare a unor lecţii. El nu poate însă înlocui profesorul, după cum
cartea nu poate face să dispară lecţia la clasă; nu se poate substitui celorlalte forme de învăţământ. Evident, educaţia nu
se poate reduce la informatică şi calculator, sarcinile şcolii şi ale profesorului cresc, ele purtând în vreme solia
revoluţionară a noii calităţi.
Instruirea programată şi asistată de calculator necesită îmbinarea studiului prin intermediul manualului sau
calculatorului cu lectura altor materiale bibliografice şi cu experimentul, menţinând rolul suplu al relaţiei elev-profesor.
Modernizarea şi perfecţionarea învăţămîntului şi a tehnologiei didactice constituie o necesitate obiectivă a
tuturor cadrelor didactice. Utilizarea calculatorului în procesul educaţional este un imperativ al timpului, în contextul
dezvoltării vertiginoase a tehnologiilor informaţionale.
Utilizarea Tehnologiei informaţiei în procesul educaţional este un imperativ al timpului, în contextul dezvoltării
vertiginoase a tehnologiilor informaţionale. A intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea calculatorului, pentru
comunicare, informare, instruire.
Din experienţa proprie am ajuns la concluzia că prin orele de Tehnologia Informației putem dezvolta
următoarele însuşiri de natură să faciliteze performanţele creatoare ale copilului:
•

flexibilitatea gândirii este considerată a fi principalul factor al creativităţii. Prin flexibilitate se înţelege
modificarea rapidă a mersului gândirii atunci când situaţia o cere, de a renunţa la algoritmi normali, de a
abandona calea care, la un moment dat se închide, pentru a se înscrie pe o altă direcţie de căutare, cu totul
diferită, uşurinţa cu care un individ poate face asociaţii îndepărtate. Stimularea gândirii, îndemnul educatorului
adresat copilului de a găsi o cale de rezolvare a problemei sau chiar de a enumera toate răspunsurile posibile,
sunt esenţiale.

•

originalitateaeste după părerea multor oameni de ştiinţă nota definitorie a creativităţii. În accepţiunea cea mai
largă indiciul originalităţii îl constituie caracterul neuzual al soluţiilor, raritatea lor statistică, ingeniozitatea şi
caracterul surprinzător al apropierii între cunoştinţele utilizate.

•

fluiditatea– sau capacitatea de a înşira într-un timp scurt un număr cât mai mare de combinaţii este o calitate
deosebit de însemnată în actul creaţiei.
Pentru a fi educatặ, creativitatea trebuie mai întâi cultivatặ. Motivaţia este nota primitặ pentru un rặspuns şi mai

ales satisfacţia elevului rezultând din bucuria de a fi rezolvat el singur problema. Aceasta este o componentặ a
creativitặţii ce trebuie luatặ în seama ori de câte ori o cere practica.
Folosirea calculatorului în formarea creativității în procesul educaţional are următoarele avantaje:
•

permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului la informaţii mai ample, mai logic
organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare;

•

pune accentul pe participarea elevilor, îi dă elevului un rol activ în procesul de învăţare;

•

învăţarea este individualizată, nu standardizată;

•

stimulează dezvoltarea imaginaţiei;

•

pe ecran pot fi simulate unele procese, situaţii care cu ajutorul resurselor tradiţionale este dificil (sau chiar
imposibil) să le obţii;

•

permite aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute de elev.

•

sporeşte ritmul învăţării şi reduc timpul de studiu;

3032

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

•

la fiecare temă elevul este informat despre ceea ce învaţă fapt care duce la sporirea motivaţiei şi la favorizarea
învăţării;

•

sunt folosite posibilităţile oferite de calculator pentru captarea atenţiei;

•

se reactualizează cunoştinţele predate anterior pentru a asigura continuitatea logică a învăţării;

•

la evaluarea prin teste itemii sunt distribuiţi de către calculator în ordine discretă, ceea ce face evaluarea mai
eficientă „lipseşte copierea”;

•

creşte caracterul obiectiv al aprecierii;

•

are loc diminuarea erorilor de apreciere datorate stresului sau oboselii examinatorului;

•

materialul de învăţat este introdus astfel: prezentarea informaţiilor şi procedeelor de lucru, exemple de sarcini
rezolvate, sarcini de lucru pentru elev;

•

calculatorul reacţionează la fiecare răspuns al elevului.
În concluzie, pot afirma că Tehnologia Informaţiei conferă învăţămîntului tradiţional o nouă dimensiune, ce

promite creşterea substanţială a randamentului învăţării şcolare și dezvoltării creativității, oferind astfel o soluţie
realizabilă şi realistă problemei cu care se confruntă învăţămîntul contemporan, care se adaptează tot mai greu cerinţelor
sociale în dinamica accelerată, impulsionată de ritmul actual al înnoirilor tehnico-ştiinţifice.
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EDUCAȚIE PRIN PROIECTE EUROPENE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ
Profesor Georgescu Victoria
Școala Gimnazială Nr. 29, Galați

În ultimul timp se vorbește mereu despre performanță în educație, despre un învățământ competitiv, despre
necesitatea reformei în sistemul nostru educațional. Aceste schimbări sunt derulate din 1990 și au vizat introducerea
manualelor alternative, schimbarea repetată a manualelor alternative, dar și derularea unor parteneriate și proiecte
europene.
Cu toții – elevi, profesori, părinți – suntem martorii unei schimbari, a unor căutări de soluții care să producă o
schimbare în sensul creșterii calității învățământului românesc.
Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanență o diversificare a funcțiilor
școlii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse atât pentru elevi și părinți, cât și pentru ceilalți membri ai
comunității. Ritmul și dinamica dezvoltării poate izvorî din educație, aceasta având mijloacele și forța de a instrui și
educa generații mobile și active, bine înzestrate din punct de vedere intelectual, capabile să depășească inerția unui mediu
social refractar, în care se resimt încă note de prejudecată și discriminare.
Dacă în Bilanțul Evoluției Educației și Formării Profesionale 1990-2008 (2008) se afirma ”România este
cunoscută cu un trist record în privința lipsei de educație socială și civică. Sunt deja cunoscute reacțiile mediului
internațional la adresa modului în care se comportă unii români plecați la lucru în alte țări...” astăzi, după mai bine de
20 de ani viața a devenit mai competitivă și mai stresantă pentru fiecare dintre noi. La toate acestea se adaugă și o
percepție greșită a democrației în societatea românească.
Pentru că educația este una dintre temele cu o maximă importanță pe plan european și mondial periodic se
evaluează starea educației prin aplicarea unor teste internaționale. Cel mai important test european cu cea mai mare
relevanță în cadrul țărilor UE este Testul PISA. În urma acestui test România se situează în clasamente în zona inferioară
la aproape toți parametrii masurabili, fiind pe locul 47 din 57 de țări.
Evaluările independente ne dezvăluie că învățământul românesc este ineficient; majoritatea românilor plecați în
alte țări efectuează munci necalificate, în agricultură și ocupații casnice; ne situăm pe ultimul loc în privința participării
la o formă de educație între vârstele 15-24 de ani iar abandonul școlar înainte de împlinirea celor 8 ani obligatorii de
studiu este în creștere și rata de părăsire timpurie a școlii (cls. I-XII) era de 19% față de media de 14,9% în UE, cu reper
în 2010 de 10%.
În sprijinul absenteismului și abandonului școlar s-au derulat multe proiecte și parteneriate. Unul dintre ele este
Proiectul ”O șansă europeană pentru toți copiii români”, proiect finanțat cu 5.000.000 de euro din Fondul Social
European al Uniunii Europene și Guvernul României AM POSDRU. Proiectul a fost derulat prin intermediul a șase
organizații neguvernamentale, cinci din România și una din străinătate pe parcursul a trei ani cu debut pe 1 septembrie
2010. Managementul proiectului a fost asigurat de Fundația Sfânta Macrina, solicitantul finanțării, cu o experiență de
peste 14 ani în servicii sociale pentru copiii și tinerii fără adăpost.
Acest proiect a urmărit:
•

Raportul privind starea învățământului, publicat de Ministerul Educației în 2007, arătând că în perioada 20002006 rata abandonului școlar crescuse de trei ori pentru clasele I-VIII;

•

La sfârșitul primului an de la integrarea României în Uniunea Euroeană, statistica Eurostat consemna că țara
noastră se află pe locul trei în UE în privința abandonului școlar;
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•

Pe fondul crizei economice, rata abandonului școlar a continuat să crească, astfel încât în anul școlar 2008-2009
acesta a fost cu 5% mai mare decât în 2007-2008.
Cu toți acești factori negativi și în contextul dezvoltării unei societăți competitive bazate pe cunoaștere,

dezvoltarea capitalului uman a devenit o prioritate strategică atât la nivel european, cât și la nivel național. Investițiile în
dezvoltarea capitalului uman din educație și formare sunt necesare întăririi capacității sistemului de a răspunde
schimbărilor rapide din societate și de pe piața muncii. Pentru formarea inițială, asiguararea unui corp profesoral bine
pregătit, informat și conectat la cerințele pieții muncii este o condiție obligatorie pentru asigurarea unei forțe de muncă
care să răspundă cerințelor socio-economice actuale.
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în România ca măsură suport pentru modernizarea învățământului
profesional și tehnic în ultimii ani a reprezentat o prioritate pentru Ministerul Educației Naționale. Un sprijin important
pentru atingerea obiectivelor de modernizare a fost asigurat prin fonduri Phare ale Uniunii Europene de pre-adaptare.
Procesul de modernizare este continuu, având în vedere provocările existente la nivel european și internațional,
asigurarea finalității investițiilor prin POSDRU reprezintă o importantă oportunitate.
Noul Program de învățare pe tot parcursul vieții, 2007-2013 sprijină oportunitățile de învățare de la copilărie la
vârstă înaintată în orice situație a vieții s-a desfășurat pe patru piloni:
•

Programul Comenius pentru elevi, profesori, școli și instituții/organizații legate de acestea (educație preșcolară
și școlară până la finalul treptei de învățământ secundar superior);

•

Programul Erasmus pentru studenți, bursieri, profesori, universități și instituții/organizații legate de acestea
(învățământ superior, inclusiv plasări trans- naționale de studenți în întreprinderi);

•

Programul Leonardo da Vinci pentru ucenici, lucrători, angajați și instituții/organizații legate de acestea
(învățământ vocațional și training);

•

Programul Grundtving pentru adulți, profesori și instituții/organizații legate de acestea active în domuniul
educației adulților.
Cele mai bune proiecte școlare transfrontaliere ale anului au fost premiate în cadrul ceremoniei de premiere

eTwinning 2013 de la Lisabona. În acest an, premiul cel mare a revenit proiectului ”Rainbow village”, care a reunit elevi
cu vârste cuprinse între 12- 15 ani din Franța, Grecia, România, Regatul Unit, Turcia, Italia, Slovacia și Polonia. Ei au
creat o lume virtuală post-apocaliptică, explorănd teme precum supraviețuirea, protecția naturii și cetățenia. Rețeaua
eTwinning este o sală de clasă virtuală în care elevi și profesori de la 100.000 de școli din 33 de țări europene participă la
proiecte interactive prin intermediul internetului.
Ceremonia de decernare a celor 9 premiilor a avut loc la Lisabona în carul unei conferințe la care au participat
500 de profesori din 33 țări europene. Ei au făcut un schimb de idei și de noi metode de predare.
Rețeaua eTwinning face parte din Programul Comenius au UE și beneficiază de fonduri anuale de aproximativ
10 miliarde euro, finanțare care nu se acordă prin proiecte individuale, ci se concretizează în instrumente și sprijin
pentru cadre didactice și elevi, precum e portalul eTwinning și în seminare pentru profesori. Programul eTwinning
contribuie la realizarea obiectivelor UE de a îmbunătăți competențele digitale și învățarea prin colaborare între colegi.
Din 2014 eTwinning și-a propus să devină o platformă pentru toate școlile care doresc să coopereze la nivel
transfrontalier cu sprijinul UE.
Un studiu recent arată că eTwinning este o modalitate simplă și accesibilă ca preț prin care școlile se pot implica
într-o cooperare internațională. Conform aceluiași studiu, datorită implicării în eTwinning, cadrele didactice și-au
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îmbogățit competențele și relațiile cu elevii și și-au lărgit rețelele profesionale. Elevii au devenit mai motivați și au lucrat
mai bine în echipă.
Prin participarea la proiectele de cooperare europeană școlile românești au fost veritabili ambasadori ai
României în Europa, contribuind, an de an, la promovarea unei imagini pozitive a României și a valorilor școlii
românești. Aceste parteneriate au vizat, în principal, formarea și dezvoltarea de competențe- cheie, au fovorizat crearea
unor rețele de parteneri, au promovat valorile naționale și europene, antrenând elevi, profesori, părinți și comunități
locale.
Misiunea unei școli ar trebui să fie asigurarea unui viitor european elevilor ei și șanse egale de afirmare, precum
și implicarea ei activă în viața comunității căreia îi aparține, prin introducerea dimensiunii europene, prin promovarea
valorilor și îmbunătățirea continuă a calității actului instructiv educativ și prin realizarea unui parteneriat activ școalăelevi- părinți- comunitate locală, raportându-se permanent la standardele și practicile din Uniunea Europeană.
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SCHIMBĂRI EDUCAŢIONALE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII
Prof. Inv primar Pavel Anca
Școala Gimnazială Nr. 29 Galați
Momentul istoric de sfârşit de secol XX şi început de secol XXI a lansat noi paradigme precum dezvoltarea
durabilă, cercetare-dezvoltare-inovare, societate informaţională şi societate bazată pe cunoaştere. În această nouă
problematică a lumii contemporane, educaţia continuă să fie considerată cea mai mare invenţie a omenirii. Soluţiile
pentru problemele dificile legate de perspectivele vieţii într-un mediu fizic-bio-climatic şi social din ce în ce mai
complex sunt aşteptate să vină din mediile educaţionale, prin descoperirea cunoaşterii şi valorificarea ei în scopuri
prosociale.
Conceptul de societate bazată pe cunoaştere îşi are originea în schimbările socio-culturale şi evoluţiile
tehnologice şi ştiinţifice, semnificaţiile sale îmbogăţindu-se în timp cu noi dimensiuni specifice istoriei, filosofiei, eticii şi
economiei. Postmodernismul mileniului al III-lea a consacrat tendinţele ultimelor decenii şi le-a consolidat într-o
construcţie socială fundamentată pe cunoaştere. Provocarea de a evolua către o dezvoltare durabilă a fost iniţial o cerinţă
imperioasă pentru mediul industrial şi economic, ulterior demonstrându-se că modelele dezvoltate în aceste domenii nu
au putut evolua decât prin valorificarea cercetărilor, a inovării şi a cunoaşterii generate în toate celelalte domenii ale
vieţii sociale şi ştiinţifice. Indiferent de aria tematică în care ne situăm cu analizele, vom constata că evoluţiile ştiinţifice
şi schimbările sociale, culturale, politice şi ideologice sunt reflectate în domeniul educaţiei. Preocupările specialiştilor
pentru dezvoltarea economico-socială îşi îndreaptă eforturile către descoperirea acelor modalităţi care să faciliteze
transformarea instrucţiei, a educaţiei şi a ideilor ştiinţifice în plusvaloare economică şi într-un nivel superior de
civilizaţie. Una dintre principalele funcţii ale educaţiei ce vizează producerea forţei de muncă adecvate cerinţelor vieţii
economico-sociale a rămas valabilă şi în vremurile noastre dar, în spiritul societăţii bazate pe cunoaştere, a suferit
modificări benefice în sensul extinderii, urmărindu-se şi un alt tip de producţie, o productie de cunoştinţe, idei, atitudini,
valori. Aceste modificări readuc în prim plan forţa şi puterea educaţiei în viaţa socio-economică, condiţionarea dintre
educaţie şi progresul social fiind sintetizată de către pedagogul român G. Văideanu: "Dezvoltarea va trece prin educaţie
sau dezvoltarea se va face cu ajutorul educaţiei, ori nu se va realiza deloc.“
Societatea cunoaşterii şi problematica dezvoltării resursei umane se situează în actualitatea cercetărilor
educaţionale, fiind abordate ca premise fundamentele ale progresului societăţii, cu implicaţii teoretice şi practice asupra
procesului de reformare a sistemelor de învăţământ şi, implicit, asupra formării şi valorificării eficiente a capitalului
social. În acest context, analiza politicilor educaţionale şi a strategiilor de dezvoltare a resursei umane din educaţie, a
modelelor de profesionalizare, a standardelor şi competenţelor profesionale, precum şi identificarea cerinţelor, a
caracteristicilor, a bunelor practici şi a schimbărilor induse de evoluţia către societatea cunoaşterii constituie o necesitate
în optimizarea acestui demers din perspectiva asigurării calităţii în educaţie.
Complementar studiilor de specialitate se impune analiza conţinutului documentelor adoptate la nivelul Uniunii
Europene în reuniunile şi conferinţele organizate pe tema educaţiei, documente ce alcătuiesc un cadru conceptual şi
programatic pentru politicile regionale şi naţionale în domeniul formării resursei umane în concordanţă cu priorităţile
societăţii bazate pe cunoaştere. Programele şi proiectele iniţiate la acest nivel pentru domeniul educaţiei şi formării
profesionale răspund acestor priorităţi contribuind semnificativ la realizarea obiectivelor principale ale strategiei Uniunii
Europene prin formarea unor generaţii bine pregătite capabile să înfrunte cu responsabilitate provocările prezente si
viitoare prin promovarea învăţării din perspective multiple: a învăţa pentru a cunoaşte, a învăţa pentru a acţiona, a învăţa
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pentru a fi, a învăţa pentru a convieţui şi a învăţa pentru a te schimba pe tine însuţi şi societatea. Dezvoltarea resursei
umane reprezintă o prioritate recunoscută la nivelul Uniunii Europene fiind o componentă fundamentală a politicilor
prevăzute în Orientările Strategice Comunitare şi în „Strategia Lisabona” privind formarea profesională, documente care
stabilesc ca obiectiv general dezvoltarea şi valorificarea capitalului uman prin formare iniţială şi continuă de calitate,
creşterea competitivităţii prin promovarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii în perspectiva dezvoltării durabile.
Studierea schimbărilor actuale cu care se confruntă sistemele de învăţământ permite delimitarea contextului
global şi naţional în care şcolile trebuie să funcţioneze şi demonstrează încă o dată de ce „a rămâne pe loc sau a ne
întoarce la un trecut mitic nu mai sunt opţiuni viabile”. În acest sens merită menţionat un nou curent educaţional numit
„dezvoltare şcolară” care-şi propune să arate de ce se schimbă paradigmele şi practica educaţională şi mai ales cum se
schimbă ele. În epoca contemporană dezvoltarea şcolară înseamnă a face faţă noilor solicitări şi presiuni sociale, iar
pentru asta sistemele de învăţământ, organizaţiile şcolare, profesorii trebuie să adopte schimbări oportune prin noi politici
şi strategii de creştere a performanţelor.
La nivel global viziunea asupra evoluţiilor educaţiei şi a societăţii bazate pe cunoaştere este ilustrată în
documentele strategice privind dezvoltarea Uniunii Europene în care se declară intenţiile politice de a contribui la crearea
unei Europe prospere, de a promova cunoaşterea, creativitatea şi capitalul uman prin integrarea în toate politicile
europene, astfel încât acestea să contribuie la îndeplinirea obiectivelor culturale, educaţionale, economice, sociale şi de
mediu. În domeniul educaţiei şi formării din România, „Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă” (2008) a stabilit
obiectivele de aliniere a sistemului de învăţământ şi formare românesc cu ţările din UE şi apropierea semnificativă de
media UE privind oferta de servicii educaţionale pentru zonele rurale, membrii grupurilor defavorizate sau pentru
persoanele cu dizabilităţi. Cu privire la cercetare, dezvoltare şi inovare, obiectivul naţional este ca până în 2030 să se
dezvolte elementele cheie ale unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere, iar cercetarea românească să contribuie în
mod esenţial la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Atingerea acestor obiective este condiţionată de
restructurarea sistemului educaţional şi adoptarea unor politici şi strategii de formare a resursei umane specifice societăţii
informaţionale în care cunoaşterea şi creativitatea reprezintă cel mai important capital, iar succesul oricărei societăţi
constă în formarea membrilor săi pentru a putea trăi, munci şi crea în acest mediu cultural, economic şi social aflat în
continuă schimbare.
Caracterizarea erei cunoaşterii presupune cu necesitate şi analiza dezvoltării intensive a tehnologiilor care au
generat un potenţial imens şi o largă accesibilitate la informaţii. Eventualele limitări ale evoluţiei tehnologiilor îşi au
sursa în posibilităţile de cunoaştere ale factorului uman, mai exact în capacitatea de asimilare, acceptare şi dezvoltare a
acestor tehnologii, de utilizare în noi domenii de activitate, pentru noi produse, servicii şi activităţi. A înţelege societatea
bazată pe cunoaştere (knowledge society) presupune şi raportarea la o altă realitate şi concept ştiinţific - economia
bazată pe cunoaştere (knowledge-based economy). Societatea reprezintă cadrul integrator în care cultura, economia,
ştiinţa şi progresul cunoaşterii au ca finalitate fomarea desăvârşită a personalităţi umane. În acest sens Uniunea
Europeană şi-a asumat prin declaraţia de la Lisabona misiunea de a dezvolta în decurs de un deceniu, cea mai
competitivă economie bazată pe cunoaştere. Această declaraţie conţine şi un plan de măsuri care arată care sunt
principalele direcţii de acţiune dintre care îi menţionăm pe cei vizaţi de analiza nostră: educaţia, cercetarea, societatea
informaţională. Cele trei direcţii constituie un capitol unic în cadrul “planului de acţiuni” elaborat de Comisia de
Fundamentare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României, în lunile aprilie – mai 2000.
Condiţiile contemporane au generat o societate informaţională, în care şcoala poate să îşi exercite din plin rolul
socio-cultural de principală instituţie învestită cu funcţia de promovare şi dezvoltare a cunoaşterii. Măsura dezvoltării

3038

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

societăţii româneşti comparativ cu celelalte ţări europene poate fi ilustrată nu numai prin indicatori economici, ci şi prin
calitatea educaţiei, prin modalităţile de organizare a cunoaşterii şi a învăţării, prin tipurile de performanţe aşteptate, prin
calitatea activităţilor instructiv-formative şi reflectarea acestora în societate. Realitatea demonstrează că societăţile
moderne au nevoie de un capital puternic în care resursa umană şi cea economico-financiară, sau de alte tipuri, încep să
fie într-o proporţie concurentă. Şcoala este cea care consacră nivelul şi calitatea capitalului uman angajat în dezvoltare.
Tot şcoala este cea care prin mediul său fizic şi social formează un univers simbolic ce se converteşte în valori,
încurajând anumite comportamente şi practici sociale. Iată o realitate organizaţională care acţionează sub forma unui
context social bidimensional: global - caracterizat printr-un specific ideologic şi istoric ce ia forma tradiţiilor, normelor,
practicilor - dar şi un context imediat reprezentat de situaţiile concrete derivate din politica instituţională, din ideologia şi
cultura organizaţiei şcolare. Prin urmare, tot mai mulţi specialişti consideră oportună insistenţa asupra studiilor
organizaţionale care demonstrează că şcoala, prin structură, norme, reguli, climat, politici instituţionale, etc., creează
cadrul socio-cultural al învăţării, un cadru care poate fi stimulativ, favorizant dezvoltării sau, dimpotrivă, poate bloca
progresul individual – organizaţional – social.
Studiul schimbărilor actuale cu care se confruntă instituţiile de învăţământ ne permite delimitarea contextului
larg al paradigmelor, practicilor şi condiţiilor educaţionale globale şi concrete în care sistemele de învăţământ trebuie să
funcţioneze. Politica europeană în domeniul dezvoltării cunoaşterii, a educaţiei şi cercetării, stipulează ca esenţial
conceptul de „spaţiul european de cercetare” (ERA = European Research Area), care presupune intensificarea şi
aprofundarea colaborării în cadrul Uniunii Europene şi dincolo de limitele acesteia. Importanţa cercetării a fost scoasă în
evidenţă de un raport al Comisiei Europene, care arată că Uniunea Europeană cunoaşte un deficit al balanţei importexport în domeniul tehnologiilor înalte şi trebuie să facă eforturi pentru intensificarea cercetării. Conceptul ERA a fost
pus în aplicare odată cu Programul Cadru VI (2002-2006) care prevede un grad fără precedent de concentrare a
eforturilor de cercetare, prevăzând finanţare pe următoarele direcţii: finanţarea unor proiecte ample, care să rezolve
probleme majore şi să asigure competitivitatea Europei; reţele de cercetare; parteneriate între state. România are şansa de
a participa, în calitate de ţară membră a UE, ceea ce înseamnă că nu mai putem ignora beneficiile cunoaşterii, ci
dimpotrivă, avem obligaţia de a ne orienta rapid după cele mai noi evoluţii în plan mondial în general şi european în
special.
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EVALUAREA – COMPONENTĂ A PROCESULUI DIDACTIC
Prof înv primar Avram Mihaela
Școala Gimnazială Nr.29 Galați
Activitatea pedagogică cuprinde pe lângă acţiunile proprii – proiectare / anticipare, organizare, conducere, procese de
instruire şi educaţie – şi acţiuni întreprinse cu scopul de a constata efectele propuse ca şi modul în care s-a desfăşurat activitatea
însăşi.
Evaluarea în învăţământ este o problemă veche cu conotaţii noi, un subiect controversat, în special datorită
încărcăturii sale morale (prin evaluare se realizează clasificări şi selecţii, se dau „verdicte” şi se hotărăşte soarta unor oameni).
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea instructiv – educativă.
Ausubel privea evaluarea ca fiind punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii paşi: stabilirea
scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor, măsurarea rezultatelor
aplicării programului. Rolul acţiunilor evaluative îl constituie cunoaşterea efectelor acţiunii desfăşurate, pentru ca pe baza
informaţiilor obţinute activitatea să poată fi ameliorată şi perfecţionată la timp. Procesul evaluativ trebuie privit în acelaşi timp
şi ca un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptată nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface, procesul
de învăţământ capătă astfel o structură ciclică, iar evaluarea joacă un rol reglator.
"A evalua" face trimitere la multe verbe, dar sinonimia cu acestea este, adesea, imperfectă: a aprecia, a considera, a
constata, a estima, a cântări, a măsura, a nota, a observa, a valida; se evaluează peste tot şi totul iar educaţia nu a scăpat acestui
val. Aşa cum spune Paul Valery, evaluarea este unul dintre "acele cuvinte care fac toate meseriile".
Steliana Toma defineşte evaluarea ca fiind un proces de măsurare şi apreciere a valorii rezultatelor sistemului de
educaţie şi învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, condiţiilor şi strategiilor folosite prin compararea
rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unor decizii de îmbunătăţire şi perfecţionare.
Terry Tenfrink consideră că evaluarea în învăţământ este un proces de obţinere a informaţiilor – asupra elevului,
profesorului însuşi sau asupra programului educativ – şi a acestor informaţii în vederea elaborării unor aprecieri care trebuie
să fie utilizate în vederea adoptării unor decizii.
Ioan Jinga defineşte evaluarea ca fiind un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv –
educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele
anterioare (evaluarea progresului).
Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare – învăţare, furnizând în primul rând cadrelor didactice şi
elevilor informaţiile necesare desfăşurării optime a acestui proces. Importanţa demersului evaluativ devine din ce în ce mai
accentuată şi recunoscută, fiind în legătură directă cu reforma educaţională începută în România din anul şcolar 1998/1999.
În evoluţia conceptului de evaluare identificăm trei categorii de definiţii:
Definiţiile „vechi”; care puneau semnul egalităţii între evaluare şi măsurare a rezultatelor elevilor;
Definiţiile PPO (Pedagogiei prin obiective), care interpretau evaluarea în raport de obiectivele educaţionale;
Definiţiile „noi”, actuale, moderne, care concep evaluarea ca apreciere, ca emitere de judecăţi de valoare despre ceea ce
a învăţat şi cum a învăţat elevul, pe baza unor criterii precise, bine stabilite anterior;
Definiţiile relativ recente ale evaluării şcolare sunt foarte diverse. Ele au însă multe note comune. Din multitudinea
de variante, se poate desprinde următoarea definiţie: „A evalua înseamnă a emite judecăţi de valoare privind învăţarea
de către elev, pe baza unor criterii adecvate obiectivelor fixate, în vederea luării unor decizii”.

3040

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Sensul termenului de evaluare cuprinde diferite conotaţii, în funcţie de realităţile educaţionale: evaluarea
programelor şi a elevilor, evaluarea profesorilor.
Din perspectiva factorilor implicaţi în procesul didactic, evaluarea poate fi:
- pentru profesori, o activitate etapizată, la capătul căreia educatorul îşi dă seama care este pregătirea elevului la
un moment dat la disciplina sa, în comparaţie cu aşteptările lui şi cu cerinţele programei şcolare;
- pentru elevi, mijlocul prin care ei realizează, cum sunt percepuţi de către profesori şi cum le apreciază aceştia
pregătirea. Nu întotdeauna evaluarea profesorului corespunde cu autoevaluarea făcută de către elev propriei pregătiri.
Pentru a evita neînţelegerile sunt necesare nişte standarde, adică nişte etaloane ale pregătirii la care să se poată raporta
atât elevii cât si profesorii.
- pentru directori, evaluarea îşi lărgeşte domeniul dincolo de pregătirea elevilor. Ea vizează în acest caz şi
pregătirea profesorilor, stilul lor de predare şi de evaluare, dar şi condiţiile materiale sau programele analitice;
- pentru inspectori, evaluarea se lărgeşte: de la calitatea conducerii şcolii care vizează competenţa directorului,
până la climatul şcolar, activitatea consiliului profesoral, conlucrarea şcolii cu familia şi alte probleme care au legătură
cu calitatea instruirii;
- pentru familie, evaluarea este o cale de a şti unde se situează copilul şi ce perspective are de a continua această
pregătire într-un anumit domeniu.
Pentru toţi factorii implicaţi în pregătirea elevilor, ca şi pentru elevi, evaluarea este barometrul care indică în
orice moment starea pregătirii şcolare, nivelul performanţelor obţinute în raport cu cele proiectate prin curriculum.
Evaluarea este parte intrinsecă a procesului de predare - învăţare.
Profesorul Ion T. Radu defineşte evaluarea ca activitate prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate
informaţii privind starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, activitate ce conduce la aprecierea
acestora pe baza unor criterii şi prin care este influenţată evoluţia sistemului.
Domeniul evaluării este un domeniu aflat într-o permanentă transformare, transformări ce se pot înscrie în
următoarele tendinţe:
extinderea evaluării de la simpla constatare a rezultatelor la analiza procesului care le-a produs;
integrarea acţiunilor evaluative, ca parte organică a procesului instructiv – educativ;
raportarea rezultatelor la obiectivele definite.
Evaluarea constituie o acţiune complexă ce include trei operaţii principale: măsurarea, aprecierea şi decizia.
Măsurarea presupune utilizarea unor procedee prin care se stabileşte o relaţie funcţională între un ansamblu de
simboluri (cifre, litere, calificative, buline) şi un ansamblu de obiecte şi fenomene conform unor caracteristici pe care
acestea le posedă în diferite grade. Când obiectul măsurării îl constituie fenomene proprii educaţiei, aceasta trebuie
înţeleasă într-un sens mai larg, ca o operaţie prin care lucrurile sunt observate şi diferenţiate. Procesul de măsurare se
poate realiza şi prin observare, având astfel un caracter informal.
În procesul de evaluare, măsurarea reprezintă primul pas, exactitatea ei fiind dependentă de calitatea instrumentelor
folosite şi de modul în care acestea sunt folosite. Măsurătorile, chiar şi asupra rezultatelor şcolare pot atinge uneori un
grad ridicat de obiectivitate.
Aprecierea vizează emiterea unor judecăţi de valoare asupra fenomenului evaluat pe baza datelor obţinute prin
măsurare, prin raportarea acestora la un termen de referinţă, la un sistem de valori sau criterii. Calitatea ei este
dependentă în mod sensibil de experienţa şi trăsăturile de personalitate ale evaluatorului. Tocmai de aceea aprecierile
emise asupra rezultatelor şcolare prezintă în multe cazuri o oarecare notă de subiectivism. Interpretarea rezultatelor
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evaluării se poate realiza în funcţie de următoarele criterii: obiectivele stabilite la începutul programului instructiv
educativ, progresul sau regresul înregistrat de la ultima faţă de ultima evaluare, nivelul anterior de pregătire şi potenţialul
psihopedagogic şi social al elevului.
Decizia se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării datelor aferente măsurării şi prin măsurile
introduse pentru îmbunătăţirea activităţii în etapa următoare a procesului instructiv – educativ.
Se poate spune că evaluarea este un proces complex ale cărui caracteristici pot fi sinterizate astfel:
➢

evaluarea rezultatelor şcolare nu este un scop în sine, ci un mijloc în slujba progresului elevului;

➢

evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ şi integrată acestuia;

➢

evaluarea trebuie să aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elev (a făcut acesta progrese sau nu?);

➢

evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevului şi să faciliteze progresul său;

➢

pentru a evalua corect, educatorul trebuie să fie neutru şi obiectiv pe cât posibil;

➢

a evalua un elev înseamnă a-i transmite informaţii utile;

➢

evaluarea trebuie să fie în folosul copilului, în serviciul lui, ea trebuie să-l ajute să-şi construiască viitorul,
pentru că elevul nu e altceva decât o fiinţă în devenire, în creştere, în plin proces de formare a personalităţii;
În învăţământul primar s-au produs numeroase schimbări în ceea ce priveşte evaluarea. S-a renunţat la sistemul

de notare cu cifre (acesta a fost înlocuit cu calificative) şi s-a instituit o legătură mai clară între obiective şi evaluare, prin
intermediul descriptorilor de performanţă. Introducerea calificativelor a determinat apariţia altor modalităţi de
evidenţiere a performanţelor şcolare la sfârşitul anului şcolar (diplome pentru fiecare disciplină) şi, evident renunţarea la
media anuală. Argumentele care au fost aduse în favoarea noului sistem de sunt multiple, dintre acestea se pot enumera:
sistemul de notare cu zece trepte era mai discriminativ şi destul de ambiguu mai ales în partea sa inferioară – notele de la
1 la 4 (cum se diferenţiază diferitele grade de nepregătire?); calificativele pot fi considerate mai operaţionale, ţinându-se
seama că există o singură posibilitate pentru indicarea stării de pregătire (insuficient) şi trei pentru diferenţierea gradelor
de pregătire (suficient, bine, foarte bine) iar folosirea descriptorilor de performanţă asigura o mai mare obiectivitate în
evaluare.
Schimbarea notelor cu calificative şi folosirea descriptorilor de performanţă au modificat radical maniera de
realizare a evaluării în învăţământul primar. Avantajele sunt multiple, dar unul se detaşează cu claritate: evaluarea
devine mai raţională, mai controlabilă, tocmai pentru că sunt nişte criterii precise – descriptorii de performanţă.
Aceştia nu sunt altceva decât nişte instrumente de evaluare ce pot fi folosite cu relativă uşurinţă.
Descriptorii de performanţă descriu ceea ce trebuie să facă un elev pentru a obţine calificative (Fb, B, S). Ei
surprind anumite capacităţi relevante pentru însuşirea conţinuturilor aparţinând diferitelor discipline.
Descriptorii de performanţă se formulează plecând de la obiectivele cadru şi de referinţă şi de la activităţile
propuse în programe, descriind standarde curriculare de performanţă.
Standardele curriculare de performanţă pentru învăţământul primar reprezintă o descriere sintetică la nivelul de
competenţe recomandate a fi dobândite de elevi până la sfârşitul clasei a IV a.
În condiţiile existenţei unor standarde curriculare de performanţă învăţătorul are obligaţia:
✓

să asigure atingerea nivelului minim de către toţi elevii clasei;

✓

să creeze condiţiile ca fiecare elev să avanseze cât mai mult, în funcţie de posibilităţile şi disponibilităţile sale,
către nivelul achiziţiilor dezirabile, exprimate în documentele curriculare în termeni de performanţă optimală.

Evaluarea la nivelul şcolii primare presupune un sistem deschis de circulaţie a informaţiei. Este necesar ca toţi cei
implicaţi direct (învăţători şi elevi) sau indirect (părinţi, profesori, administraţie) să cunoască funcţiile, cerinţele,
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metodologia evaluării, modele de teste analoage celor prin care se intenţionează testarea, în cazul în care aceasta are loc
pe o scară mai largă, precum şi rezultatele obţinute.
Folosirea calificativelor şi a descriptorilor de performanţă nu sunt singurele schimbări din învăţământul primar.
Noul sistem de evaluare încearcă să restabileze echilibrul dintre evaluare scrisă şi cea orală; aceasta din urmă, deşi
presupune un volum mare de timp pentru aprecierea tuturor elevilor şi posibile blocaje datorate emoţiei sau timidităţii,
prezintă avantaje deosebite ca: realizarea interacţiunii elev – învăţător, demonstrarea stadiului de formare a unor
capacităţi sau competenţe prin intervenţia învăţătorului cu întrebări ajutătoare, evidenţierea comunicativ şi de
interacţionare al elevului.
O altă schimbare vizează folosirea cu o frecvenţă mai mare în practica şcolară a unor metode şi tehnici de
evaluare precum: observarea curentă a comportamentului şi a produselor activităţii elevilor, autoevaluarea, evaluarea
prin consultare în grupuri mici, evaluarea unor investigaţii sau proiecte, evaluarea prin portofoliu, metode care oferă o
apreciere globală a cunoştinţelor, capacităţilor şi a atitudinilor elevului.
Învăţătorul trebuie să organizeze pe baza datelor oferite de noul sistem de evaluare un program de recuperare şi
aprofundare, care să permită fiecărui elev să atingă standardele curriculare de performanţă la nivelul corespunzător
potenţialului propriu.
O altă schimbare o reprezintă modificarea raportului dintre evaluarea sumativă şi evaluarea formativă, în sensul
acordării unei ponderi mai mari celei din urmă; evaluarea sumativă inventariază, selectează, ierarhizează stabilind un
rezultat final al unei secvenţe de învăţare şi având drept scop măsurarea nivelului de realizare a obiectivelor pe un
interval de timp determinat, în timp ce evaluarea formativă, continuă descrie achiziţiile elevului în cursul învăţării, în
raport cu obiectivele stabilite, având în acelaşi timp, un caracter diagnostic şi recuperativ.
Chiar dacă, în aceste condiţii, activitatea de evaluare este mai dificilă şi mai solicitantă pentru educator, ea este, cu
siguranţă, mai eficientă pentru elev şi pentru activitatea didactică în ansamblu.
Schimbările din sistemul de evaluare trebuie să se întregească, în mod firesc, cu respectarea unor principii:
✓

Cadrele didactice trebuie să aibă în vedere că o evaluare sistematică şi continuă se realizează nu numai pentru
determinarea cu exactitate a rezultatelor elevilor şi, eventual, pentru o clasificare a acestora, ci, mai ales, pentru
reglarea activităţii – atât a lor, cât şi a elevilor;

✓

Nu trebuie să se uite că evaluarea are nişte efecte la nivelul personalităţii elevilor, pentru că le afectează statutul
în clasă şi viața familiară şi, prin urmare, trebuie să existe un efort în direcţia realizării ei cu obiectivitate, dar şi
unul pentru a o folosi ca element motivaţional;

✓

Elevii trebuie să fie convinşi că propria lor activitate va fi supusă periodic unui control, dacă se doreşte
realizarea unei învăţări sistematice şi cu conştiinciozitate;

✓

Întotdeauna, criteriile pe baza cărora se realizează notarea trebuie să fie transparente şi pentru elevi, chiar şi prin
prezentarea lor verbală, pentru a nu induce elevului o stare de frustrare şi pentru a-l ajuta pe acesta să-şi dezvolte
capacitatea de autoapreciere
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UN MOD INEDIT DE A MOTIVA ÎNVĂŢAREA TIMPURILOR LIMBII ENGLEZE
Prof. Smadu Ramona
Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați
Predarea timpurilor este una dintre cele mai importante cerinţe încă din clasele primare. Timpurile sunt categorii
gramaticale care indică când are loc acţiunea. Cele mai uşoare timpuri care trebuie predate sunt timpurile aşa-zis simple;
acestea sunt prezent, trecut şi viitor. Cheia predării acestora este să le oferim elevilor cât mai multe exemple ale utilizării
lor, dar şi tot ajutorul necesar studenţilor pentru a pune teoria în practică printr-o serie de activităţi antrenante şi mai ales
motivante.
Motivarea elevilor pentru procesul de învăţare al unei limbi joacă un rol esenţial. Motivaţia este cea care
produce vorbitori de limbă engleză prin plantarea seminţelor încrederii în sine. Tot motivaţia creează elevi care merg mai
departe în învăţare după ce au atins un scop. De aceea, motivaţia pentru a învăţa trebuie construită pas cu pas, iar la
construirea ei contribuie trei elemente: siguranţa de sine, gustul succesului, al satisfacţiei lucrului bine făcut şi relaţia
pozitivă dintre profesor-elev şi elev-elev. Siguranţa de sine este elementul care le atrage după sine pe celelalte două.
Succesul va atrage dorinţa de a stabili şi apoi atinge un ţel nou, le dă putere elevilor să meargă mai departe, le oferă un
scop, dar şi plăcerea de a putea comunica cu alţii.
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte câteva moduri de a implica elevii în predare şi de a-i motiva să înveţe.
Atunci când predă un timp la gramatică, profesorul pune accent pe rezolvarea de exerciţii cu timpul respectiv; de multe
ori aceste exerciţii pot fi plictisitoare şi neinteresante pentru elevii noştri. De aceea trebuie să ne punem imaginaţia la
încercare şi să animăm cât mai mult orele de gramatică. Astfel, în continuare, propun câteva exerciţii pe care le-am
utilizat în cadrul orelor de gramatică a limbii engleze la clasele IV – VIII. Trebuie menţionat că experimentul a fost
realizat pe un eşantion de elevi de nivel mediu la limba engleză şi pe parcursul unui singur an şcolar.
Unul din exerciţiile propuse în această lucrare este numit „the grammar table” şi constă în alcătuirea unui tabel
în care elevii să noteze exemple de timpuri ale limbii engleze pe care le-au găsit ei pe stradă, în filme, în cântece, la
televizor, pe reclamele stradale, în titlurile unor reviste sau ziare de limbă engleză. Toate exemplele aduse de ei pot fi
integrate în testele administrate sau în exerciţiile date la clasă. Se pot pune cântecele lor preferate spre audiţie la clasă şi
se pot organiza concursuri, cum ar fi: cine găseşte cele mai multe exemple de forme verbale în cântecul audiat, cine
găseşte primul trei exemple de prezent simplu, găsiţi trei forme verbale diferite şi alcătuiţi propoziţii corecte cu ele.
Un alt tip de exerciţiu care a avut succes în rândul elevilor a fost rezolvarea de exerciţii realizate de ei înşişi.
Elevii au construit exerciţii de gramatică după modelul dat de profesor: exerciţii de completare de propoziţii lacunare, de
alegere duală sau multiplă, de corectare a erorilor, de potrivire, de găsire de cuvinte, chiar şi rebusuri simple. Acest tip de
exerciţiu este o dovadă a încrederii profesorului în deciziile şi alegerile elevilor săi; totodată creşte încrederea în sine a
elevului, îi motivează învăţarea, îl face mai competitiv şi mai dornic de succes.
Un bun profesor trebuie să ţină seama nu numai de particularităţile de vârstă ale elevilor săi, ci şi de abilităţile
acestora: elevilor kinestezici li se pot da propoziţii tipărite pe care să le taie şi apoi să le asambleze la loc; elevilor cu
înclinaţii artistice li se poate da să deseneze sau să picteze pe un tricou o propoziţie cu un anumit timp; celor cu înclinaţii
muzicale li se poate cere să creeze un cântec folosind o formă verbală la alegere. Pentru elevii mai mari – clasele VIIVIII şi IX-XII – se poate încerca un concurs de trimis sau primit mesaje de tipul: cine are cele mai multe mesaje
trimise/primite care să conţină o anumită formă verbală.
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Atunci când predă noţiuni de gramatică, profesorul trebuie să ia în consideraţie legătura dintre exemplele oferite
şi formă, înţeles şi context. Explicaţiile trebuie să fie clare, simple şi să se utilizeze şi limba maternă pentru a se asigura
că elevii au înţeles când şi cum să folosească timpul predat. Elevul are posibilitatea de a exersa „jucându-se” cu
propoziţiile; jocurile cu noţiunile de limbă pot fi distractive şi le dă elevilor oportunitatea de a utiliza în practică o animită
structură gramaticală.
Elevii învaţă prin descoperire, prin exersarea diferitelor lucruri, prin contextualizarea datelor lingvistice, de
obicei sub forma unui text care ilustrează folosirea unei singure structuri gramaticale. Pe baza modelului ei îţi formulează
propriul material lingvistic. Elevii trebuie să înveţe cum să utilizeze noţiunile de limbă în context, când, unde şi cum să
folosească o propoziţie corectă din punct de vedere gramatical.
Orice metodă de predare a gramaticii alegem, să ne asigurăm că le oferim elevilor idei şi exemple variate pentru
a pune teoria în practică. În acelaşi timp, nu trebuie să uităm că elevii se descurcă mai bine în timpul orelor în care
profesorul diversifică metodologic abordarea temei predate pentru a se adapta tuturor stilurilor de învăţare.
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NOI REPERE ALE EVALUĂRII ACTIVITĂȚII DIDACTICE LA MATMATICĂ
Prof. Toniță Rodica
Colegiul Econimic ”Virgil Madgearu” Galați

Evaluarea este un proces (nu un produs), deci o activitate etapizată, desfaşurată în timp, care nu se rezumă
la notarea elevilor, ci vizeaza domenii şi probleme mult mai complexe (inclusiv programe de invăţământ şi sistemul
în ansamblu), implicând un şir de masurări, comparări, aprecieri (judecăţi de valoare), pe baza cărora se pot adopta
anumite decizii, menite să optimizeze activitatea sau domeniile supuse evaluării.
În ceea ce priveşte sistemul metodologic al evaluării performanţelor elevilor , acesta cuprinde mai multe
forme de verificare , metode şi procedee de examinare:
observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor;
probe de evaluare (orale, scrise, practice);
analiza rezultatelor diferitelor activităţi.
Probele de evaluare orale, scrise sau practice sunt cele mai importante, deoarece asigură o evaluare continuă
, precum şi posibilitatea reglării întregului demers pedagogic.
Metodologia verificării orale impune o serie de cerinţe cu privire la durata examinării elevilor, frecvenţa
(ritmicitatea) acesteia, enunţul întrebărilor şi al răspunsurilor ,fiind absolut necesar să se lucreze frontal în
completarea unor răspunsuri incomplete. Examinarea orală prezintă dezavantajul că nu oferă posibilitatea
conexiunii inverse pe de o parte , iar pe de altă parte este o mare consumatoare de timp.
Metodologia verificării prin probe scrise impune folosirea diferitelor forme: extemporale, lucrări scrise
semestriale (teze), teste, chestionar, referate, teme pentru acasă, lucrări scrise de tip obiectiv (constau în cateva
intrebări la care elevii răspund succesi , cu corectarea de către elevi individual sau frontal pe baza unei lucrări
model).
Avantajele folosirii formelor de evaluare scrisă sunt urmatoarele:
obiectivitate, prin anonimatul lucrărilor scrise;
verificarea unui numar mare de elevi într-un timp dat;
posibilitatea comparării rezultatelor obţinute de toti elevii
realizarea feed-back-ului la sfârşitul unei secvenţe de instruire sau la cel a unei unităţi de invăţare.
Dezavantajul acestor probe, mai puţine decat primele, sunt :
nu permit elucidarea unor erori din timpul examinării;
nu se pot introduce întrebările suplimentare .
Pentru a putea fi utilizate în bune conditii , testele trebuie să răspundă urmatoarelor cerinţe :
Validitatea reprezinta gradul în care un test reuşeşte să măsoare ceea ce şi-a propus.
Fidelitatea constă în invariabilitatea (constanta) rezultatelor în cazul repetării în condiţii neschimbate.
Etalonarea constă în clasificarea rezultatelor în raport cu o anumită distribuţie statistică , stabilită dinainte, de
regulă prin aplicarea testului pe un eşantion reprezentativ.
Standardizarea presupune ca aplicarea şi corectarea testului se face în mod uniform pentru toţi subiecţii
.Testele mai frecvent utilizate în invăţământ sunt cele docimologice, care sunt elaborate după o tehnică specială ,
de comisii speciale, în funcţie de scopul căruia îi sunt destinate (verificare pe plan naţional , local sau în cadrul
şcolii).
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Deşi ,în general ,sunt considerate ca probe obiective de evaluare , se recomandă cadrelor didactice să nu
abuzeze de testele standardizate , ci să le combine şi cu alte metode de evaluare , întrucât acestea nu sunt
infailibile în stabilirea şi prognozarea aptitudinilor şi performanţelor elevilor.
Algoritmul de elaborare al testelor care poate sta la îndemâna tuturor profesorilor consta in:
Stabilirea obiectivelor - precizarea a ceea ce trebuie sa ştie şi să facă elevul dupa ce a parcurs o lecţie , un
capitol (unitate de învaţare)dintr-un semestru sau an şcolar.
Stabilirea numărului de întrebări (itemuri) şi formularea lor. Numărul întrebărilor poate varia de la cateva (în
cazul unei lecţii) până la o sută şi peste o sută ( în cazul unui an şcolar ), profesorul având grijă ca ele sa cuprindă
probleme de baza ,esenţiale ale materiei parcurse .Întrebările trebuie sa fie clar formulate ,precise,concise, să nu
solicite decât un singur raspuns posibil şi să fie adaptate particularităţilor de vârsta ale elevului.
Stabilirea modalităţilor de răspuns.
După modelul de alcătuire , itemurile se pot clasifica astfel :
Itemi cu răspuns deschis.
a)Itemi de completare -sunt propoziţii lacunare , care solicită răspunsuri scurte (completări de cuvinte, definiţii)
Exemple: Completează spaţiile punctuate astfel încât sa obţii afirmaţii adevărate :
A rezolva o ecuaţie înseamnă …………………..
Doua ecuaţii sunt echivalente dacă ………….
b)Itemi de formulare sau de reprezentare-sunt întrebări a caror rezolvare solicită redactări,formularea lor bazându-se pe
operaţii de gândire(deducţii ,comparaţii,sistematizări, generalizări,etc.).Aceste tipuri de itemi se folosesc pentru a
testa capacitatea de sinteză a elevilor, originalitatea în tratarea unui subiect ,claritatea stilului.
ll. Itemi cu răspuns închis –la care subiecţii nu elaborează răspunsurile .
Un răspuns la alegere prezentat sub cele trei variante :
Itemi cu alegere multiplă - când se oferă subiecţilor mai multe răspunsuri , din care numai unul este corect şi
care urmează sa fie ales , ceea ce face necesar ca raspunsurile greşite să fie , în aparenţă , acceptate.
Exemplu: Soluţiile ecuaţiei 3x2 – 2x = 0 sunt:
x1=0 ; x2=

2
3

x1=0 ; x2= -

(3) x1=1 ; x2 =

2
3

2
3

(4) x1= - 1 ; x2= -

2
3

Itemi cu alegere dublă –cu răspuns ,, corect-greşit”; ,,da-nu”; ,,adevarat-fals”, constând în atribuirea uneia din
aceste aprecieri enunţului prezentat în item prin enunţuri concrete , relevante pedagogic, clare , concentrate ,
exprimate în termeni factuali sau de opinie.





(

Exemplu: Ecuaţia 112+5  5 + 5  5 + 5  y − 5
y=3120

A

F

y=3134

A

F

y=4321

A

F

2

2

5

)  + 1990

0

= 1997are soluţiile :

Daca afirmaţia este adevărată încercuiţi litera A .În caz contrar încercuiţi litera F.
c)Itemi cu răspuns pereche – solicitat pentru stabilirea unor corespondenţe între cuvinte, propoziţii ,fraze,numere
,simboluri plasate pe doua coloane .
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Exemplu : Fie ecuaţia

(m + 1) x- 2x +3 =0 , unde m este un parametru real. Asociaţi fiecare litera din coloana A

cu cifra din coloana B corespunzatoare valorii specificate în coloana A. Scrieţi toate asocierile care exprimă
enunţuri matematice adevărate .
A

B

(a) pentru m  1

soluţia este

(b) pentru m= 1

soluţia este

(2)

Ø

(c) pentru m= - 1 soluţia este

(3)

3
1− m

(1)

(4)

2

3
2

Ierarhizarea (aranjarea) itemilor se face in funcţie de natura , complexitatea şi dificultatea cunoştinţelor
pe care le cuprind, fie pornind de la cele mai simple şi sfarşind cu cele mai complexe , fie în ordine ciclică
de dificultate , pe itemi aranjaţi în ordine de dificultate crescând. De regulă se pun la început întrebările
considerate de baza , esenţiale , deci absolute necesare pentru obţinerea unei note de trecere , ţinând seama şi
de faptul ca unele intrebări nu trebuie să sugereze raspunsul altora .
Elaborarea instrucţiunilor de răspuns . Acestea se pun de obicei la început şi cuprind indicaţii asupra
modului în care trebuie procedat pentru rezolvarea testului.
Redactarea formularului de răspuns . În cazul în care formularul nu prevede spaţiul pentru răspunsuri ,
se elaboreaza un formular de răspuns care cuprinde : şcoala, clasa , numele si prenumele elevului , obiectul , data ,
loc pentru răspunsuri , în funcţie de modalităţile de răspuns solicitate de fiecare item în parte ; loc pentru
înscrierea numerelor de puncte atribuite de profesor fiecarui item , cu ocazia corectarii.
Aplicarea experimentală - se face în scopul stabilirii variantei optime de formulare a intrebărilor,a
modalitătilor şi a timpului de parcurs,precum şi pentru definitivarea instrucţiunilor sub toate aspectele , testul se
aplică experimental pe un eşantion alcatuit din elevi mai slabi, mijlocii şi buni . Ulterior , după mai multe
aplicări , i se pot aduce şi alte imbunătăţiri.
Stabilirea cotei (scorului) testului .Fiecărui răspuns corect i se atribuie unul sau mai multe puncte , în
funcţie de gradul de dificultate al itemului şi de numărul de operaţii pe care îl aplică rezolvarea. La alcătuirea
itemului , profesorul stabileşte şi valoarea răspunsurilor parţiale , cărora le acordă puncte sau fracţiuni de puncte
. Numărul punctelor rezultate din totalul răspunsurilor corecte reprezintă cota sau scorul testului.
Stabilirea timpului acordat pentru rezolvarea testului .Se face un raport cu natura problemei ,
dificultatea întrebărilor , numărul aplicaţiilor necesare pentru obţinerea răspunsurilor .Valorificarea notelor se face
prin analiza colectivă a greşelilor tipice şi perfecţionarea activităţii celor doi factori ai procesului instructiveducativ (profesor şi elev).
Se recomandă folosirea testelor , alături de celelalte metode de evaluare , datorită avantajelor acestora :
obiectivitate , operativitate , surprinderea mai exacta a nivelului de cunosţinte şi deprinderi.
În concluzie , în centrul atenţiei unui procedeu de evaluare se situează :
competenţele (obiectivele ) ce vor fi evaluate
motivaţia evaluării
metoda de predare aplicată.
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FOLOSIREA METODELOR INTERACTIVE DE GRUP
ÎN EFICIENTIZAREA LECŢIEI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Profesor Bejan Cristina Mihaela
Școala Gimnazială Nr. 29 Galați
Învăţământul modern promovează metodele de învăţare active care să solicite mecanismele gândirii, ale
inteligenţei şi ale imaginaţiei. Astfel, sunt preferate metodele moderne euristice de predare-învăţare, deoarece acestea pun
accentul pe capacitatea de a pune întrebări şi de a construi răspunsuri; pe cultivarea unor deprinderi, priceperi şi
capacităţi intelectuale; pe dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii.
Dintre metodele moderne fac parte cele care duc la creşterea gradului de implicare a elevilor. Definitoriu pentru
folosirea metodelor activ-participative este caracterul lor stimulativ, posibilitatea alternării activităţilor individuale şi de
grup, în scopul atingerii „optimum-ului” motivaţional şi acţional, elevii trebuind să-şi asume noi roluri şi responsabilităţi
în propria formare.
Metodele activ-participative cu tehnicile lor interactive de grup se clasifică după funcţia lor principală didactică
în:
1).Metode moderne de predare-învăţare interactivă în grup: metoda Mozaicului, metoda Cascadei, metoda Piramidei,
metoda Turnirului între echipe, metoda Schimbării perechii;
2).Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: tehnica Florii de lotus, Scheletul de peşte, Pânza de
păianjen, Cartonaşe luminoase, Lanţurile cognitive, Diagrama cauzelor şi a efectului;
3).Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: Brainstorming, Explozia stelară, metoda Pălăriilor
gânditoare, Caruselul, Phillips 6/6, tehnica Focus-grup, Patru colţuri, metoda Delphi, Interviul de grup, Studiul de caz,
Controversa creativă, tehnica Acvariului;
4).Metode de cercetare în grup: proiectul de cercetare în grup, experimentul pe echipe, portofoliul de grup.
Metodele interactive îl motivează pe copil, îi oferă o încărcătură afectivă deosebită. Învăţarea prin cooperare
permite o abordare interdisciplinară a conţinuturilor şi creează un element al învăţării plăcut, stimulativ care valorifică
interesele şi nevoile elevilor. Profesorul devine coechipier, îi orientează pe elevi să-şi caute informaţiile de care are
nevoie, îi învaţă să dialogheze cu ceilalţi elevi, să aibă iniţiativă şi rapiditate în gândire şi în acţiune, le stârneşte interesul
pentru competiţie şi nu în ultimul rând îi consiliază.
În continuare voi prezenta câteva dintre metodele interactive de grup folosite de mine pentru eficientizarea lecţiei
de limba şi literatura română la clasele gimnaziale.
1.TEHNICA MOZAICULUI are ca scop învăţarea prin cooperare într-un grup mic de elevi a unui conţinut mai dificil.
În procesul instructiv-educativ am utilizat această tehnică, observând multiple avantaje pentru elevi. Dialogul a fost
foarte valoros deoarece a dispărut teama de a formula întrebări şi de a răspunde la ele. Faptul că toţi colegii au ascultat, a
scăzut din anxietatea celor timizi, care au dobândit încredere în sine şi curaj. Presupune mai multe etape: a) împărţirea
clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare primind câte o fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4; b) prezentarea
succintă a subiectului tratat; c) explicarea sarcinii de lucru; d) regruparea elevilor în funcţie de numărul fişei primite în
grupuri de experţi: toţi elevii care au numărul 1 formând un grup; e) învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit
grupului din unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce
au înţeles colegilor din grupul lor original; f) revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri;
trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentarea orală cu toată clasa. Am folosit această tehnică în cadrul
lecţiei Basmul popular „Prâslea cel Voinic şi merele de aur” la clasa a V-a. Am împărţit clasa în 8 grupe de câte trei
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elevi. Fiecare elev a primit câte un fragment de lecţie. Cei care au primit primul fragment au alcătuit apoi grupa I, cei
care au primit al doilea fragment au alcătuit grupa II şi ultimul, grupa VIII. În cadrul grupelor nou formate fiecare elev a
citit fragmentul, l-a povestit colegilor de grupă, a găsit ideea principală pe care a notat-o pe o fişă. S-au citit apoi toate
ideile în cadrul grupului, s-a ales ideea cea mai bună şi a fost scrisă pe o coală, unde, apoi, s-au trecut şi ideile celorlalte
grupe. Elevii s-au regrupat în grupele iniţiale, experţii au povestit colegilor fragmentul şi au prezentat ideea principală. Sa scris apoi planul de idei pe tablă şi pe caiete.
2.TEHNICA CADRANELOR este o modalitate de rezumare şi sistematizare a unui conţinut informaţional, solicitând
implicarea elevilor în înţelegerea lui adecvată.
Astfel, pe mijlocul tablei am trasat două axe principale perpendiculare una pe cealaltă (una orizontală şi una verticală) în
urma cărora apar „4 cadrane”. Elevii citesc apoi un text epic: „Căprioara” de Emil Gîrleanu – la clasa a V-a. Sunt
solicitaţi să noteze în fiecare cadran astfel: cadranul I: figuri de stil; cadranul II: sentimente transmise de scriitor;
cadranul III: stabilirea unor legături între conţinutul textului, pe de o parte, şi cunoştinţele şi experienţa lor de viaţă, pe de
altă parte; cadranul IV: morala sau învăţătura ce se desprinde din conţinutul de idei citit. Pornind de la acestea, elevii au
găsit un titlu potrivit, altul decât cel iniţial, original al textului. Desfăşurându-se pe echipe, fiecare grupă din cele 5, a
primit o fişă ce conţinea cadranul pe care l-a completat întreaga grupă.
3. METODA FLORII DE LOTUS este o metodă de sistematizare a cunoştinţelor, prin care se stabilesc relaţii între
noţiuni, pornind de la o temă principală. Se dezvoltă potenţialul creativ al inteligenţelor multiple în activitatea individuală
şi de grup pe teme din domenii diferite. La sistematizarea cunoştinţelor despre verb, la clasa a VI-a, am utilizat această
metodă astfel: am împărţit elevii în 6 echipe şi am lipit pe tablă o floare de lotus în mijlocul căreia am scris cuvântul
„verb”, iar pe petalele ei erau scrise temele de dezbatere. Fiecare grupă a primit câte o floare în centrul căreia era scrisă
una din următoarele teme de dezbatere: felul verbelor; modurile personale ale verbului; modurile nepersonale ale
verbului; timpurile verbului; funcţiile verbelor la mod predicativ; funcţiile verbului la mod nepredicativ. După ce elevii
au discutat în cadrul echipei tema dată, au completat petalele florii cu noţiunile corespunzătoare. S-au afişat apoi toate
florile pe tablă şi s-a analizat modul în care au fost realizate sarcinile.
4. METODA CIORCHINELUI: este o tehnică ce stimulează realizarea unor asociaţii de idei noi. Obiectivul alicării
acestei metode este adăugarea de noi informaţii la volumul de cunoştinţe acumulate de elevi. Tehnica exersează
capacitatea elevilor de a înţelege un anume conţinut. Se poate utiliza fie individual, fie în grup. Când se aplică individual,
tema pusă în discuţie trebuie să fie familiară elevilor, care nu mai pot culege informaţii şi afla idei de la colegi. Folosită
în grup, această tehnică dă posibilitatea fiecărui elev să ia cunoştinţă de ideile altora, de legăturile şi asociaţiile dintre
acestea. Constă în utilizarea unei modalităţi grafice de organizare a brainstormingului pentru a ilustra relaţiile,
conexiunile dintre idei, o modalitate de a construi asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. Tehnica
realizării unui ciorchine a presupus parcurgerea câtorva paşi: am ales cuvântul „copilărie”, considerat tema-nucleu, pe
care l-am scris pe mijlocul tablei. Elevii au scris idei care le-au venit în minte, sintagme în legătură cu tema propusă. S-au
trasat apoi linii între acestea şi cuvântul iniţial, scris pe tablă: „copilărie de vis”, „copilărie de neuitat”, „copilărie de
basm”, „copilărie fantastică”, „copilărie pierdută”, „copilărie regăsită”, „copilărie eternă”, „copilărie unică”, „copilărie
magică”. S-au notat apoi ideile în legătură cu aceste cuvinte până la expirarea timpului alocat (10-15 minute). Este o
metodă de brainstorming neliniară, care se poate aplica în etapa de evocare sau reflecţie, în realizarea sensului şi
evaluare.
5. METODA PĂLĂRIUŢELOR GÂNDITOARE stimulează creativitatea, are la bază interpretarea de roluri prin care
elevii îşi exprimă liber gândirea în acord cu semnificaţia culorii pălăriuţelor care definesc roluri. Am utilizat această
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metodă la lecţia „D-l Goe…” de I.L.Caragiale, la clasa a VI-a, cu scopul dezvoltării creativităţii elevilor prin crearea de
variante în redarea povestirii, antrenarea elevilor ca artişti şi stimularea exprimării clare şi corecte. Elevii au fost împărţiţi
în 6 grupe sub cele 6 pălării şi au primit ca sarcină didactică crearea de situaţii posibile în redarea schiţei în raport cu
semnificaţia pălăriei sub care se află. Astfel, Pălăria Albă semnifică gândirea obiectivă; cel care o poartă oferă doar
informaţii, el este povestitorul, expune pe scurt conţinutul schiţei. Pălăria Roşie semnifică gândirea influenţată de afect;
purtătorul ei exprimă atitudinea copilului faţă de mamă, bunică, mătuşă, dar şi faţă de străini. Pălăria Albastră semnifică
gândirea speculativă şi elevul care o poartă caracterizează pesonajul Goe. Pălăria Neagră semnifică gândirea critică şi
purtătorul ei trebuie să puncteze aspectele negative, identificând greşelile de comportament şi criticând atitudinea
copilului. Pălăria Verde semnifică gândirea creativă; cel care o poartă răspunde de creativitatea grupului, de căutarea şi
găsirea soluţiilor. Pălăria Galbenă semnifică gândirea optimistă; purtătorul ei se concentrează pe aspectele pozitive,
având drept sarcină să schimbe finalul povestirii.
7. METODA PIRAMIDEI SAU A BULGĂRELUI DE ZĂPADĂ: îmbină armonios activitatea individuală cu cea pe
grupe de elevi. Activitatea este structurată în mai multe etape: a).elevii rezolvă individual o temă în 5 minute, formulând
întrebări legate de subiectul tratat; b).se formează apoi grupe de doi elevi care, tot în timp de 5 minute, îşi verifică
reciproc răspunsurile la întrebările formulate; c).se formează grupuri de câte patru elevi, elevii confruntându-şi rezultatele
şi concepând o nouă formulare la care contribuie toţi, identifică concluziile şi zonele de controversă; d).câte un
reprezentant al fiecărui grup prezintă concluziile echipei sale, pe baza cărora se concep concluziile finale. Această
metodă am folosit-o la evaluarea temei „Opera lirică”, la clasa a VI-a şi am valorificat ca texte suport operele: „Iarna” de
Vasile Alecsandri, „Fapt divers” de Ana Blandiana şi „Vine primăvara!” de Grete Tartler. Scopul acestei evaluări a fost
sintetizarea caracteristicilor genului liric, recunoaşterea figurilor de stil, a imaginilor artistice, a elementelor de prozodie
(rimă, măsură ritm). Astfel fişele de lucru au conţinut întrebări de tipul: alegeţi dintre caracteristicile de mai jos două
caracteristici ale genului liric; extrageţi figurile de stil din textele lirice (un epitet, o comparaţie, o personificare, o
metaforă); stabiliţi măsura, ritmul şi măsura versurilor date; descrie în 5 rânduri imaginea iernii din această strofă,
semnalând sentimentele pe care ea le provoacă; compuneţi o poezie cu aceeaşi temă, folosind rimele întâlnite sau
realizaţi un desen care să respecte textul strofei identificate.
Capacitatea de alegere, din varietatea metodelor de învăţământ clasice sau moderne, ţine de formaţia şi
profesionalismul cadrului didactic, de specificul conţinutului de învăţat, de particularităţile elevilor, de timpul disponibil
şi de condiţiile materiale.
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METODE DE UTILIZARE A SOFT-URILOR IN ORA DE CHIMIE
Prof. Necula Monica
Școala Gimnazială Nr. 29 Galați
ITC in education in chemistry is an imperative of the time, in the context of fast development of information
technologies. Already in our habit, computer is used for communication, information and training. The attraction of
educational software consists of a random element, competitive, dynamic design, user initiative and flexibility to adapt
the program documentation. Insertion computer and software in the educational process is a necessity dictated by current
requirements. There are some of educational software that can be used in chemistry class: Hot Potatoes, Yenka, Periodic
Table, ArgusLab, Avogadro.
Softul (software) - este un sistem de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a acestora, furnizate
împreună cu computerul sau alcătuite de utilizator.
Soft-uri educationale care pot fi folosite în orele de
chimie:
Hot Potatoes
Crocodile Clips preluat de Yenka
Periodic Table
ArgusLab
Avogadro
1. Pachetul software Hot Potatoes – conţine un set de şase instrumente de editare a testelor de diverse tipuri, create de
Universitatea Victoria din Canada.
JQuiz – pentru generare de teste grilă de mai multe tipuri:
Multiple Choice – întrebări cu mai multe variante de răspuns, dintre care una este corectă;
Short Answer – întrebări la care răspunsul trebuie scris într-o casetă de editare de text;
Hybrid – întrebări la care răspunsul trebuie să fie una dintre formele predefinite de creatorul textului şi va fi scris într-o
zonă de editare a textului;
Multi Select – întrebări cu mai multe variante de răspuns, dintre care o parte sunt corecte.
JMatch – pentru exerciţii de descoperire a unor legături între obiectele din două coloane, în general pentru a verifica
asimilarea unor definiţii
JMix – pentru exerciţii de aşezare în ordine a unor cuvinte dintr-o frază sau a literelor unui cuvânt.
JCross – utilizat la crearea de teste de tip cross word, integrame sau rebusuri.
JClose – folosit pentru a forma teste cu itemi lacunari, de completare a frazelor din care lipsesc unele cuvinte.
Modul Masher – grupează seturile de teste, se pot creea hiperlegături pentru navigare precum şi o pagină de index.
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2. Yenka (Crocodile Clips) – reprezintă un instrument care
poate înlocui cu succes un adevărat laborator complementar în
activitatea profesorilor şi elevilor.
Soft-ul oferă posibilitatea de a folosi experimente deja create
sau de a creea altele noi, punând la dispoziţie substanţe sau
ustensile de laborator. Poate fi folosit atât în predare, cât şi în
verificarea de cunoştinţe sau fixarea acestora.
3. Periodic Table – un soft foarte complet, accesibil tuturor şi fără pretenţii către utilizator de a avea cunoştinţe în
domeniul programării.
Este util pentru descoperirea unor proprietăţi fizice ale elementelor chimice
Este usor de manevrat
Prezinta informaţii despre locaţia elementelor pe glob şi starea lor naturală
Se recomandă elevilor de clasa a VII-a

4. ArgusLab – un program complex de editare a diverselor
molecule, având şi o bibliotecă cu modele de molecule.
Folosit la modelarea moleculelor
Util pentru vizualizarea legăturilor din interiorul moleculelor
Permite animaţia moleculelor sau atomilor
Recomandat în predarea şi învăţarea structurii diverşilor compuşi
organici
5. Avogadro – un soft educaţional care vine în sprijinul modelării moleculelor şi vizualizării unghiurilor şi distanţelor
dintre atomi.
Util în modelarea moleculelor
Folosit pentru vizualizarea reacţiilor chimice la nivel molecular, a desfacerii legăturilor chimice şi a reformării altor
legături chimice
Permite rotaţia moleculelor sau atomilor în spaţiu
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Recomandat în procedsul de predare, la explicarea structurii compuşilor organici

Avantajele folosirii soft-urilor educaţionale:
•

experimentele virtuale pot fi realizate într-un timp mult mai scurt;

•

sunt eliminate accidentele în cazul unor experimente periculoase

•

nu se consumă substanţe, nu este necesară aparatura de laborator

•

fenomenul se poate studia la nivel molecular, lucru imposibil în cazul experimentului real

•

elevul capătă o mai bunăa reprezentare a lumii subatomice

Dezvantajele folosirii soft-urilor educaţionale:
▪

elevii nu îşi formează deprinderi de manipulare a ustensilelor şi substanţelor chimice;

▪

elevii nu îşi dezvoltă deprinderi corecte de observare a unui fenomen

▪

apare riscul încrederii totale în informaţiile citite pe computer

▪

interfaţa greoaie poate duce la încetinirea procesului de învăţare sau evaluare

▪

soft-urile pot avea deficienţe de programare sau incompatibilitate cu sistemul folosit de elev
Aspecte critice şi modalităţi de corectare a acestora
Numărul mare de elevi din clasă nu permite ca fiecare elev să poată lucra individual la un calculator. Pentru

înlăturarea acestui neajuns, la fiecare calculator se dispun câte 2 elevi. Totuşi, timpul alocat fiecare etape din lecţie nu
poate fi modificat, elevul fiind nevoit să lucreze mai puţin decât numărul de minute alocat în mod normal pe parcursul
unei ore.
Elevii nu au capacitatea de a prelucra informaţiile primite şi de a le corela cu alte informaţii din diverse
domenii. Este o mare problemă pentru elevi deoarece informaţiile apar disparate, iar eficienţa învăţării lasă de dorit.
Acest aspect poate fi corectat prin organizarea unor activităţi de documentare privind diverse fenomene chimice.
Dirijarea descoperirii se va face sub îndrumarea profesorului. Elevul va fi pus în situaţia să utilizeze soft-urile
educaţionale propuse de profesor şi să facă corelaţii cu fenomenele studiate la fizică sau procesele biologice din mediul
înconjurător.
Relaţia profesor-elev trebuie să fie una de colaborare, de încredere şi de respect reciproc. Elevul nu trebuie să se
simtă "controlat", ci sprijinit. Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator al situaţiilor de învăţare şi un element de
legătură între elev şi societate, care mediază şi facilitează accesul la informaţie.
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ALE MANAGERULUI ŞCOLAR
Profesor, Andronic Florin Petrișor
Școala Gimnazială Nr. 29 Galați
Managementul educaţional reprezintă „ştiinţa şi arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi,
potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de societate sau o anumită colectivitate. El cuprinde un ansamblu de
principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (în
ansamblu sau la nivelul elementelor componente), la standarde de calitate şi eficienţă cât mai înalte”.
S. Cristea în lucrarea „Managementul organizaţiei şcolare” defineşte managementul educaţional ca fiind
„activitatea angajată la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ în vederea realizării funcţiilor manageriale
(planificare-organizare, orientare-îndrumare metodologică, reglare-autoreglare) ale instituţiilor specializate în formarea
dezvoltarea personalităţii elevului prin intermediul unor structuri manageriale corespunzătoare angajate în plan central
(Ministerul învăţământului), teritorial (inspectoratele şcolare) şi local (unităţile şcolare de bază: grădiniţă, şcoala, liceul,
colegiul, universitatea etc.).
Managementul educaţional presupune studierea proceselor şi relaţiilor ce se manifestă în cadrul instituţiilor de
învăţământ în timpul desfăţurării procesului educaţional în vederea descoperirii legităţilor care îl generează şi a elaborării
unor metode şi tehnici de conducere pe baza cărora să se asigure eficienţa acestui proces.
Managementul educaţional este prezentat ca ştiinţă a conducerii, dar şi ca artă a conducerii. Este considerat
ştiinţă pentru că are: „domeniu propriu, metode de cercetare, legi şi principii, limbaj şi specialişti în domeniu“. Pentru
aceasta este nevoie „de cultură managerială, de profesionalizare managerială, de abordare interdisciplinară a teoriei şi
practicii manageriale, de considerare şi ca ştiinţă şi ca artă, măiestrie.“
Se apreciază că managementul educaţional întruneşte caracteristicile de bază ale managementului organizaţiilor.
Particularităţile care îl diferenţiază de managementul organizaţiilor economice/industriale ţin de managementul
psihologic din care acesta face parte. Aceste particularităţi se referă la următoarele aspecte: dimensiunea moralaxiologică referitoare la finalităţile educaţiei şi deschiderea spre lumea valorilor; mobilizarea resurselor umane ca
“gestiune a talentelor şi competenţelor” .
Valorizarea individului şi a capacităţilor sale constituie obiectivul major al managementului educaţional. De
aceea, directorul şcolii, trebuie “să nu fie doar manager administrator, ci un manager –educator. Specialiştii de la
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei apreciază managerul şcolar astfel: „Managerul este unul din factorii cheie ai introducerii
oricăror schimbări educaţionale. Fără manageri competenţi, pregătiţi, capabili să decidă rapid şi eficient în cele mai
variate condiţii, reforma educaţională va eşua. În contextul activităţii manageriale definită ca arta de a face ca lucrurile să
se realizeze în organizaţii prin intermediul celorlalţi, managerul este cel care procură, alocă şi utilizează resurse fizice şi
umane pentru a atinge scopuri“.
Pentru a atinge obiectivele pentru care un manager se angajează să conducă o instituţie şcolară, trebuie să
manifeste numite anumite aptitudini şi competenţe. Pentru a le atinge, trebuie să ţină cont de trăsăturile mangementului
educaţional care îl diferenţiază de alte activităţi de acelaşi gen.
Trăsături specifice managementului educaţional:
•

Resurse umane: elevi, studenţi, cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal administrativ, reprezentanţi
ai comunităţii educative;

•

Resurse materiale: baza didactico-materială, spaţiul educaţional;
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•

Resurse financiare: bugetul, contribuţiile comunităţii locale, şi educative familiale, agenţi economici;

•

Resurse informaţionale: documente şi materiale curriculare, baza de date existentă în şcoală, în bibliotecă,
videotecă, laborator de instruire, regulamente, norme, instrucţiuni, previziuni, statistici;

•

Resurse de timp: timpul şcolar, extraşcolar.
Managementul educaţional prezintă mai multe semnificaţii:

-

activitate practică (proces) – este un tip special de muncă intelectuală, prin care cei ce o practică îi determină pe
alţii să facă ceva ce trebuie făcut;

-

factor de decizie (echipă sau individ) – un grup, o echipă sau o persoană investiţi cu autoritatea, competenţele şi
răspunderile funcţiei de conducere într-o organizaţie;

-

ştiinţă - are drept scop explicarea naturii şi trăsăturilor managementului ca proces, ca activitate practică, cu
scopul conturării unui ansamblu structurat de cunoştinţe privind această activitate, în vederea conturării unui
ansamblu structurat de cunoştinţe privind această activitate, în vederea formării managerilor şi orientării
activităţii lor (Ursachi, 2001).
Pentru a avea succes în domeniul lor de activitate, managerii trebuie să aibă anumite aptitudini.
Aptitudinea managerială reprezintă o însuşire care condiţionează obţinerea unei anumite performanţe. Pentru a-

şi îndeplini cu succes sarcinile, managerii se bazează pe patru tipuri de aptitudini:
1.

de specialitate (profesionale) – care definesc competenţa unei persoane într-un anumit domeniu. Managerii
trebuie să aibă cunoştinţele necesare în profesiile lor (ingineri, economişti, jurişti, informaticieni, contabili,
profesori etc.). Ei capătă aceste cunoştinţe, în principal, pe cale formală. Aceste cunoştinţe sunt cerute cu
preponderenţă pentru conducătorii de la nivelul inferior de conducere.

2.

interpersonale – reprezentate de abilitatea de a comunica cu oamenii (angajaţi, clienţi, furnizori etc.). Acestea
presupun ca managerul să aibă abilitatea de a comunica şi de a se înţelege cu grupuri sau cu persoane.
Importanţa acestor abilităţi va creşte o dată cu trecerea timpului, elementul favorizant fiind avansul din
tehnologia informaţiei conceptuale – care permit managerului să înţeleagă relaţiile dintre diferitele sarcini din
interiorul unei unităţi, ceea ce îi oferă posibilitatea de a anticipa potenţiale probleme care s-ar putea ivi în viitor.
Aptitudinile conceptuale sunt cele care permit unui manager să analizeze organizaţia ca un întreg. Acestea
depind de capacitatea de abstractizare a managerilor. Ei trebuie să înţeleagă relaţiile cauză-efect din organizaţie
şi să gândească din punct de vedere strategic.

3.

de analiză şi diagnoză – reprezintă abilitatea managerului de a identifica cel mai apropiat răspuns la o situaţie
dată. Managerul trebuie să definească problema, să descopere cauzele posibile, să analizeze variantele de
soluţionare, să aleagă varianta optimă. Pentru managerii de vârf cunoştinţele de specialitate sunt mai puţin
importante, deoarece aceştia consumă puţin timp în acest sens, ei concentrându-se pe probleme majore de largă
perspectivă ale organizaţiei; deci, se impune ca aceştia să aibă aptitudini conceptuale şi de analiză şi diagnoză
deosebite.
În cazul managerilor de nivel inferior, accentul se pune pe aptitudinile de specialitate, deoarece ei

supraveghează direct procesul educaţional, pe aptitudinile interpersonale, ei fiind legătura dintre conducerea unităţii
şcolare şi elevi, profesori etc, să o implementeze şi apoi să monitorizeze rezultatele.
Aptitudinile manageriale se dobândesc prin educaţie formală şi prin experienţă. Managerii cu cel mai mare succes posedă
aptitudini obţinute pe ambele căi dar, bineînţeles, mai posedă şi o combinaţie de caracteristici care vor fi prezentate în
continuare.
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Calităţile pe care trebuie să le posede un manager în ordine crescătoare, conform frecvenţei apariţiei lor în urma
răspunsurile primite sunt;
1. Inspiră o viziune - un lider eficient este adesea descris ca persoana care are o viziune a direcţiei către care se îndreaptă
unitatea şi abilitatea de a o formula clar. Vizionarii sunt cei care progresează din schimbare şi care sunt capabili să
traseze noi graniţe. Liderii vizionari sunt capabili de a le transmite oamenilor că au un rol important în cadrul unităţii. De
asemenea, datorită lor, oamenii au şansa de a-şi crea propria viziune.
2. Un bun comunicator – abilitatea de a comunica cu oamenii este indicată ca fiind a doua abilitate a unui manager.
Leadership-ul atrage după sine o comunicare clară despre ţeluri, responsabilitate, performanţă, aşteptări şi reacţii. Liderul
este, de asemenea, legătura dintre echipă şi unitate. Liderul trebuie să aibă abilitatea de a negocia eficient şi de a-şi utiliza
puterea de convingere atunci când este cazul, pentru a asigura succesul echipei şi al proiectului.
3. Integritate - unul dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le ţină minte un lider este că acţiunile lui, şi
nu cuvintele, stabilesc modalitatea de lucru pentru echipă. Printre responsabilităţile unui lider se numără crearea şi
impunerea unor standarde în ceea ce priveşte un comportament etic, cărora să se conformeze atât el, cât şi ceilalţi membri
din echipă, dar şi acordarea unor recompense celor care pun în practică aceste standarde. Leadership-ul bazat pe
integritate nu reprezintă altceva decât un set de valori pe care le împărtăşesc toţi membrii echipei.
4. Entuziasm. Nimănui nu-i plac liderii negativişti – care descurajează. Oamenii îşi doresc un lider care să fie entuziast
şi să aibă o atitudine pozitivă. Membrii unei echipe vor să simtă că fac parte dintr-o călătorie revigorantă, vor să se simtă
utili. De obicei, oamenii au tendinţa de a urma persoanele care le spun că un lucru poate fi realizat şi nu pe cele care le
dau 200 de motive pentru care acel lucru nu poate fi făcut. Entuziasmul este contagios, iar adevăraţii lideri ştiu asta foarte
bine.
5. Empatie. Prin simpatie subiectul este în principal absorbit în propriile sentimente, pe măsură ce este proiectat înspre
obiect şi nu dă dovadă de o mare preocupare pentru realitatea şi validitatea experienţei obiectului. Empatia, pe de altă
parte, presupune existenţa obiectului ca un individ separat, îndreptăţit la propriile sentimente, idei şi istorie emoţională.
6. Competenţă. Competenţa în management nu se referă numai la abilităţile tehnice ale liderului. Pe măsură ce
managementul este recunoscut pe scară din ce în ce mai largă ca un domeniu de sine stătător, liderii vor fi aleşi mai
degrabă pe baza abilităţilor lor de a-i conduce pe alţii cu succes, decât pe baza abilităţilor lor tehnice, aşa cum se întâmpla
în trecut. Unul dintre cele mai sigure mijloace prin care un lider poate fi considerat competent este să aibă la activ o listă
lungă de proiecte de succes. Ca liderii să fie consideraţi capabili şi competenţi trebuie să demonstreze că au şi abilitatea
de a provoca, inspira, promova şi încuraja.
7. Abilitatea de a delega sarcini. Încrederea este un element esenţial în relaţia dintre un lider şi echipa sa. Se arată
încrederea în ceilalţi prin intermediul acţiunilor pe care le întreprinde – cât de mult le verifică şi controlează munca
subalternilor, cât de mult delegă sarcinile şi cât de mult le permite oamenilor să se implice. Indivizii care nu sunt capabli
să aibă încredere în alţi oameni eşuează ca lideri şi vor fi mereu doar nişte micro-manageri sau vor face toată munca ei
înşişi.
8. Calm sub presiune. Într-o lume perfectă, proiectele ar fi finalizate la timp, s-ar încadra în bugetele alocate şi nu ar
apărea probleme sau obstacole majore de depăşit. Însă nu trăim într-o lume perfectă – în fiecare proiect apar probleme.
Un lider cu un caracter puternic va face faţă acestor probleme fără prea mare efort. Când liderii se întâlnesc cu un
eveniment stresant, îl consideră interesant, simt că pot influenţa rezultatul acestuia şi îl văd ca pe o oportunitate. Din
incertitudinea şi haosul produs de schimbare, liderii se ridică şi formulează o nouă imagine a viitorului, care reface
unitatea.
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9. Abilităţi de formator de echipe. O persoană care se ocupă de formarea unor echipe poate fi cel mai bine definită ca
fiind o persoană puternică, ce asigură echipei componenta prin care aceasta se îndreaptă, la unsion, către obiectivul
corect. Pentru ca o echipă să avanseze de la un simplu grup de străini către o entitate coerentă, liderul trebuie să înţeleagă
procesele şi dinamica necesare pentru ca această transformare să aibă loc. El trebuie, de asemenea, să ştie ce stil de
leadership să utilizeze pentru fiecare etapă din dezvoltarea echipei. Liderul trebuie să mai cunoască şi stilurile membrilor
de echipă şi cum să le valorifice la momentul potrivit.
10. Abilităţi de rezolvare a problemelor. Deşi se spune că un lider eficient împarte responsabilitatea rezolvării
problemelor cu membrii echipei, e de aşteptat ca liderii să aibă abilităţi excelente de rezolvare a problemelor
Dicţionarul explicativ al limbii române, defineşte competenţa prin „capacitatea cuiva de a se preocupa asupra
unui lucru, pe temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie, capacitate a unei autorităţi, a unui funcţionar de a
exercita anumite atribuţii”. Dicţionarul enciclopedic, se referă la „capacitatea unei persoane sau a unui grup de a
interpreta un fenomen, de a soluţiona o problemă, de a lua o decizie sau de a efectua o acţiune; pricepere”. Dicţionarul de
pedagogie, defineşte competenţa prin „capacitatea unei persoane de a corespunde cerinţelor dintr-un anumit domeniu”
De asemenea face distincţie între tipurile de competenţe. „Competenţa socială se referă la relaţiile cu oamenii şi la
capacitatea de acţiune şi apreciere în domeniile sociale sau politice. Competenţa de comunicare (lat. comunicare
competentia) – capacitatea de a prezenta propriile intenţii, nevoi, interese în procesul de comunicare precum şi de a
percepe interlocutorul, în vederea iniţierii unui dialog în procesul de învăţare. În educaţie, competenţa de comunicare
determină înţelegerea dintre profesor şi elev în vederea atingerii scopurilor şi desfăşurării activităţlor de învăţare, în care
un rol important îl are jocul de rol”.
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PROFESORUL- MODELATOR AL PERSONALITĂȚII ELEVILOR
Profesor Munteanu Mădălina
Școala Gimnazială Nr.29 Galaţi
,,Pentru a forma generațiile tinere, ale vremii de mâine, noi
dascălii, trebuie în primul rând să ne înnoim veşnic odată cu ele .”
( Constantin Daicoviciu)

The teacher should abandon its traditional role in a society subject to change and have varied and appropriate
teaching skills, teaching behaviors, manifest stimulating teaching behaviors, individualize instruction, be a catalyst for
the interaction between students. As G. Mialaret said: “Being an educator is not to exercise a trade, it means to fulfill a
mission, doing apostolate”.
The teacher was and should remain a positive example for students, both through his work in the educational
process and the attitude, behavior, be a model for future adult.

Transformările importante care au intervenit în dezvoltarea societății româneşti au condus la integrarea
învățământului cu cercetarea şi producția, obligând astfel organizația şcolară să-şi revizuiască principiile, obiectivele,
structura şi metodologia de lucru pentru a răspunde cât mai rapid schimbărilor cerute de progresul lumii contemporane.
Omenirea are nevoie de educație, nu numai pentru asigurarea vieții indivizilor efemeri din care ea este constituită, dar şi
pentru constituirea totalităților culturale, în care se desfăşoară finalitatea ei supremă. Marele politician Nicolae Iorga a
descris foarte bine participarea omului de bună voie la desăvârşirea sa şi din acest motiv: „...oamenii sunt ceea ce au
învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi să intre în
relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor.”
Şcoala reprezintă o organizaţie socială care vizează optimizarea permanentă a structurilor sale de planificare a
activităţilor, la nivel global şi sectorial, de orientare metodologică a procesului de învăţământ, de perfecţionare şi inovare
a acţiunilor şi instrumentelor educative şi didactice în sensul creşterii acestora. John Dewey considera şcoala un spaţiu
privilegiat, care trebuie să ofere o densitate mare de oportunităţi, apte să potenţeze ” creşterea” elevului. La şcoală elevii
nu învaţă numai disciplinele predate de profesorii, ci urmează şi ”şcoala vieţii”, învaţă să-şi dezvolte competenţele
sociale, de echipă sau, dimpotrivă, dacă apar manifestări şi comportamente indezirabile, riscă fie să şi le însuşească, fie să
se simtă izolați şi neînţeleşi, în absenţa intervenţiilor pozitive, de susţinere corespunzătoare.
După cum spunea E. Fischbein: „ Mintea nu trebuie să semene doar cu o cămară frumos orânduită. Într-o
cămară intră stăpânul şi caută cele ce-i sunt necesare la un moment dat. Mintea noastră este ea însăşi propiul ei stăpân.
Ideile se caută unele pe altele potrivit cerințelor de moment, potrivit cerințelor pe care ansamblul activităților mintale
însuşi le determină şi le formulează.” Din aceste considerente toţi cei care participă la viaţa şcolii, profesori, elevi,
părinţi şi comunitate trebuie să acorde atenţie, deoarece facilitarea procesului educaţional depinde şi de întrunirea
condiţiilor necesare din perspectiva siguranţei fizice şi a comfortului psihic, pe scurt de instaurarea acelor acţiuni şi
măsuri care pot contribui la crearea unui climat şcolar optim şi la întreţinerea unui sistem de încurajare a
comportamentelor pozitive.
Noua societate solicită un rol diferit profesorilor care să utilizeze metode moderne de predare-învăţare-evaluare
şi să acţioneze în calitate de consilieri, mentori, mediatori. Formarea profesională a profesorilor trebuie să fie
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îmbunătăţită continuu, mai ales în ceea ce priveşte practica didactică (metodologie, instrumente, proceduri), astfel încât
să-şi pună cu adevărat amprenta asupra modului de a face şcoală şi de a îmbunătăţi raportul predare- învăţare- evaluare.
Deci, misiunea profesorului este plurivalentă şi complexă. El are o puternică influență asupra societății şi joacă un rol
vital în dezvoltarea resurselor umane şi modelarea viitoarelor generații. De aceea, pentru a-şi atinge acest obiectiv
ambițios, Uniunea Europeană consideră ca priorități-cheie sporirea rolului profesorilor în societate, dezvoltarea carierei şi
implicarea lor în activitați de învățare permanentă.
Toate inovaţiile care sunt aduse conţinutului parcursului formativ iniţial al profesorului trebuie să urmărească
consolidarea competenţelor „transversale”, cele care transformă un cunoscător al uneia sau a mai multor discipline întrun profesionist al educaţiei.
Modul de a înţelege procesul de predare-învăţare trebuie de fapt văzut azi din perspectiva schimbărilor
importante aduse de cognitivism şi de constructivism. Totuşi, aceste schimbări nu au fost încă suficient elaborate şi
„digerate” de către şcoala noastră pentru a deveni un patrimoniu comun al tuturor profesorilor.
Profesorul nu dă reţete de formare a personalităţilor, nu transcrie personalităţi ce trebuie urmate, ci îl creează pe
om aşa cum este, îi modelează personalitatea, îl ajută să se creeze. El poate oferi modele de comportare, fiind el însuşi
un model, modele de la care fiecare educat preia ceea ce i se potriveşte, ceea ce îi convine, ceea ce place şi este în acord
cu idealul societăţii din care face parte. Acest lucru nu înseamnă că cel care se ocupă de educație recurge la dresaj, la
domesticire sau îndoctrinare, termeni care oarecum sunt corelativi educaţiei.
Constantin Cucoş emite următoarea opinie pertinentă: „avem nevoie de învăţători; când nu-i avem, le ducem
lipsa, îi căutăm, căci totul se poate învăţa de la alţii”, dar uneori cadrele didactice se supun unor raţionalităţi excesive ale
pedagogizării (pedagogizarea reprezintă folosirea excesivă a unor norme specifice activităţii formative). În şcoală,
profesorul este conducătorul activităților didactice pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele curriculare.
Informațiile din programele şi manualele şcolare constituie doar premise latente din punct de vedere al formării omului,
ele prezintă valoare educativă ca urmare a prelucrării şi transmiterii lor de către educator. De el depinde introducerea
perspectivei interdisciplinare şi răspândirea practicii predării în echipă (team-teaching). Numai un profesor care a
reflectat asupra rolului său şi care deține cunoştințe psihopedagogice poate deveni protagonistul acestei reforme.
Gaston Mialaret spunea că “a fi educator nu înseamnă a exercita o meserie, înseamnă a îndeplini o misiune, a
face un apostolat” . Profesorul trebuie să demonstreze că ştie nu numai să-i învețe pe elevi, dar şi să-i aprecieze în mod
obiectiv, să-i stimuleze în muncă, sa le creeze o motivație corespunzătoare.
Fiecare cadru didactic trebuie să fie un model, indiferent dacă este vorba despre modelele reale, despre cele
ideale ori ficționale. În toate timpurile, profesorul a constituit un exemplu pozitiv pentru elevi, prin activitatea şi
comportamentul său în cadrul procesului instructiv-educativ. În acelaşi timp, se promovează ideea difuziunii prin
educație a modelelor culturale secvențiale, demne de a fi încorporate, cunoscute, respectate de către toți indivizii.
„Profesorul este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al
acestora” (I. Nicola). El nu trebuie să se considere un simplu slujbaş care predă lecții, el trebuie să fie un ghid de nădejde
al elevului, căruia îi dă sprijinul de care are nevoie.
Alături de competenţele generale specifice cadrelor didactice (competenţe ştiinţifice, psihopedagogice şi
metodice, manageriale şi psihosociale), profesorul trebuie să deţină următoarele competenţe:
•

competenţă organizatorică – implică abilitatea de a organiza colectivul de elevi în echipe de

lucru şi de a evita devierile de la subiectul investigat;
•

competenţă interrelaţională – presupune disponibilităţi de comunicare cu elevii şi capacitate
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de a genera dialogul autentic şi democratic între elevi, toleranţă şi exigenţă;
•

competenţă empatică – se referă la abilitatea de a se transpune în situaţiile pe care elevii le

parcurg, ceea ce va genera o mai bună comunicare între el şi elevii săi, evitând posibilele blocaje;
•

competenţă ludică – implică valorificarea potenţialului jocului şi integrarea acestuia în

demersul didactic, în scopul menţinerii unui potenţial optim de învăţare pe o durată mai mare.
Diderot susţinea că „ arta profesorului se apropie cel mai mult de arta actorului din teatru, deoarece ca şi cazul
geniului actorului, profesorul trebuie să dea dovadă de geniu într-o dedublare momentană a personalităţii”. Aşa cum
actorul se detaşează temporar de propria lui persoană şi trăieşte rolul pe care şi-l asumă, tot aşa educatorul adoptă
motivaţia şi circumstanţele rolului didactic. Ca şi în teatru, publicul nu este niciodată acelaşi, elevii sunt mereu alţii.
Profesorul se comportă mereu diferit, de la un public la altul: alte inflexiuni ale vocii, alte gesturi, alte metode, alte relaţii
etc. Cu alte cuvinte, omul este opera de artă pe care educatorul, prin educaţie, încearcă să-l creeze, conform unei armonii
universale.
Profesorul nu este, totuşi, o vedetă. El comunică în predare, fiind motivat prin tot ceea ce face, de reacţia afectivă a
publicului. El îi consideră pe elevi parteneri, subiecţi a-i acţiunii educative, coparticipanţi la opera pedagogică.
Profesorului universitar Roger Beard, autorul studiului privind „Conținutul și calitatea formării cadrelor
didactice în Uniunea Europeană” atrage atenția asupra importantei cadruli didactic şi afirmă: „Dacă poți citi
acest lucru, mulțumește-i unui profesor”.
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STRATEGII DIDACTICE DE EFICIENTIZARE A PROCESULUI INSTRUCTIV
EDUCATIV ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA ROMÂNĂ
Profesor Ardeleanu Blaga Nicuța
Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamnă” Galați
Prin studiul limbii române în şcoală se urmăreşte dezvoltarea competenţei lingvistice din perspectiva însuşirii
conştiente a noţiunilor gramaticale, pentru înţelegerea mecanismelor limbii române. Paradigma comunicativ-funcţională
a disciplinei nu exclude studierea noţiunilor, căci nu se poate reflecta asupra limbii în lipsa numelor obiectelor asupra
cărora reflectăm.
Unul dintre motivele care a stat la baza alegerii temei a fost faptul că predarea-învăţarea noţiunilor de limba română
implică o muncă dificilă atât din partea profesorului, cât şi din partea elevilor, care de cele mai multe ori se soldează cu
un eşec, majoritatea elevilor nereuşind să-şi clarifice aceste concepte. De aceea, dintotdeauna m-a preocupat găsirea
acelor metode eficiente, care să faciliteze înţelegerea şi aplicarea lor de către elevi. Astfel, am pornit în acest demers de
la ideea că înlocuind modelul clasic de configurare a lecţiei cu unul de tip inovator, în care să domine metodele activparticipative, lecţiile vor fi, în primul rând, mai atractive, iar elevii vor fi mai motivaţi şi vor participa mai activ la propria
lor formare.
De asemenea, opţiunea pentru această temă se explică şi prin faptul că am vrut să materializez unele convingeri ale
mele, care s-au consolidat tot mai mult în timpul studierii literaturii în domeniu şi al activităţii la clasă. Această
eficientizare/ perfecţionare implică strategii şi tehnici diferenţiate, angajează în fazele de proiectare, organizare şi
realizare practică un efort variabil şi proporţional cu raţiunile politicii şcolare, cu calitatea pregătirii factorilor şi a
resurselor ce stau la baza formării şi dezvoltarii personalităţii elevului.
În funcţie de nivelul clasei de elevi, de obiectivele concrete stabilite şi de conţinutul temelor din programe,
cultivarea interesului şi formarea gustului pentru o anumită disciplină la elevi, pot fi realizate prin metode şi mijloace
cum sunt: accentuarea caracterului practic aplicativ şi, concomitent, conştientizarea acestui aspect, cultivarea curiozităţii
şi a atracţiei pentru problematic, folosirea unor metode pedagogice de încurajare, sensibilizare a elevilor etc.
Însuşirea noţiunilor gramaticale de către elevi reprezintă un proces complex. Spre deosebire de noţiunile din alte
domenii, cele gramaticale au un specific aparte, care determină şi anumite particularităţi de formare a lor. Mă voi opri
asupra capitolului Părți de propoziție, considerând că predarea cu pricepere, simţ de răspundere şi dăruire a acestora, are
o mare importanţă în asigurarea unei temelii solide pe care să se sprijine multitudinea şi varietatea de cunoştinţe
dobândite atât în cadrul orelor de limba română, cât şi în cadrul tuturor celorlalte obiecte de învăţământ.
Ofer spre exemplificare câteva din tehnicile şi metodele moderne de predare-învăţare pe care le-am folosit :
Metoda R.A.I.
Metoda a fost aplicată într-o oră în care se urmăreşte consolidarea cunoştinţelor despre complement, la clasa a VIa,
şi a fost adaptată: întrebările au fost scrise pe nişte bileţele, iar elevul care primea mingea trebuia să extragă un bilet şi să
răspundă la întrebarea scrisă pe acesta.
a)Identifică atributele și complementele din propoziţia: În grădină florile galbene, roșii și albe răspândesc mereu un miros
îmbătător.
b) Alcătuieşte două propoziţii în care substantivul „brad” să aibă funcţiile sintactice de atribut substantival, respectiv
complement direct.
c) Prin ce este exprimat atributul din propoziția Mieii zburdă pe cîmpul verde.
d) Prin ce este exprimat complementul din propoziția De ieri plouă.
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e) Indică tipul complementului din propoziția Vorbesc cu păsărelele.
f)Precizează felul atributului din propoziția Triluri de păsărele de aud răzleț
Subiect, predicat, atribut sau complement ?
În realizarea acestui joc didactic am pornit de la unul pe care-l joacă frecvent elevii mei în pauze. Regulile nu sunt
complicate. Un elev, ales prin numărare, extrage dintr-un plic un bileţel pe care se scrie numele unei părţi de propoziţie şi
a unei părţi de vorbire prin care se poate exprima, de exemplu: complementul circumstanţial de timp exprimat prin
adverb de timp. Ceilalţi elevi trebuie să ghicească despre ce parte de propoziţie este vorba, punând întrebări de tipul: Este
o parte de propoziţie principală sau secundară ?, Determină verb/substantiv ?, Este exprimată prin substantiv ? etc. Se
continuă cu întrebările până la identificarea corectă a funcţiei sintactice şi a părţii de vorbire înscrise pe bileţel. Elevul
care ghiceşte trece în faţă şi extrage un alt bileţel, jocul desfăşurându-se în acelaşi mod.
Jocul poate fi adaptat cu uşurinţă şi pentru părţile de vorbire sau pentru oricare alte noţiuni şi consituie o modalitate
eficientă de recapitulare, de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor.
Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat
La clasa a VIa, la lecţia de însuşire de noi cunoştinţe despre atribut am aplicat această metodă astfel:
Iniţial elevii au primit următoarea sarcină de lucru: Subliniază atributele din textul de mai jos . Indică printr-o
săgeată cuvântul determinat şi scrie ce parte de vorbire este acesta.
“Cele mai vechi amintiri ale mele (am început să vorbesc, se pare foarte repede, şi de aceea amintirile primei
copilării se lasă, în ce mă priveşte,povestite) sunt populate cu cărţi. Obiectele grele, îndesate în două rafturi lungi, cât
pereţii camerei mici în care dormeam, cărţile îmi colorau caleidoscopic lumea şi undeva, demult, foare demult, am
început să le ţin minte după desenele cotoarelor, iar nu după autori şi titluri. ”
Metoda cadranelor
Într-o lecţie de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor despre atribut, la clasa a V-a, elevii, organizaţi în 4 grupe
omogene, primesc câte o fişă cuprinzând un enunţ şi un tabel. Sarcina este să identifice atributele şi să completeze
corespunzător tabelul respectiv.
Enunţurile diferă de la o grupă la alta: pentru grupele I şi a II-a, care sunt formate din elevi mai buni, am ales versuri
din poezii la prima vedere, iar pentru celelalte două grupe, alcătuite din elevi mai slabi, am ales fragmente dintr-un text
studiat la clasă. De asemenea, gradul de dificultate este sporit la primele două grupe şi prin numărul mai mare de atribute
pe care elevii trebuie să le identifice
Consider că pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare este necesară utilizarea pe scară tot mai largă a
metodelor activ-participative, îmbinate judicios cu cele tradiţionale, pe care, în spiritul învăţământului formativ, avem
datoria de a le activiza.
Este ştiut faptul că activitatea de învăţare este o activitate personală, căci nimeni nu poate învăţa pentru altul, dar,
pentru ca elevul să ştie să înveţe, trebuie să-şi însuşească şi să-şi dezvolte anumite tehnici de învăţare. Dacă în primele
clase ale ciclul primar copilul trebuie dirijat tot timpul, către sfârşitul acestui ciclu şi în cel gimnazial elevul are tot mai
multe disponibilităţi pentru libertate în învăţare, initiaţivă, gândire critică şi creativitate. De multe ori însă această
libertate a elevilor le este răpită de însuşi cel care-i învaţă, care crede că dacă-i va dirija mai strâns, va aduce servicii mai
mari şcolii. Această problemă este o invitaţie la reflecţie pentru toţi slujitorii şcolii. Dacă dascălii vor înţelege mai repede
că rolul lor este acela de a organiza învăţarea şi nu de a lua asupra lor aceasta strădanie, atunci vor înţelege cu adevărat
cerinţele învăţământului modern şi necesitatea de a folosi tot mai mult metodele activ-participative în actul educaţional.
E adevărat că prin aceste metode nu se ajunge din prima la efectul scontat, constituind un element de noutate atât pentru
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profesor, cât şi pentru elevi. Profesorul însă nu trebuie să se descurajeze şi să le experimenteze, căci pe măsură ce va
folosi aceste metode, experienţa lui va creşte, punctele slabe se vor diminua, iar rezultatele dorite nu se vor lăsa aşteptate.
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JOCUL DIDACTIC MATEMATIC
Înv. Bondar Adriana Elena
Școala Gimnazială Stroiești, Jud.Suceava
In small schoolboy game teaching is a suitable method because:
- Is focused on the child's activity ;
- The student is the main subject of the act of training and education ;
- Tends to shift the emphasis on learning ;
- Give priority to education and development side formative intellectual capacities and skills , innovation, creation,
formation of the whole person;
- Is subordinated to the principle of lifelong learning , following the acquisition of intellectual work techniques of self
continues ;
- Knowledge is acquired through experimentation own action and effort ;
- Is a heuristic method that calls for reconstitution and rediscover the truths of science ;
cultivate the spirit of practical application ;
- Combines individualized learning with learning socialization and promotes teamwork ;
- Develop internal motivation , which comes from the act of learning and successes ;
- Enhance teacher -student relationships and student-student interpersonal relationships ( cooperation ) ;
- Teacher is an organizer of learning conditions , a supervisor animator catalyzing energies students.
De la manifestarea liberă-spontană, copilul trece la grădiniţă, unde desfăşoară jocuri şi activităţi conduse.
Trecând la şcoală, natura activităţii se schimbă: i se cer simţ de răspundere, atenţie, efort fizic, intelectual, trebuie să
desfăşoare o formă de muncă propriu-zisă, învăţarea sistematică. De aceea este important ca în şcoală să predomine
educaţia funcţională, cu metode active, dar să ţină seama de patru puncte de vedere: însemnătatea copilăriei, structura
gândirii, legile dezvoltării şi mecanismul vieţii şcolare infantile.
Metodele pedagogice se inspiră din joc, mai ales în educarea şcolarilor mici unde interesele superioare şi
îndepărtate sunt încă inoperante prin ele însele, de aceea trebuie să le înlocuim cu interese imediate şi concrete, iar
jocurile sunt indicate în acest sens.
Pornind de la idea că efectele instructive şi formativ-educative sunt în legătură direct proporţională cu gradul de
angajare şi participare a elevilor la sarcinile de învăţare, este evidentă actuala tendinţă de aplicare cu prioritate a unor
metode activ-participative în întreaga activitate şcolară. Din cadrul acestor metode s-a demonstrat că o valoare aparte o
are jocul, în special jocul didactic.
Nu demult, jocul didactic era considerat o activitate care intră în contradicţie cu activitatea şcolară. Însă, în
ultimii ani, tot mai mulţi învăţători au recurs cu încredere la folosirea jocului didactic.
Studiul jocului apare mai revelator dacă se observă variaţiile jocului de la o vârstă la alta.
Primele jocuri, jocurile sugarului, sunt jocuri funcţionale, sunt gesturi spontane pe care copilul le repetă. Jocurile
cu regulă apar odată cu primele imitaţii sub formă latentă şi inferioară, în cursul celui de-al doilea an al vieţii copilului,
dar in prim plan rămân tot jocurile fără reguli.
Apar mai târziu jocurile hedonistice, în care copilul caută să-şi procure o plăcere, de exemplu provocând un
zgomot sau obţinând o senzaţie tactilă. Intervin jocurile cu noul, din care decurg jocurile de explorare şi de mânuire.
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Deci punctul de pornire a jocului, forma sa primitivă, singura prezentă la nivel senziomotor, dar care se
păstrează în formele imediat superioare, este jocul exerciţiu.
În consecinţă, la originea sa senzoriomotorie, jocul nu este decât o asimilare a realului la eu, în sensul biologic
al asimilării funcţionale, care explică de ce jocurile exerciţiu dezvoltă efectiv organe şi conduite şi în sensul psihologic al
unei încorporări a lucrurilor în activitatea proprie.
Până la apariţia jocurilor cu regulă sunt jocurile de distrugere, de dezordine şi jocurile de dezlănţuire care apar
dintr-o dorinţă de afirmare, dar fac apel la mijloace inferioare de afirmare. Ele reprezintă uneori un procedeu de a intra în
contact cu alţii, de a-i domina sau de a recâştiga un avantaj pierdut.
Odată cu apariţia regulii jocului, afirmarea eului are un alt caracter. Jocul cu reguli apare în cadrul gândirii
preoperatorii a copilului (2-7 ani) dar nu mai înainte de etapa constituirii unor scheme acţionale, care au devenit destul de
suple pentru a permite anticiparea şi constituirea unei configuraţii exacte de corespondenţe. Pentru a înţelege jocul cu
reguli, copilul are nevoie să înţeleagă acţiunea ca atare, ceea ce Jean Piaget a denumit “intenţie articulată”.
O trăsătură distinctivă a jocului cu reguli este aceea că întotdeauna este inclusă o sarcină. Conştientizarea
sarcinii face ca jocul să urmărească un rezultat, fără ca motivul acestuia să se schimbe.
Printre primele jocuri cu reguli sunt jocurile de imitaţie sau simbolice şi jocurile de construcţie. Imitaţiile apar între 2-4
ani, dar vor apărea şi mai târziu, între 6-8 ani, cu alt caracter şi vor prilejui organizarea unui grup în care fiecare are câte
o funcţie de îndeplinit.
În concepţia lui J. Piaget, jocul simbolistic corespunde funcţiei esenţiale pe care jocul o îndeplineşte în viaţa
copilului. Jocul simbolic- precizează Piaget- este cel ce reprezintă nu numai asimilarea realului la eu, ca jocul în general,
ci asimilarea asigurată printr-un limbaj simbolic, construit de eu şi modificabil potrivit trebuinţelor sale.
Pentru a explica jocul simbolic este necesar, spune Piaget, să facem apel la un pol de asimilare la eu distincte de
polul acomodator al imitaţiei şi la echilibrul dintre aceşti poli. Acest echilibru se realizează prin conduita inteligentă
adoptată de copil în timpul jocului.
Jocurile de construcţie sunt, la început, integrate în simbolism ludic, pentru ca mai târziu să constituie
adevăratele adaptări sau rezolvări de probleme şi creaţii inteligente.
Cam pe la vârsta de 7 ani apar jocurile cu caracter nou, jocurile sociale. Acestea sunt jocuri cu regulă arbitrară
ce pot fi practicate de un grup. O dată cu a treia perioadă a copilăriei, cele mai agreate jocuri sunt cele de performanţă,
care atunci când ajung la nivelul organizării rudimentare devin jocuri de competiţie.
Începând cu vârsta de 10 ani se dezvoltă jocurile de grup organizate, generate din jocurile de performanţă, aşa
numitele jocuri tradiţionale.
Jocul este un mijloc de educaţie indirect. Cu ajutorul lui copilul este influenţat prin intermediul structurii şi
regulilor de joc. Jocul didactic este o activitate instructiv educativă, plăcută şi atractivă pentru şcolarii mici. El contribuie
în mare măsură la precizarea, însuşirea, sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor, la educarea gândirii şi a memoriei, la
dezvoltarea spiritului creator al elevilor, la educarea sentimentelor morale şi a trăsăturilor pozitive de caracter. Jocul
didactic este o metodă cu multiple resurse educaţionale. Prin joc se îmbină distracţia, surpriza, buna dispoziţie cu sarcina
didactică apelând potenţialul educativ, intelectual, moral şi fizic al elevilor. În şcoală motivaţia intrinsecă nu apare la
comandă. Învăţarea prin constrângere poate avea efecte secundare îngrijorătoare, dar îmbinând-o cu jocul didactic, vom
crea o nouă formă de interes, de participare mult superioară învăţării prin constrângere, datorită faptului că elevul va avea
o comportare activă.
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Învăţarea prin efort personal şi în grup, prin manifestarea independenţei în acţiune, gândire şi exprimare, însoţită
de bucurie şi satisfacţie, ceea ce caracterizează jocul didactic, va fi temeinică şi va genera noi interese de cunoaştere şi va
stimula dorinţa copiilor de a-şi aduce contribuţia proprie.
Datorită conţinutului şi modului de desfăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a
întregului colectiv de elevi, dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, formează şi dezvoltă unele deprinderi practice
elementare de muncă organizată, în acelaşi timp educă iniţiativa în activitatea lor creatoare şi asigură treptat trecerea de la
concret la abstract.
Jocul didactic are o structură specifică, deosebită de restul activităţilor practice în şcoală. El îmbină în mod
organic jocul cu instruirea, îşi menţine esenţa de joc şi specificul de activitate didactică prin structura sa.
La şcolarul mic este o metodă potrivită deoarece:
- este axat pe activitatea copilului;
- elevul este principalul subiect al actului de instruire şi educaţie;
- tinde să deplaseze accentul pe învăţare;
- acordă prioritate laturii formativ-educative şi dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor intelectuale, inovaţiei, creaţiei,
formaţiei de ansamblu a personalităţii;
-este subordonat principiului educaţiei permanente, urmărind însuşirea unor tehnici de muncă intelectuală, de
autoinstruire continuă;
- cunoştinţele sunt însuşite prin experimentare, acţiune şi efort proprii;
- este o metodă euristică ce îndeamnă la reconstituirea şi redescoperirea adevărurilor ştiinţei;
cultivă spiritul aplicativ practic;
- îmbină învăţarea individualizată cu socializarea învăţării şi promovează spiritul de echipă;
- dezvoltă o motivaţie interioară, ce izvorăşte din actul învăţării şi din succesele obţinute;
- intensifică relaţiile învăţător-elev şi relaţiile interpersonale elevi-elevi (cooperare);
-învăţătorul are rol de organizator al condiţiilor de învăţare, de îndrumător, animator, catalizând energiile elevilor.
Rolul principal al jocului didactic constă în prevenirea apariţiei monotoniei şi a plictiselii pe parcursul lecţiei. El
constituie o admirabilă modalitate de a-i face pe elevi să participe activ la procesul de învăţare. Elevul se găseşte în joc în
situaţii de protagonist, de actor, ceea ce corespunde foarte bine dinamismului gândirii, imaginaţiei şi vieţii lui afective.
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A FI CADRU DIDACTIC ÎN ERA DIGITALĂ
Profesor înv primar Chiroșcă Angela
Şcoala Gimnaziala Nr.29 Galați
Folosirea tehnologiilor moderne în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi sugerează o soluţie
firească la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. Intregrarea acestora în procesul tradiţional de
predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a integra inovaţiile tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de
modul tradiţional de cunoaştere. Nu este un proces uşor, dar dificultăţile pot fi depăşite având în vedere potenţialul
acestui tip de cunoaştere.
Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea acestora, mai ales în
mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului şi a email-ului, a sms-urilor sau a reţelelor de socializare de tip
Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar dacă profesorul
foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a comunicării (TIC), elevii menţionaţi vor folosi cu siguranţă acasă
mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru teme.
Comunicarea scurta sau abreviata de tip chat sau sms se face simţită deja se la nivelul standardelor gramaticale
şi al ortografiei şi este clar că folosirea TIC acasa deja crează inegalităţi între elevi. Că vrem sau nu, când se schimbă
contextul de viaţă, se schimbă şi felul în care elevul învaţă.
Profesorul trebuie să se simtă liber să răspundă critic, dar în acelaşi timp creativ noilor tehnologii şi sub nici o
formă nu poate să ignore acest aspect dacă vrea să comunice cu elevii.
De ce este important tipul de învăţare care include TIC ?
Adevărata importanţă a tipului de predare–învăţare-eveluare care combină metodele pedagogice tradiţionale cu
TIC ţine de potenţial. Acest tip de învăţare este o oportunitate în a crea experienţe care pot furniza tipul de predareînvăţare potrivit într-un anumit moment, loc şi pentru un anumit elev nu numai la şcoală, ci şi acasă. Acest tip de
învăţare ar putea deveni global, ar putea transcede graniţele formale ale ţărilor şi ar putea aduce împreună grupuri de
elevi din culturi şi meridiane diferite. În acest context, generalizarea folosirii TIC în şcoală ar putea deveni una dintre
realizările importante ale secolului nostru.
În psihologia cognitivă tradiţională, cunoaşterea e văzută ca un fel procesare, adică pare simplu să spui că
aceasta va atinge cote cu atât mai înalte cu cât mintea elevului va fi programată cu ajutorul cât mai multor strategii
meta-cognitive. Într-un mod cu totul diferit, în tradiţia socio-culturală de tip vigotskian, cunoaşterea este înţeleasă în
termeni de învăţare a folosirii instrumentelor culturale. Ca o consecinţă a faptului că acestea sunt totdeauna specifice
unor anumite contexte social-istorice este dificil de trasat modele de învăţare care să fie general valabile, excepţie fiind
câteva instrumente culturale care care traversează cel mult câteva contexte diferite.
În era digitală în care trăim, paradigma cunoaşterii trebuie să fie una a dialogului, educaţia trebuie să meargă
dincolo de intrumentele culturale specifice, dar făra a fi redusă la abstracţia oferită de psihologia cognitivă.
Dezvoltarea educaţiei în direcţia dialogului nu poate fi decât rezultatul unui mod de predare-învăţare-evaluare la
un nivel de conceptualizare mai ridicat decât în trecut. Pentru că dialogul presupune deschidere, lărgirea oriontului şi
adâncime, acest mod de învăţare este atât o direcţie individuală pentru elev, cât şi una socială pentru şcoală ca întreg.
Dezvoltarea în direcţia unei gândiri creative libere poate fi promovată prin îndepărtare unor factori de
constrângere şi încurajarea schimbului de perspective între elevi.
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În tradiţia socio-culturală, TIC este definită ca mijloc de mediere pentru cunoaştere, iar din perspectiva
dialogică, e văzută ca mijloc de deschidere, adâncire şi lărgire a aspaţiilor de dialog. Nu trebuie să uităm că învăţarea
nu presupune doar acumulare de cunoştinţe, ci creştere, îmbogăţire, evoluţie.
Până la urmă, nu e nimic nou soare, deci nici tehnologiile moderne nu sunt ceva ieşit din comun. Papirus şi
hârtie, cretă şi carte tipărită, retroproiectoare, jucării şi emisiuni educative, toate au fost văzute ca inovaţii la început.
PC-ul, Internetul, cd-ul şi mai noile tehnologii complementare mobile sau wireless nu sunt decât cele mai noi dovezi
ale creativităţii umane pe care le putem vedea în jurul nostru. Ca şi celelate inovaţii menţionate, acestea pot fi asimilate
în practica pedagogică fără să afecteze fundamentele învăţării.
Câteva reguli pentru integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică
1. Fii sigur că deţii controlul asupra materialului, atât din punct de vedere al conţinututlui, cât şi al formei, chiar
dacă te sprijină un specialist în TIC.
2. Fă-ţi un plan pe hârtie, separat de materialul aflat pe suport digital.
3. Scopul şi forma prezentării să-ţi fie foarte clare
4. Nu fii sedus de stilul atractiv tehnologiei moderne, fie ea video sau audio, şi nu face din aceasta un scop în
sine. Concentrează-te asupra mesajului/a ideii principale şi a limbajului adecvate varstei/gradului de înţelegere al
elevului.
5. Un bun prezentator nu are nevoie de o prezentare complicată tehnic. E mai important să fie atractivă prin
idee, mod de structurare şi grad de interactivitate. De exemplu, o prezentare trebui să-l facă pe elev să gândească, nu
trebuie să fie doar o înşiruire rapidă şi ameţitoare de slide-uri.
6. Mai presus de orice, concentrarea trebuie să fie asupra elevului şi a nevoilor lui de învăţare. Cel mai mare
pericol în orice proiect de predare-învăţare care include şi TIC e să fie centrat mai mult pe tehnologie/creativitate, nu pe
elevul-receptor şi pe nevoile lui de învăţare.
7. În şcoală, succesul tipului de predare bazat pe TIC se măsoară prin satisfacera nevoii de învăţare.
Care sunt dificultăţile implementării TIC în procesul educativ?
Teoretic, n-ar trebui să fie dificultăţi. În realitate, ele pot apărea. Pentru un test simplu, întrebaţi-vă colegii ce
cred despre integrarea TIC în procesul de învăţare.
Veţi primi răspunsuri de genul:
”N-am auzit despre aşa ceva!”, ”Am auzit ceva, dar nu ştiu prea clar ce este.”, ”Asta e chestia aia nouă
adăugată?”, ”Cu ce e diferit de ceea ce ştiam deja, ce e nou în asta?”, ”Păi n-avem cum să facem asta, costă mult şi
fonduri nu prea sunt.”
Unii profesori consideră că anumite deprinderi mentale asociate tehnologiilor moderne n-ar ajuta în procesul
de învăţare, în special atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet sau îşi însuşesc mentalitatea
de tip ”cut and paste” în detrimentul stiloului şi al hârtiei.
Ceea ce nu o să auzim prea des este o definiţie clară sau măcar mai mult interes legat de potenţialul acestui tip
de învăţare. Pentru înţelegerea şi implementarea TIC în procesul clasic de învăţare e nevoie de entuziasm, energie şi
dedicare pentru a transforma teoria în soluţii reale bazate pe nevoile individuale ale elevilor.
Alte dificultăţi decurg din lipsa informaţiei cu conotaţii practice imediate referitare la TIC sau a unui ghid care
să-i informeze pe profesori cum pot ajunge la ea.
De aceea, este nevoie stringentă de:
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1. instrumente pedagogice pentru formarea inițială şi continuă a cadrelor didactice care să implice utilizarea
TIC.
2. crearea și promovarea unei noi metodologii pentru disciplinele școlare, bazată pe utilizarea TIC.
Combinarea TIC cu metodele tradiţionale pedagogice reprezintă o schimbare de paradigmă cu implicaţii
asupra cunoaşterii în societate în general şi asupra învăţării în special, de aceea disciplina pedagogică trebuie
modificată în conformitate cu noul context în care trăim.
Folosirea TIC în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi sugerează o soluţie elegantă la provocările
moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. Intregrarea TIC în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare
este o oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul
tradiţional de cunoaştere.
Înţelepciunea tradiţiei poate şi trebuie să fie combinată cu soluţiile tehnologice moderne.
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COMUNICAREA LA NIVELUL ÎNVÃŢÃMÂNTULUI PRIMAR
Prof. inv. primar, Toniță Mirela
Şcoala Gimnazială Nr. 29 Galaţi
Schimbarea conceptiei comunicative promovatã în scoalã pune în mod acut problema educãrii cu si mai multã sârguintã
a capacitãtii comunicative deopotrivã la profesor si la elevi, concomitent cu îmbunãtãtirea comunicãrii de ansamblu din
cadrul institutiei scolare. Comunicarea are semnificatia unei valori umane si sociale, motiv pentru care educarea
comunicãrii constituie un scop în sine, un obiectiv major al învãtãmântului.
Cerintele de comunicare ale scolii sunt într-o continuã crestere, motiv pentru care ea îsi multiplicã formele de
comunicare si îsi sporeste exigentele fatã de actul comunicãrii. O astfel de evolutie obligã cadrul didactic sã devinã un
bun profesionist al comunicãrii didactice, atât în planul stãpânirii tehnicii comunicãrii, cât si în cel al rezonãrii
receptorului, în cel al influentãrii formãrii personalitãtii acestuia sub multiple aspecte, competenta comunicativã
cãpãtând, în felul acesta, o valoare integrativã a aptitudinii sale pedagogice.
Comunicarea este un proces relational, în cadrul cãruia doi sau mai multi interlocutori fac schimb de informatii,
se înteleg si se influenteazã între ei. Codurile folosite în comunicare sunt: cuvântul, gestul, imaginea, sunetul, miscarea,
stãrile afective.
Conform Dictionarului de pedagogie, comunicarea didacticã este parte fundamentalã a procesului de învãtãmânt
în care elevii, sub îndrumarea cadrului didactic, dobândesc noi cunostinte, reguli, formule, legi. În pedagogia traditionalã,
comunicarea didacticã era consideratã numai actiune de predare, elevul având un rol de simplu receptor.
Reconsiderând rolul elevului în cadrul procesului de învãtãmânt, pedagogia modernã acordã o atentie deosebitã
metodelor activ-participative, conlucrãrii dintre elev si cadrul didactic, toate acestea fac din comunicarea didacticã un
proces complex si viu.
Comunicarea didacticã reprezintã o formã particularã de comunicare, specificã procesului didactic. La nivelul
comunicãrii didactice interfereazã mai multe tipuri de comunicare:
- comunicare oralã (dominantã) si comunicare scrisã;
- comunicare verbalã, paraverbalã si nonverbalã;
- comunicare referentialã (prin care se transmit cunostinte teoretice) si comunicare atitudinalã (se transmit
sisteme de valori, criterii de apreciere a valorilor).
Învãtãmântul este, prin excelentã, un domeniu puternic comunicant la toate nivelurile. Aceastã apreciere este cu
atât mai evidentã dacã vom privi lucrurile prin prisma pedagogiei moderne a comunicãrii, pentru care:
relatia instructivã (educativã) este eminamente o relatie de comunicare, ce dã nastere unui tip specific de
limbaj- limbajul didactic sau pedagogic pe care se bazeazã. Ceea ce nu înseamnã cã învãtãmântul este reductibil la
comunicare, ci evidentiazã o recunoastere a comunicãrii ca parte constitutivã si vitalã a procesului instructiv-educativ;
ca parte constitutivã si vitalã de învãtãmânt, comunicarea se implicã activ si creator în structurarea acestuia;
comunicarea constituie una din conditiile fundamentale desfãsurãrii a procesului de învãtãmânt, de unde
concluzia cã a organiza conditiile învãtãrii înseamnã a organiza comunicãrile care se produc în clasã, a organiza si
controla schimburile de semnificatii ce au loc între profesor si elevi.
Extinzând lucrurile, comunicarea contribuie la formarea si cristalizarea comunitãtii ca mediu mai larg care
intervine într-o manierã favorabilã la stimularea învãtãrii si a unei activitãti didactice de calitate. Este important de
subliniat faptul cã institutia de învãtãmânt constituie locul unde se învatã comunicarea, unde se deprinde si se
perfectioneazã comunicarea, unde se elaboreazã comunicarea, unde se educã (cultivã) comunicarea. Aici, comunicarea
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are semnificatia unei valori umane si sociale, motiv pentru care educarea comunicãrii constituie un scop în sine, un
obiectiv major al învãtãmântului.
Definit în termeni de comunicare, procesul de învãtãmânt apare ca o înlãntuire teoretic infinitã, de situatii de
comunicare cu specific didactic. Profesorul trebuie sã-si armonizeze actiunea la nivelul experientei lingvistice a elevilor
cu care lucreazã. Mesajul didactic trebuie sã fie structurat, prelucrat si prezentat în concordantã cu posibilitãtile de
receptare ale elevilor. Este o problemã care tine de capacitatea educatorului de a-si adapta comunicarea la nivelul
maturitãtii intelectuale a elevului. Nu întotdeauna comunicarea didacticã se realizeazã asa cum ne-am propus deoarece pe
parcursul comunicãrii pot apãrea si blocaje. Blocajele de comunicare pot interveni atunci când cadrul didactic are o
exprimare neclarã, vorbeste prea încet sau prea repede , nu creeazã motivatii, elevii nu au cunostintele necesare pentru a
întelege comunicarea sau nu sunt bine fixate, influentând negativ cunostintele noi. Limbajul înseamnã comunicare, dar
nu se comunicã nimic dacã vorbirea e lipsitã de sens.
În comunicarea didacticã intervin, determinând-o sau numai influentând-o, factori multipli care pot fi grupati în
urmãtoarele categorii: caracteristicile profesorului, caracteristicile elevului sau clasei, caracteristicile canalului de
transmitere si ale contextului în care se desfãsoarã actul comunicativ. Din perspectiva cadrului didactic conteazã stilul
didactic, strategiile de instruire abordate, competentele de exprimare clarã, precisã, argumentatã, accesibilã, implicarea
profesionalã, formele de motivare utilizate, tipuri de relatii pedagogice(de conducere, afective).
Deosebit de importante sunt si caracteristicile elevului: acuitatea senzorialã (vizualã si auditivã), nivelul
dezvoltãrii intelectuale, experienta cognitivã si lingvisticã, motivatia învãtãrii, nivelul competentelor de comunicare,
gradul de culturã, ritmul de lucru, atitudinile cognitive si sociale, trãirile emotionale, individuale si de grup (anterioare si
simultane actului de comunicare). Comunicarea poate sã întretinã relatii de tipuri diferite: unidirectionale, bidirectionale
si multidirectionale. Accentul tinde sã se punã pe dezvoltarea comunicãrii multidirectionale, ce favorizeazã interactiunea,
interactivitatea, confruntarea diverselor cunostinte.
Este recunoscut faptul cã relatiile dintre cadrele didactice si elevi sunt multiple, iar modul de manifestare
comportamentalã e resimtit de ceilalti în maniere diferite generând douã tipuri de sentimente: de respingere sau de
acceptare. Acest lucru este influentat de individ dar si de obstacole apãrute în calea comunicãrii. De multe ori, atunci
când dorim sã modificãm comportamentul unui elev, încercãm sã modificãm mediul sau sã intervenim asupra propriului
mod de manifestare. Nu reusim însã întotdeauna „sã-i ascultãm pe elevi” cu tact, rãbdare si atentie, lucru ce duce la
instalarea unor obstacole în calea comunicãrii. Spre exemplu, în cazul unui elev care se plânge cã întâmpinã dificultãti în
efectuarea unei teme, cadrul didactic poate riposta pe un ton :
-de avertizare: „Dacã vrei note mari, munceste!”;
-de comandã: „Lucreazã si nu te mai plânge atât!”;
-de ridiculizare: „ Vai de mine … chiar asa?”
Astfel de mesaje sunt depreciative pentru elevi si neagã importanta sentimentelor trãite de acestia , tocmai din
acest motiv , pentru cã stim cu totii cã educatia cere nu numai pricepere ci si afectivitate din partea educatorului, ar trebui
sã-i rãspundem elevului într-o manierã de acceptare si stimulare a copilului cu disponibilitate pentru cooperare si
comunicare. Se impune sã încurajãm copilul verbal si prin gesturi, ascultându-l activ ori sã ascultãm mesajul acestuia în
tãcere , incitându-l sã-si destãinuie propriile trãiri. Este necesar, ca noi cei de la catedrã, sã reflectãm mai mult asupra
fortei modelatoare a limbajului. Cuvântul poate fi unealtã pretioasã sau mijloc periculos, deoarece poate influenta pozitiv
sau negativ interlocutorul. Se stie deja, cã limbajul celui de la catedrã, gesturile sau mimica acestuia sunt copiate de elevi,
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de aceea trebuie sã acordãm o atentie deosebitã comunicãrii. Atitudinea cadrului didactic în fata elevilor si a pãrintilor
poate declansa sau atenua conflictele care apar între elevi, între elevi si pãrinti ori între pãrinti si profesor.
Referitor la optimizarea comunicãrii trebuie sã recunoastem cã, nu de putine ori, profesorul trãieste cu impresia
cã vorbele sau mesajele sale ajung la destinatie asa cum gândeste el, cã sunt receptate de elevi pãstrând aceleasi
întelesuri, aceleasi semnificatii cu ale sale. Din pãcate, lucrurile nu decurg întotdeauna asa, mesajele receptate au tendinta
de a se îndepãrta mai mult sau mai putin de sensurile emise sau originale, uneori sã fie chiar diferite. Numai cã actul
comunicãrii didactice poate fi protejat de posibile variatii si deviatii, distantãri sau deteriorãri nedorite prin interventia
feed-back-ului. În reglarea propriei comunicãri, cadrul didactic trebuie sã tinã seama de mimica elevilor, de gesturile,
expresiile si miscãrile lor, reactii care devin simptomatice pentru ceea ce simt, înteleg, acceptã, doresc acestia. El poate
sesiza direct si abil, din mers, „starea de spirit” a elevilor si astfel sã valorifice la maximum comportamentul acestora în
beneficiul optimizãrii comunicãrii. Pornind de aici, cadrul didactic poate sã-si restructureze sau sã amelioreze demersul
didactic de moment si nu în ultimul rând sã-si regleze viteza si ritmul propriei vorbiri.
Actul comunicãrii devine eficient atunci când favorizeazã o implicare activã din partea elevului, o angajare cu
toate fortele sale intelectuale si afective în procesul receptãrii. Astfel, receptarea depãseste simpla percepere a unor
continuturi audiate. A produce interlocutori activi, a-i determina pe elevi sã urmãreascã cu interes si sã manifeste o
atitudine activã în cursul ascultãrii constituie un indicator al competentelor pedagogice a cadrului didactic.
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ROLUL MAJOR AL INSTRUMENTELEOR WEB ÎN ȘCOALA ONLINE
Profesor, Manole Consuela Adriana
Şcoala Gimnazială Nr. 29 Galaţi
Odată cu dezvoltarea societății sunt urmărite și mijloacele care îi asigură acesteia progresul și noua abordare față
de schimbările ce se impun. Acest lucru este urmărit cu interes și în cadrul procesului de învâțământ dorindu-se o creștere
a calității acestuia și o reușită deplină.
Tehnologia informațiilor și comunicațiilor oferă o multitudine de instrumente și mijloace utile pentru
desfășurarea activităților educaționale de la școală și de acasă. Astfel noi, profesorii acestei generații trebuie să ne
pliem cât mai mult pe profilul elevilor actuali și asta înseamnă să ne specializăm și pe valorificarea mijloacelor IT pentru
a transpune mai bine și mai atractiv conținutul educațional. La unele discipline acest demers pare mai ușor și chiar cu
rezultate remarcabile, dar pentru disciplinele umaniste pare puțin mai anevoioasă implementarea TIC în procesul
predării-învățării-evaluării.
Din punct de vedere metodic și didactic ,,instruirea asistată pe calculator pătrunde sub diverse forme tot mai
mult în procesul de instrucție din cadrul lecțiilor de limba și literatura română pentru vizualizarea informațiilor, afișarea
de scheme, găsirea unor informații, creare, autoevaluare.” Dar cu toate aceste operațiuni tehnice, uneori dificile,
mijloacele IT, în grade diferite, nu lipsesc din activitatea didactică, aici fie vorbim de simpla utilizare a laptopului, a
videoproiectorului la clasa sau accesarea internetului, într-o oarecare măsură, aproape fiecare profesor valorifică
tehnologia modernă. Acest lucru reprezintă cea mai complexă formă de integrare a educației informale în educația
formală. Evident că utilizarea TIC este condiționată de existența în clasă și acasă a unor mijloace tehnice minime, dar în
ultima vreme acest lucru nu mai e un impediment, cel puțin internetul e cumva la îndemâna tuturor și merită folosit în
scopuri educaționale. Meritul său principal este acela de a solicita gândirea și creativitatea elevilor fiind puși în situația
de a folosi cuvinte-cheie pentru găsirea informațiilor dorite, și totodată caracterul interactiv dintre elev și calculator.
Existând acest interes al ,,generației Internet” el trebuie exploatat și în direcția îmbunătățirii activităților de
învățare. Astfel, ,,utilizarea mijloacelor TIC în învățământ va conduce la deplasarea accentului de la un mediu de învățare
centrat pe profesor la unul centrat pe elev, profesorul nemaifiind sursa-cheie de informație și de transmitere a
cunoștințelor, ci colaboratori activi în educație ca și elevii.”
Unul dintre pașii vizibili în modernizarea activității este acela de a apela la toate mijloacele actuale față de care
elevii de astăzi manifestă un real interes: telefon, internet, aplicații, site-uri, cu alte cuvinte mijloacele TIC- tehnologia
informațiilor și a comunicațiilor. Această reorientare este cumva o necesitate deoarece realitatea modernă surprinde
transformare radicală. Pentru noile generaţii de elevi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de
asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă. Calculatorul, internetul sunt atât de familiare
lor încât le-au transformat în jucării, în prieteni cu care își petrec timp foarte mult. A intrat deja în obişnuinţa zilnică
utilizarea calculatorului, pentru comunicare, informare, instruire, socializare, promovare. Chiar dacă se pot găsi și
dezavantaje ale apropierii de tot ce înseamnă internet și device-uri, atâta vreme cât există un echilibru și o utilizare
rațională, lucrurile nu pot fi vazute decât în latura lor pozitivă.
,,În școala modernă, profesorul are la dispoziție o gamă variată de mijloace, de la cele clasice: tablă, scheme,
planșe, tablouri, până la noile tehnologii informaționale și de comunicare având funcții diverse: de comunicare propriuzisă a noilor cunoștințe, de demonstrație, de simulare, de motivație, de evaluare etc. Indiferent de canalul folosit, ele
trebuie să servească creșterii eficienței.”
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Calculatorul poate fi utilizat cu succes în cadrul tuturor disciplinelor. De exemplu în cadrul orelor de gramatică
și de comunicare este mult folosit pentru că se realizează mai ușor o formă de aprofundare sau de testare a cunoștințelor.
Profesorul lucrează singur pe calculator fișa cu dirijarea învățării și doar o propune copiilor sau apelează la diverse
aplicații sau platforme care pun la dispoziție diferite materiale facilitând astfel învățarea oricând.
,,Platformele e-Learning sunt infrastructuri de învățare controlate software. O astfel de platformă este localizată
pe un calculator conectat la Internet sau situat într-un Intranet, fiind accesibilă în mod obișnuit prin intermediul unui
browser Web.” Beneficiile utilizării acestor platforme educaționale sunt unele reale și sunt date de accesibilitate, de
educația individualizată oferită în funcție de stilul de învățare al fiecăruia și de învățarea centrată pe elev.
Lucrările de didactică modernă au încercat să acorde mai mult interes instruirii asistate de calculator pentru că
există un spijin real pe care-l acordă actului învățării. Furnizarea virtuală, dar rapidă a unor dicționare, enciclopedii, cărți
în format pdf sau audiobook-uri, înregistrări, tutoriale, ecranizări, vloguri de prezentare sau valorificarea unor aplicații
educaționale. Interesul crescut al generețaiei actuale pentru spațiul online nu e de neglijat în acest sens toate instituțiile de
învățământ și de cultură se adaptează, au apărut ,,Bibliotecile virtuale, blogurile literare și diversele site-uri de literatură
ale unor reviste literare (Observator literar, Dilema Veche) pun la dispoziția elevilor multe texte literare sau vin în
întâmpinarea dorinței de a fi la curent cu noutățile editoriale.”
Rolul major al instrumenteleor Web în educație, fără a exclude beneficiile mijloacelor tradiționale de învățare, nu
poate fi contestat, mai ales dacă această deprindere digitală e corect valorificată și gestionată. Și dacă în cele mai multe
situații mijloacele IT sunt utilizate cu ponderație, există și situații independente de voința profesorului când rămân
singura modalitate de a comunica și de a lucra cu elevii. O astfel de situație o reprezintă actualitatea pe care o trăim când
suntem nevoiți să ne îndepărtăm unii de alții și să renunțăm și la modalitățile tradiționale de învățare. Și cu toate acestea,
profesorul nu renunța și caută să-și îmbunătățească toate cunoștințele digitale pentru a crea un cadru de învățate prin
intermediul tehnologiei informației și a comunicațiilor. În acest sens încearcă să păstreze contactul cu elevii predând,
învățând și evaluând la distanță. Pentru asta profesorul s-a informat serios și a creat o bună colaborare cu părinții și elevii
pentru a obține succesul acestui proces nou pentru învățământul românesc. Stabilindu-și instrumentele de predare învățare corespunzătoare din multitudinea celor ce se găsesc în mediul virtual actual: Zoom, Skype, Google meet, Cisco
Webex, Microsoft Teams. E un proces ce trebuie foarte bine gestionat atât din punct de vedere a eficienței și creativității
cât și din perspectiva siguranței în spațiul virtual. Cu ajutorul resurselor online se poate învăța de acasă doar beneficiind
de un device și conexiune la internet, de organizarea unui spațiu de lucru potrivit, adică o clasă virtuală și unui program
de predare –învățare-evaluare dinamic, atractiv, interactiv.
Pentru lecțiile de limba și literatura română îndeosebi profesorul alege predarea-învățarea online de tip sincron
pentru că este cea mai cea mai potrivită și apropiată de metoda tradițională. Stabilindu-se întâlniri de tip videoconferință
prin intermediul unei platforme potrivite, elevii reușesc să își vadă profesorul, discută, intervin pe parcursul orei, pot
urmări materialul didactic partajat de profesor și în același timp iau notițe pe caiet, păstrându-se interactivitatea lecției.
Oportunitățile oferite de platformele de învățare online sunt numerose, atractive, actuale și de mare ajutor, ba
mai mult decât atât sunt primite cu mare interes de copii, pentru ei fiind de multe ori mai ușor de utilizat, iar surpriza cea
mai mare vine din faptul că și interesul lor pentru învățare crește. Ceea ce în momentul actual e doar un exercițiu de
adaptare, acesta poate deveni un mijloc prioritar de organizare a procesului didactic pe viitor și asta pentru că tehnologia
nu vine să înlocuiască nimic din ceea ce e bun și clasic, ci vine să ofer ajutor acolo unde chiar e necesar.
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ PENTRU COPIII CU AUTISM
Prof. Ivănescu Giulia Camelia
Școala Profesională Specială ”Emil Gârleanu” Galați
Fiecare copil este unic în modul în care creşte, se dezvoltă şi își formează competenţe. Din acest motiv,
individualitatea fiecăruia trebuie recunoscută şi tratată în acord cu necesitățile sale. Copiii trec prin stadii similare de
dezvoltare, dar în ritmuri diferite. De asemenea, copiii învață prin explorarea lumii înconjurătoare care le stimulează
dezvoltarea încontinuu, sub toate aspectele. Însă au nevoie de sprijinul și îndrumarea adulților și a persoanelor
specializate în educația copiilor.
Dreptul la o educație egală pentru copiii cu dizabilități nu este ceva care a fost disponibil tuturor copiilor până de
curând. Tema educației incluzive generează numeroase discuții, studii de cercetare și strategii de implementare din
diferitele perspective ale educatorilor, părinților, comunităților școlare și factorilor de decizie politică. „Șocul acestei
integrări a fost complex, cu unele efecte negative. O consecință pozitivă a fost însă reluarea procesului de reformă a
educației speciale, în special prin operaționalizarea și promovarea statutului profesorului itinerant (de sprijin) și prin
intensificarea eforturilor de diversificare și adaptare curriculară, cu deosebire la elevii cu CES integrați” (Vrăsmaș, T.
2010, p. 8). Cerinţele educative speciale (CES) sunt „necesităţi educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor
generale ale educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe sau
tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.)” (Carantina,
Totolan, 2007, p.15).
Schimbarea paradigmei de la excludere la includerea în educație în conformitate cu regulile și legile stabilite, a
dus la un număr semnificativ de copii cu spectru autist - (TSA) educați în sălile de clasă din învățământul de masă,
începând de la grădiniță. Doar în grădinița în care profesez în ultimii 13 ani nu a fost generație în care să nu fie identificat
un copil cu spectru autist. În general părinții nu vor să recunoască, nu vor să accepte, dar sunt și părinți care au identificat
„afecțiunea” încă din familie, înainte de a intra în colectivitate și au luat măsuri. De asemenea sunt părinți care acceptă
cu greu ideea unei afecțiuni, a unei probleme de comportament a copilului și consultarea unor specialiști. Se pare că
formarea părinților poate contribui cu succes la intervenția copiilor mici cu TSA, deoarece o examinare-evaluare
diagnostică are o foarte mare importanţă pentru stabilirea unui diagnostic corect şi o ulterioară intervenţie eficientă.
Copiii diagnosticaţi precoce şi care au parte de terapii specifice fac progrese vizibile. Specialiștii indică principalele
semne ale autismului astfel:
✓

nu gângureşte, nu arată cu degetul sau nu foloseşte alte gesturi la 12 luni;

✓

nu foloseşte nici un cuvânt la 16 luni;

✓

nu foloseşte expresii/propoziţii de 2 cuvinte la 2 ani (cu sens, nu repetitiv);

✓

nu răspunde la nume;

✓

pierde din achiziţiile dobândite în dezvoltare, în limbaj sau din abilităţile sociale (regresează în aceste domenii);

✓

contact vizual slab;

✓

pare că nu ştie cum să se joace cu jucăriile;

✓

aliniază în mod excesiv jucăriile sau alte obiecte;

✓

este ataşat în mod deosebit de o anumită jucărie sau de un anumit obiect;

✓

nu zâmbeşte;

✓

uneori pare surd.
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Evaluarea diagnostică este bine să fie făcută de către o echipă multi şi interdisciplinară cu expertiză în autism.
Pentru copiii mici de obicei include un pediatru, psiholog clinician, psihiatru, logoped, iar pentru copiii şcolari şi un
profesor de educaţie specială, asistent social, terapeut ocupaţional.
Tulburarea de spectru autist (TSA) este o tulburare de neurodezvoltare caracterizată prin deficite specifice în
diferite domenii de comportament, comunicare socială și interacțiune care apar în perioada de dezvoltare timpurie și
determină o afectare semnificativă a nivelului personal, social, educațional și, ulterior funcționarea profesională.
Tulburările din spectrul autismului (TSA) sunt un grup de tulburări complexe de dezvoltare a creierului. Acest
termen umbrelă acoperă: tulburarea autistă, tulburarea Asperger și autismul atipic. Aceste tulburări se caracterizează prin
dificultăți în interacțiunea și comunicarea socială și printr-o gamă restrânsă de interese și activități, cu caracter repetitiv.
Autismul este o tulburare de dezvoltare caracterizată de deficite mai severe (de aceea este mai devreme diagnosticată) în
toate cele 3 arii de dezvoltare (Iacoblev, 2010, p. 5-6):
✓

Comunicarea verbală şi neverbală. Mulţi copii au întârzieri în dezvoltarea limbajului sau nu pot comunica
verbal deloc toată viaţa; pot să nu înţeleagă pe deplin sensul unor expresii şi să le interpreteze literal, sau să nu
înţeleagă gesturile, tonul vocii sau expresia feţei celor cu care vorbesc, sau pot repeta ceea ce spun alţii
(ecolalie);

✓

Relaţionarea socială. Au dificultăţi în a stabili relaţii cu semenii, de exemplu pot părea indiferenţi faţă de cei
din jur, să nu îi poată privi în ochi, să aibă tendinţa de a se izola de ceilalţi, pentru că nu le înţeleg
comportamentul verbal şi neverbal sau intenţiile, nu ştiu cum să comunice cu aceştia, cum să lege şi să menţină
prietenii.

✓

Interese şi comportamente restrânse şi repetitive. Copiii au dificultăţi în dezvoltarea jocului social, de exemplu
activităţi imaginative limitate, adesea repetitive, atenţie excesivă pe anumite obiecte şi ignorarea celor de care,
de obicei, copiii obişnuiţi sunt interesaţi sau folosirea lor în alte scopuri; rezistenţă la schimbare, insistenţa pe
rutine urmate adesea cu stricteţe, ca un ritual, persoanele devenind anxioase când rutina nu este respectată; unii
copii repetă mişcări ciudate, ca modalitate de autostimulare, liniştire, cum ar fi: legănări, fluturatul mâinilor,
țopăitul, închisul/deschisul recipientelor, obiectelor.
Mulţi dintre copii au un răspuns neobişnuit la stimulii senzoriali, adică pot fi subsenzitivi sau suprasenzitivi la

atingere, mirosuri, sunete, la modul în care arată unele obiecte. Pot să nu privească în ochi pe celălalt sau, dimpotrivă, să
se uite fix la el în timp ce vorbesc. Până nu demult, se punea mare accent pe a-l învăţa pe copil să îl privească în ochi pe
interlocutor în timpul comunicării, însă copilului poate să îi fie foarte greu sau imposibil chiar să facă aceste două lucruri
în acelaşi timp. De reținut este faptul că un copil cu TSA nu va avea exact aceleași simptome ca un alt copil cu
TSA. Numărul și severitatea simptomelor pot varia foarte mult.
Și totuși un copil cu autism ar putea avea unele puncte forte. De multe ori ne concentrăm asupra „lipsurilor”, a
„deficienţelor”, şi neglijăm aspecte care reprezintă un plus faţă de copiii „normali” cum ar fi (Iacoblev, Dumitru, 2010, p.
7):
✓

Capacitatea de a se concentra o perioadă mai lungă de timp pe o activitate, comparativ cu copiii obişnuiţi„tipici”, dacă există un interes special pentru acea activitate;

✓

Se pot concentra pe detalii adesea trecute cu vederea de oamenii obişnuiţi, o abilitate foarte importantă în
anumite situaţii (de exemplu în IT, editare de publicaţii);

✓

Perceperea realităţii în moduri diferite, neobişnuite, ce oferă perspective noi şi care îmbogăţesc viaţa omenilor în
general (de exemplu în pictură, muzică, poezie);
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✓

Cei mai capabili, pot obţine performanţe deosebite în anumite domenii academice, în special în cele în care nu
sunt necesare abilităţile sociale sau în cele în care se foloseşte mai mult limbajul tehnic, matematic (de exemplu
Ştiinte exacte, informatica, muzica, ingineria).
Pornind de la aceste punctele tari ale copilului şi folosind abordări educaţionale potrivite, se poate construi

foarte mult, astfel încât copilul să atingă întregul său potenţial şi să devină cât mai independent şi fericit ca adult.
Până în prezent nu s-a descoperit o cauză specifică a autismului. Există mai multe teorii care încearcă explicarea
autismului, însă, nici una dintre acestea nu explică pe deplin cauzele. Se presupune că există multiple cauze de natură
neurobiologică. Anumite sisteme şi funcţii ale creierului la persoanele cu autism par să funcţioneze diferit faţă de cei care
nu au autism. Este recunoscut faptul că autismul are o cauză genetică, dar situaţia exactă este neclară. Încă se studiază
legătura dintre genetic şi autism.
Anual în data de 2 aprilie este comemorată Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. La nivelul
Municipiului Fetești această activitate este inițiată de „Centrul Lucia” și participă voluntar cadre didactice ale comunității
locale, părinți și elevi, alături de alte personalități importante, într-un „marș al conștintizării” autismului.
Pentru reușită, părinții trebuie să se angajeze cu alți profesioniști pentru a identifica intervenții eficiente de
aplicat în mediul de acasă. Atunci când părinții își asumă responsabilitatea pentru programul educațional al copilului lor,
sunt capabili să promoveze schimbări pozitive pentru a sprijini învățarea și dezvoltarea copilului. Autismul nu poate fi
prevenit. Copilul se poate recupera și funcționa în parametri apropiați de realitate, dar se vor menține anumite disfuncții.
Institutul Național de Sănătate Mintală identifică aproximativ 1000 de copii diagnosticați anual cu tulburare de
spectru autist. Din cei 10 558 de copii cu TSA cu vârsta școlară, 45% merg la școli de masă, 30% la școli speciale și 25%
nu sunt încadrați în învățământ.
Educația favorabilă incluziunii necesită parteneriate între educatori, părinți, alți profesioniști și comunitate.
„Recunoaşterea sau nerecunoaşterea diferenţelor între copii în educația școlară pot conduce, ambele, prin exagerare, la
consecinţe negative. Ideea diversităţii se hrăneşte din diferenţe între copiii de aceeași vârstă, dar şi din schimburi,
interacţiuni contextualizate” (Vrăsmaș, tema 3, 2020).
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ROLUL ÎNVĂȚĂRII PRIN DESCOPERIRE
Prof. înv. primar Dumitrescu Sorina
Școala Gimnazială Nr.29 Galați
În timpul activităţilor pe echipe, grupe, perechi, ceea ce am urmărit şi am punctat nu a fost creativitatea
grupului, ci următorii itemi: modul de demarare a activităţii, comunicarea între membrii grupului, cooperarea în
realizarea sarcinii de lucru, solicitarea sprijinului colegilor de grupă şi oferirea ajutorului, acceptarea colegilor de grup.
Învăţarea prin descoperire a fost una din metodele de bază aplicate în cadrul metodelor ameliorative. La ora de
ştiinţe ale naturii, pornind de la ceea ce elevii cunoşteau despre vieţuitoare, s-a realizat o clasificare a acestora în funcţie
de caracteristicile fiecărei grupe. Pe baza discuţiilor din clasă şi a preferinţelor elevilor pentru o anumită specie s-a
stabilit o organizare pe microgrupuri în vederea unui proiect ce presupune caracterizarea unei grupe de vieţuitoare şi
evidenţierea informaţiilor prin imagini concludente.
Grupa I a pregătit un proiect despre mamifere. Eleviii trebuiau să adune informaţii cât mai multe, imagini, dar şi
mici povestioare despre unul sau două mamifere. Lucrând în echipă, ei trebuia să se întâlnească şi în afara orelor de curs
pentru a comunica între ei şi de a pune la un loc ceea ce au realizat.
Grupul al II-lea a pregătit un proiect despre păsări. Ei au avut de prezentat specii de păsări din Delta Dunării şi
păsări pe cale de dispariţie.
Grupul al III-lea a pregătit un proiect despre peşti marini şi peşti din apele dulci ale Ţării.
Grupul al IV-lea despre reptile, imagini din mediul de viaţă.
Grupul al V-lea despre insecte. Sursele de informare au fost diverse, iar sarcinile pentru membrii grupului au fost
precise, fiecare grupă reuşind să ducă la bun sfârşit proiectul început.
Lucrul în grup a determinat stabilirea unor relaţii de comunicare, colaborare, cooperare, participare afectivă,
implicarea tuturor în rezolvarea sarcinilor.
Organizarea pe grupe nu a fost abordată ca formă de organizare numai în cadrul realizării de proiecte, ci şi în
cadrul orelor de curs, mai ales în orele de sistematizare a materiei, la matematică şi limba română.
Cu ocazia aniversării marelui poet Mihai Eminescu, pe data de 15 ianuarie, în cadrul orei de opțional Povești de
ieri și de azi, am realizat o activitate integrată, ce a presupus împărțirea colectivului de elevi în grupuri tematice, astfel:
Grupa geografilor:
1.

Identificați pe hartă orașul în care s-a născut Mihai Eminescu.

2.

Identificați pe hartă orașul în care este înmormântat Mihai Eminescu. Ce știți despre acest oraș?
Grupa istoricilor:
În unele dintre poezii Eminescu evocă imaginea unor domnitori români. Asociați versurile cu imaginea potrivită

și scrieți numele domnitorului.
Grupa cercetașilor:
Cercetați cu atenție broșura primită și completați apoi rebusul următor. Pe verticala AB veți descoperi numele
unei poezii scrise de Mihai Eminescu.
Grupa micilor artiști:
Citiți următoarea poezie scrisă de Mihai Eminescu și apoi realizați un desen cu peisajul descris.
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Această abordare deschide noi orizonturi, punând accent pe stabilirea de conexiuni între cunoştinţe dintr-un
domeniu, transferul de informaţii dintr-un limbaj scris într-un limbaj plastic, al culorilor şi al formelor plastice. Elevii
izolaţi fiind talentaţi la educaţie plastică au reuşit să se evidenţieze prin facilitatea de a transpune în desen ceea ce
mesajul poetic le transmitea.

3082

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

„EDUCAŢIE DE CALITATE” – ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA

Profesor înv primar Buduleanu Alina Marilena
Școala Gimnazială Nr.29 Galați
Întrebările pe care ni le punem de regulă cu privire la calitatea educaţiei vizează toate aspectele şi componentele
acesteia - de la calitatea idealului şi a conceptului educaţional la calitatea politicilor şi a cadrului normativ-juridic ale
educaţiei, de la calitatea curriculumului la aceea a procesului didactic-educativ, etc.
Şcoala este principalul partener educativ al familiei. În contextul reformei educaţionale, profesorul are nevoie să
ştie ce se aşteaptă de la el şi trebuie să aibă capacitatea de a acţiona responsabil. Importantă din perespectiva temei în
discuţie este competenţa de comunicare şi relaţionare, cea care aduce o notă de specificitate educatorului. Personalitatea
profesorului poate avea o influenţă mult mai mare asupra copiilor decât mesajul didactic în sine. Acest tip de „aureolă"
pe care o poartă cadrul didactic şi care se numeşte autoritate didactică, prestigiu este un amestec de uimire cu veneraţie,
afecţiune, respect în proporţii diferite. Această "aureolă" poate fi rezultatul a ce ştie şi spune cadrul didactic, cum spune,
cum transpune în practică prin atitudinile şi comportamentul său, prin ideile pe care le transmite.
Competenţele de comunicare şi relaţionare ale educatorului sunt exercitate atât cu familia tradiţională, cât şi cu
cea modernă în egală măsură, realizând un parteneriat activ, real şi necesar. Specialiştii confirmă faptul că tot ceea ce
experimentează un copil în perioada şcolară îi condiţionează apoi dezvoltarea viitoare pe toate planurile: cognitivă,
afectivă, de relaţionare. Prima „şcoală” a copilului este familia, cea care îi oferă cele dintâi modele comportamentale în
cazul familiei tradiţionale, iar în cazul familiei moderne modelul poate fi „bona”, „guvernanta” etc.
Fiecare familie tradiţională sau modernă este unică, fiecare copil este unic, copilăria este unică şi irepetabilă,
rolul educatorului este scurt şi trecător, dar poate lăsa amprente pozitive, durabile, puternice în sufletul copilului. În cei
22 de ani de activitate cu copiii am dat importanţa cuvenită parteneriatului educaţional părinţi – învăţătoare. Modalităţile
de comunicare au fost diverse şi multiple, în toate însă am pornit cu respect, încredere, dialog.
Ascultând, sugerând, recomandând cu delicateţe, fără a da verdicte, am găsit împreună cupărinţii soluţii, i-am
responsabilizat şi le-am întărit sentimentele, convingerile că pot şi ştiu să fie cei mai buni părinţi pentru copiii lor.
Pentru a realiza o comunicare eficientă cu familia este necesară dobândirea unor competenţe specifice de:
■ stăpânire a conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală, verticală, multiplă, diversificată şi specifică;
■ realizarea unor proiecte comune şcoală-familie şi rezolvarea lor,
■ accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;
Aceste competenţe specifice sunt aplicate la fiecare clasă de către cadrele didactice care organizează consultaţii
cu părinţii, lectorate, şedinţe, consiliază, îndrumă şi implică familia în parcurgerea unui traseu educaţional adecvat
particularităţilor de vârstă ale copilului.
Competenţele unui cadru didactic conştient de rolul său esenţial în parteneriatul şcoală-familie îi permit:
♦ să cunoască şi să organizeze colectivul de părinţi;
♦ să convoace şedinţele şî să aleagă comitetul de părinţi şi cosiliul reprezentativ al părinţilor,
♦ să stabilească atribuţiile acestora;
♦ să medieze eventualele stări conflictuale apărute în relaţia părinte-copil;
♦ să iniţieze şi să conducă programul de educaţie a părinţilor clasei, în raport cu nevoile lor de educaţie;
♦ să asigure transferul de informaţii spre şi dinspre Comitetul de părinţi, Consiliul reprezentativ şi Consiliul de
administraţie, realizând un autentic parteneriat.
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Cunoaşterea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o prioritate pentru educator. Prin urmare
cunoaşterea mediului familial din care provin copiii constituie o condiţie esenţială pentru asigurarea succesului
demersului educaţional adresat copiilor şi pentru reuşita parteneriatului.
Conjuncţia şcoală-familie este fundamentată pe finalităţi primordiale precum realizarea unei personalităţi
armonioase a copilului şi pe obiective comune precum cunoaşterea copilului prin socializare deplină. Practica a
demonstrat că actul pedagogic, fie în instituţie, fie în familie, evoluează pe cadranul dragoste-exigenţă, iubire-respect,
autoritate-încredere. În familie, ca în orice instituţie, trebuie să existe un centru de decizie care să reglementeze buna
funcţionare a sistemului. În cazul autorităţii parentale, totul depinde de structura personalităţii părinţilor, de nivelul lor de
educaţie şi cultură. Tipul de autoritate transpare în modul de repartizare a rolurilor, în stilul în care sunt formulate
cerinţele şiregulile de organizare a programului de viaţă şi de executare a sarcinilor propuse dar, mai ales, în maniera de a
controla şi evalua rezultatul activităţii copilului.
Principiul care stă la baza unei autentice autorităţi a părinţilor este caracterul echilibrat al cerinţelor şi
consecvenţa atitudinilor faţă de măsurile ameliorative ale procesului educaţional. De asemenea, controlul exercitat asupra
activităţii şi conduitei copilului trebuie să fie sistematic, iar o măsură o dată luată să fie aplicată consecvent. Sunt mulţi
părinţi care mâine interzic ce azi a fost permis, sau mai grav, o măsură luată de un părinte este contrazisă de celălalt. În
acest caz nu este vorba numai de subminarea autorităţii, ceea ce este un lucru foarte grav, ci de perturbarea procesului
formării convingerilor morale ale copilului.
În general, copiii comit greşeli, dar de cele mai multe ori o fac din necunoaşterea regulilor morale pe care le
impune o faptă sau alta. Sunt părinţi care trec direct la sancţiuni severe, uneori disproporţionate în raport cu fapta comisă,
fără să i se explice copilului gravitatea şi cauzele care au generat-o. Dacă pentru o abatere minimă de la cerinţa
disciplinară, copilul va fi penalizat dur, aplicându-i-se pedepse umilitoare, fără să-i fi fost luate în seamă justificările, la
proxima abatere, el va încerca să se apere prin minciună şi subterfugii.
Opus tipului de autoritate exterioară impusă prin mijloacele amintite este tipul de autoritate internă, izvorâtă din
însuşirile pozitive de personalitate ale părinţilor. Părinţii în calitate de educatori - primii educatori - impun respect, stimă,
iubire profundă, prin superioritatea conduitei lor. Dacă în faţa unei greşeli grave, comise de copil, tatăl se manifestă ca un
bun sfătuitor, acordându-i încredere, sugerându-i soluţii acceptabile ca valoare morală, atunci se va crea climatul necesar
cultivării sincerităţii, a răspunderii faţă de propriile fapte.
Prin analogie cu personalitatea educatorului oficial, personalitatea părinţilor trebuie să fie „un laborator de informaţii, de
acţiune pozitivă, de noutate" care se transferă în personalitatea copilului fără eforturi speciale. Mulţi părinţi consideră că
este suficient să-i asiguri copilului alimentaţia, igiena şi satisfacerea altor trebuinţe primare pentru a-1 face fericit.
Obiectivele educaţionale nu pot fi realizate decât prin eforturile conjugate ale tutuor factorilor activi: părinţi şi
educatori oficiali. În actul educaţional, factorii participanţi trebuie să acţioneze în concordanţă, să existe unitate de
acţiune şi cerinţe, continuitate, chiar dacă educatorii şi părinţii sunt două medii diferite ca statut şi nivel socio-cultural.
Sunt situaţii când unii părinţi comentează în termeni negativi, în prezenţa copilului „metoda" de lucru a profesorului, iar
în alte cazuri se manifestă foarte de accord cueducatorul, care abdică de la deontologia profesională, acordând calificative
supraestimative asupra copilului spre a satisface ambiţiile unor părinţi. Ambele situaţii sunt dăunătoare pentru copil
întrucât se creează un fel de complicitate între părinte-copil în primul caz şi educator-părinte în al doilea caz.
Educatorii şi părinţii nu trebuie să acţioneze ca nişte complici, ci colaborarea presupune cunoaşterea
reciprocă şi punerea de accord în orice demers pedagogic.
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Foarte eficiente pot fi întrunirile cu părinţii cu prilejul unor cursuri pentru părinţi „Educaţi aşa" care se pot desfăşura la
noi în şcoală. Instructor de părinţi, în cadrul acestor cursuri pot să stimuleze disponibilitatea părinţilor pentru soluţionarea
în parteneriat a problemelor ivite, ajutând copilul să pătrundă cu optimism şi încredere în mediul şcolar.Temele ce pot fi
abordate precum „Aprecierea şi accordarea atenţiei", „Stabilirea limitelor", „A spune Nu şi a interzice", „Ignorarea" ,
„Izolarea", „Pedepsirea", îi învaţă pe părinţi cum să comunice cu copiii lor şi să capete o serie de abilităţi specifice
temelor puse în discuţie.
Comunicarea cu părinţii mai poate fi realizată prin iniţierea unor proiecte edcucaţionale(de examplu"Profesiunea
de părinte") care pot fi instrumente utile în cadrul parteneriatului şcoală-familie.
Proiectul oferă schimb de informaţie, activităţi educative, activităţi practice cu participarea voluntară a părinţilor
la crearea unor obiecte, activităţi extracurriculare cu participarea voluntară a părinţilor în acţiuni de sponsorizare.
Din aceste parteneriate au de câştigat atât dascălii, cât şi părinţii, iar fiecare copil se simte ocrotit, iubit,
respectat,iar percepţia părinţilor faţă de problematica educării şi creşterii copiilor poate fi vizibil modificată pozitiv.

Bibliografie:
Creţu Elivira, "Psihopedagogia şcolara pentru învăţământul primar", ED. ARAMIS, Bucureşti, 2002;

3085

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

BENEFICIILE ÎNVĂȚĂRII PRIN COOPERARE
Profesor Manole Melania
Școala Gimnazială Nr.29 Galați
În literatura de specialitate, apare conceptul de învățare prin ccolaborare sau colaborativă, ca fiind, acel tip de
învățare prin care elevii lucrează împreună, în grupuri mici sau perechi în vederea rezolvării unei sarcini sau a unei
probleme. Învățarea prin cooperare sau cooperativă este o formă specifică a învățării prin colaborare cu anumite
caracteristici:
-

elevii lucrează în grupuri mici sau perechi;

-

ei sunt învățați și susținuți să lucreze ca o echipă;

-

activitatea grupului este bine planificată și organizată;

-

obiectivele sunt precizate încă de la începutul sarcinii;

-

între elevi există comunicare directă de tipul față în față;

-

elevii trebuie să participe activ în desfășurarea sarcinii;

-

rolurile în cadrul grupului se pot schimba (în acest sens elevii pot deveni coordonatori ai grupului și învers,
cadrele didactice pot îmbrățișa rolul de elev);

-

coechipierii se respectă reciproc;

-

trebuie valorificate toate resursele grupului, înclusiv cele din experiența anterioară;

-

este stimulată capacitatea elevilor de a comunica, negocia și chiar rezolva stări tensioanale și conflicte;

-

se respectă diversitatea de opinii și toate contribuțiile personale sunt luate în considerare.

În vederea desfășurării la un nivel ridicat a învățării prin cooperare, trebuie respectate mai multe condiții:
-

obiectivele sunt precizate de la începutul actiivității;

-

fiecare elev din grup sau echipă trebuie să se simtă securizat și respectat;

-

dimensiunea grupurilor trebuie să fie mică, tocmai pentru a favoriza schimburile informaționale între elevi;

-

sarcina pe care o are de soluționat grupul trebuie să fie foarte bine definită, delimitată și înțeleasă de elevi;

Acest tip de învățare reprezintă o metodă didactică ce presupune o proiectare și organizare ridicată. ”Învățarea
prin cooperare s-a constituit ca metodă de învățământ tocmai din dorința de a se evita individualizarea exagerată a
instruirii și neglijarea dimensiunii sociale a învățării prin derularea de procese cognitive și socioafective interpersonale
și grupale” (Bocoș, M., D.).
În vederea susținerii acetui punct de vedere (învățarea prin cooperare este metodă didactică) vin următoarele
argumente:
-

elevii sunt participanți activi și conștineți – ei învață unii în relație cu ceilalți, nu învață unii lângă ceilalți;

-

utilizarea ei favorizează o atitudine deschisă, interactivă și de susținere între elevi;

-

se îmbogățesc relațiile interpersonale dintre elevi;

-

interacțiunea dintre elevi este una la un nivel foarte ridicat, în sensul că, elevii interacționează cu ceilalți
colegi, cu cadrul didactic, dar există și o interacțiune cu conținuturile învățării;

-

fiecare grup lucrează în ritmul propriu și se bazează pe propria experiență de grup;

-

elevul ajunge să-i cunoască pe ceilalți din grup, dar în același timp să se cumoască pe sine din perspectiva
celorlalți;
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-

fiecare participant la grup are libertatea de a-și prezenta propriile idei, opinii, concepții, sentimente,
atitudini etc. pe care le argumentează în fața celorlalți și, în același timp, are deschiderea de a le modifica în
funcție de argumentele lor, dar și de a le asculta activ și accepta intervențiile colegilor.

Utilitatea, aplicabilitatea și eficiența învățării prin cooperare la nivelul clasei de elevi este incontestabilă. În
urma aplicării la clasă a strategiilor de învățare prin cooperare, pe lângă progresul rezulatelor învățării la elevi, am mai
observat că:
-

și-au dezvoltat gândirea critică și creativă;

-

autocunoașterea și cunoașterea reciprocă a atins un nivel ridicat;

-

a crescut transferul de la grup la individ (elevii învață azi în grup, iar mai apoi pot realiza/rezolva singuri);

-

au o atitudine pozitivă față de învățare;

-

apare o interacțiune crescută cu sarcina de rezolvat, deoarece fiecare, prin micul său aport, va ajuta la
soluționarea problemei;

-

comunicarea a devenit mai eficientă;

-

au învățat să respecte regulile la nivelul grupului și sunt atenți cu cei care nu o fac, atrăgându-le atenția;

-

s-a dezvoltat capacitatea empatică a elevilor;

-

elevii sunt mai respectuși și toleranți unii cu ceilalți;

-

au început să se împlice în soluționarea eventualelor conflicte apărure spontan;

-

s-a mărit capacitatea de organizare (atât la nivelul grupului, cât și individual);

-

există un mai bun management al timpului la elevi;

-

a crescut încrederea în forțele proprii – lucru observat la elevii timizi care acum au capacitatea de a-și
prezenta și susține punctul de vedere în fața celorlalți.

Acestea sunt numai câteva din beneficiile pe care le aduce învățarea prin cooperare. Pe termen lung efectele sunt
mult mai importante.

Bibliografie:
Ausubel, D.,P., Robinson, F., G., (1981) – Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia pedagogic, E.D.P., Bucureşti
Bocoş, M., D., (2013) – Instruirea interactivă, Ed. Polirom, Iaşi.
Sălăvăstru, D., (2004) – Psihologia educaţiei, Ed. Polirom, Iași

3087

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

ABORDAREA CREATIVITĂŢII PRIN METODELE INTERACTIVE DE GRUP
Profesor, Țurcanu Geanina
Școala Gimnazială Nr.29 Galați
MOTTO:
“Creativitatea reprezintă miraculoasa întâlnire dintre energia neinhibată a copilului cu ceea ce pare a fi opusul şi
duşmanul ei, simţul ordinii, impus de disciplinata inteligenţă a adultului”
(Norman Podhoretz)
Conceptul de creativitate, unul dintre cele mai fascinante concepte cu care a operat vreodată ştiinţa, este încă
insuficient delimitat şi definit. Aceasta se explică prin complexitatea procesului creativ, ca şi prin diversitatea domeniilor
în care se realizează creaţia.
Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin "creare", care înseamnă "a zămisli", "a făuri", "a crea",
"a naşte". Însăşi etimologia cuvântului ne demonstrează că termenul de creativitate defineşte un proces, un act dinamic
care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât originea cât şi scopul.
Şcolaritatea este apreciată, tot mai mult, ca vârsta care cuprinde cea mai importantă experienţă educaţională din
viaţa unei persoane, pe parcursul ei înregistrându-se ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea individualităţii umane şi
una din cele mai semnificative achiziţii cu ecou evident pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale. De aceea nu putem
face abstracţie de una din dimensiunile esenţiale pentru întreaga dezvoltare şi afirmare a personalităţii – creativitatea.
Văzută prin prisma personalităţii, creativitatea capătă sensul de potenţial creativ, de sumă de însuşiri sau factori
psihici ai unor viitoare performanţe. Cadrului didactic îi revine misiunea de a depista de timpuriu posibilităţile creative
ale elevilor şi de a crea condiţii optime de dezvoltare.
La vârsta şcolara este necesar a valorifica şi dezvolta spiritul de observaţie al copiilor ca premisă a apariţiei şi
manifestării conduitelor lor creatoare.
Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană către nou, pasiunea pentru
fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv creativ pot fi “alimentate” şi împlinite efectiv pot fi puse adecvat în
valoare prin solicitări şi antrenamente corespunzatoare care astfel pot oferi multiple elemente pozitive în stimularea şi
cultivarea potenţialului creativ propriu vârstei şcolare.
Ca strategie generală de acţiune în stimularea creativităţii în învăţământul primar, este utilă valorificarea în
sistemul activităţilor instructiv-educative a condiţiilor şi principiilor învăţării de tip creativ. Învăţarea creatoare presupune
o serie de condiţii privind stimularea creativităţii cum ar fi :
a) Antrenarea capacităţii de elaborare verbal expresivă a unor povestiri libere sau cu început dat, după un şir de
ilustraţii, după o jucarie, după un plan sau după o temă, punând la dispoziţie copiilor planşe, machete, siluete, jucării.
b) Interpretarea independentă a unor imagini prin solicitarea de a le conferi cât mai multe titluri posibile .
c) Elaborarea independentă a unor istorioare ce se pot concepe plecând de la diverse modalităţi de ordonare logică
posibilă a unui număr mare de imagini.
d) Desene libere în care să se elaboreze nu numai o ideie tematică, dar şi unele modele posibile pentru decorarea
anumitor spaţii sau anumitor materiale.
e) Analiza şi interpretarea desenelor realizate de copii astfel încât să se releve posibilităţile multiple de utilizare a
formelor şi culorilor.
f) Desfăşurarea diferitelor jocuri didactice sau a unor jocuri de rol care să antreneze gândirea creatoare.
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g)Analiza unor erori şi a posibilităţilor multiple de prevenire a lor.
h)Enumerarea unor răspunsuri multiple la întrebări posibile de tipul “de ce ?” pe care le pot formula copiii sau chiar
(în situaţii mai dificile) cadrul didactic.
i) Utilizarea unor procedee de activizare a capacităţilor de creaţie în plan verbal-expresiv cum ar fi: alcătuirea unor
propoziţii multiple plecând de la anumite cuvinte date; solicitarea de a formula propoziţii cât mai frumoase şi interesante,
pentru a exprima o anumită idee sau temă dată; solicitarea de a continua în forme multiple anumite începuturi de
propoziţii sau fraze, solicitări de tipul: ”Daţi cât mai multe exemple de fructe”;”Enumeraţi cât mai multe obiecte care sunt
sau pot fi de culoarea roşie ”; alcătuirea de texte pornind de la diferite titluri, cum ar fi: ,,De vorbă cu o frunză” etc.
Aceste solicitări pot fi adaptate la contextul natural- concret al activităţilor curente din şcoală.
Învăţarea creativă se realizează folosind învăţarea euristică prin problematizare, dialog euristic, descoperire, modelare.
Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii calităţii educaţiei, tendinţele vizează crearea unui mediu educaţional
adecvat şi situarea copilului în centrul organizării procesului de învăţare-predare. Se impune astfel, necesitatea găsirii
acelor soluţii didactice care să stimuleze performanţa elevului cel puţin la nivelul descris de potenţialul său. Explozia de
informaţii din diferitele domenii determină confruntarea elevului cu o varietate de aspecte problematice şi dificultăţi care
derivă dintr-o cunoaştere limitată, iar realitatea trebuie abordată cu precizie, atât din perspectivă teoretică cât şi practică.
Predare presupune integrarea diferitelor discipline prin elaborarea unei idei interesante care se leagă de mai multe
domenii.
Există multiple posibilităţi de formare a unei personalităţi creative. Consider ca una dintre cele mai eficiente la vârsta
şcolară este aplicarea la clasă a strategiilor diactice moderne îmbinate cu cele clasice.
Strategiile diactice moderne au drept scop transformarea învăţământului reproductiv într-un învăţământ creativ în
care procesul didactic este un proces activ de stimulare prin trecerea copilului de de la atitudini pasiv – receptive la
atitudini active, de participare şi chiar de creaţie. Aplicarea acestor metode cer din partea elevilor un efort intelectual
susţinut deoarece aceştia sunt puşi în situaţia de a emite idei, de a găsi soluţii pentru problemele noi apărute. Pentru a fi
accesibile şi atractive copiilor, aceste metode se desfăşoara sub forma unor jocuri cu reguli.
În cadrul activităţilor cu şcolarii se utilizează în general metodele destinate produsului creator. Metodele de rezolvare
de probleme prin stimularea creativităţii sunt: brainstormingul; starbursting (Explozia stelară); metoda Pălăriilor
gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono); caruselul; multi-voting; masa rotundă; interviul de grup; studiul de caz;
incidentul critic; Phillips 6/6; tehnica 6/3/5 (Brainwriting); controversa creativă; fishbowl (tehnica acvariului); tehnica
focus grup; patru colţuri (Four corners); metoda Frisco; sinectica; buzz-groups; metoda Delphi; discutia panel, tehnica
viselor
Dintre acestea, cele mai utilizate sunt metodele imaginative: brainstormingul, sinectica, metoda Philips 6-6, discuţia
Panel, metoda 6-3-5, metoda Delphi, metoda Frisco, Explozia stelară.
Specific strategiilor didactice interactive este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor,
dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.
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CONDUITA CADRULUI DIDACTIC CA FACTOR DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII COPILULUI
Prof. înv. primar Cocoș Iuliana Delia
Liceul de Arte ”D. Cuclin” Galați
Personalitatea cadrului didactic, din orice perspectivă ar fi abordată, rămâne una dintre cele mai distincte
din punctul de vedere al caracteristicilor specifice, datorită rolului pe care îl are în viaţa copilului.
Un cadru didactic creativ promovează întotdeauna o atmosferă neautoritară, încurajează procesul gândirii
creatoare, oferă câmp de manifestare spontaneităţii şi iniţiativei elevilor. Acest tip de profesor îşi îndeamnă elevii să
caute noi conexiuni între date, să facă asociaţii de diferite tipuri, să găsească soluţii la probleme, să emită idei şi să
perfecţioneze ideile altora, să combine materialele şi noţiunile în modele noi şi neaşteptate. (Barna şi Antohe, 2001).
Educatorul trebuie să cunoască şi să folosească adecvat metodele şi tehnicile de predare/învăţare menite să
stimuleze activismul şi creativitatea copiilor săi. Limitele creativităţii sunt definite de către sistemul educaţional, care
încurajează mai mult imitaţia în învăţare decât spontaneitatea şi creativitatea. Într-adevăr, aproape toţi educatorii
recunosc importanţa creativităţii, dar nu au intrumentele necesare sau timp pentru stimularea acesteia.
Educatorii respectă ideile copiilor, îi ajută să gândească şi să-si rezolve problemele singuri. Copiii care sunt
liberi să greşească, să exploreze şi să experimenteze, de asemenea, se vor simţi liberi să inventeze, să creeze şi să
găsească multiple modalităţi de a rezolva situaţiile întâlnite. Garantaţi libertatea copilului lăsându-l să greşească şi să
înveţe făcând diferite lucruri. Beneficiarul învăţării creativităţii în grădiniţă face ca activităţile să fie mai eficiente şi mai
distractive, dând farmec imaginaţiei şi învăţării copiilor, care să dureze o viaţă.
A încuraja creativitatea preşcolarilor este un proces unde educatorii trebuie să devină deschişi şi permisivi,
acceptând şi dând libertate copiilor. Astfel, ei ar trebui:
− să se accentueze procesul şi nu produsul;
− să asigure un mediu care să permită copiilor să exploreze şi să se joace fără restricţii;
− să primească cu deschidere şi bunăvoinţă ideile copiilor şi să nu-i forţeze pe aceştia să gândească asemenea
adulţilor;
− să accepte ideile neobişnuite ale copiilor şi să nu le critice;
− să ofere timp copiilor să exploreze toate posibilităţile, mergând de la cele mai utilizate până la cele mai
originale;
− să ştie că dialogul şi conversaţia sunt întotdeauna moduri bune de a întreţine creativitatea;
− întotdeauna să le spună copiilor că orice problemă are mai mult de o soluţie;
− să nu îi descurajeze pe copii, spunându-le că ideile lor nu sunt practice;
− să înţeleagă că orice copil, de fapt orice făptură umană, este capabilă de a fi creativă dacă este încurajată şi
învăţată;
− poate − cel mai important – să dea copiilor timp: timp să se joace, timp să experimenteze, timp să facă
greşeli, timp să încerce toate posibilităţile într-o situaţie şi timp să exploreze propria lume imaginară. Tot
acest timp îi va ajuta să devină mai creativi în rezolvarea problemelor şi, cu timpul, ar putea deveni adulţi
care gândesc mai departe de aparenţe.
Componenţa creativă a stilului didactic
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Conceptul psihologic de creativitate desemnează dispoziţia care există în orice individ şi la orice vârstă de
a produce ceva nou şi relevant. Creativitatea pedagogică defineşte calităţile necesare educatoarei pentru proiectarea şi
realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înoire permanentă a acţiunilor specifice, pentru
dezvoltarea individuală a copilului. În ceea ce priveşte componenţa creativă a stilului didactic, educatoarei îi revine
sarcina de a găsi acele elemente ale stilurilor specifice astfel încât să creeze un tot unitar în desfăşurarea actului didactic.
Pentru a stimula activismul şi creativitatea copilului, educatoarea trebuie să fie o persoană creativă.
Un stil educaţional democratic, participativ, creativ este modelul pe care îl asteaptă copiii de la educatoare
pentru a nu ajunge la sloganul „ nu-mi place la grădiniţă!”. Evidenţiem câteva din conduitele stimulative ale educatoarei:
− să nu utilizeze întrebări reproductive, ci cognitive, convergente, divergente;
− să-i stimuleze pe copii în formularea răspunsurilor printr-o ascultare activă şi aprobatoare;
− să-i mobilizeze pe copii pentru a pune ei înşişi întrebări;
− să permită copiilor să-ţi exprime soluţiile, părerile personale;
− să arate copiilor că ideile lor sunt valoroase;
− să aprecieze ideile originale, neobişnuite;
− să-i obişnuiască pe colegi să respecte ideile colegilor;
− să creeze cu ajutorul obiectelor concrete sau al imaginilor probleme divergente;
− să-i stimuleze pe copii să aleagă dintre mai multe soluţii pe cele mai convenabile, utile, elegante;
− să respecte şi să educe spontaneitatea copilului, să-i obişnuiască pe copii să trăiască empatic cu obiectele,
fenomenele, personajele;
− să-i obişnuiască să lucreze nu doar individual, ci şi în echipă;
− să utilizeze frecvent activitatea independentă;
− să utilizeze umorul;
− să stimuleze ingeniozitazea şi inţiativa copiilor;
− să-i pună în situaţii interogative şi situaţii care să declanşeze uimirea, mirarea;
− să instaleze un climat simpatic, o atmosferă permisivă;
− să-i familiarizeze pe copii cu procedee şi conduite stimulative.
Educatorii înţelepţi oferă activităţi cu multiple oportunităţi pentru comportamentul creativ. Ei propun
obiective care cer muncă originală, învăţare independentă, proprie iniţiativă şi experimentare. Ei pun la dispoziţie
materiale care permit o învăţare progresivă, prin experimentare directă, strategii care permit să se lege de altele şi
activităţi care fac pe copii să gândească creativ.
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EDUCAȚIA TEHNOLOGICA SI APLICAȚII PRACTICE
Profesor Popovici Mirela
Școala Gimnazială Nr. 29 Galați
Educația tehnologică și aplicațiile practice formează elevii pentru acțiune, pentru a fi apți să explice
cunoasterea științifică în acțiune. Ea este legată de educația intelectuală (educțtia prin și pentru știință), deoarece
tehnologia este o dimensiune a cunoașterii științifice, dimensiunea sa praxiologică. Conținutul educației tehnologice este
constituit din noțiunile, principiile, legile si teoriile științifice fundamentale, ordonate din punctul de vedere al
aplicabilității lor. O temeinică educație tehnologică constituie platforma pentru educația profesională.
Educația tehnică vizează pregătirea profesională pentru tehnica în calitate de domeniu distinct al activității
umane.
Obiectivele educației profesionale
-Formarea orizontului cultural-profesional
-Formarea unor priceperi, deprinderi, capacități și competențe, in plan acțional în vederea desfășuăarii unei activități
productive
-Formarea și dezvoltarea intereselor de cunoaștere, a dragostei față de profesie în care se pregătește tineretul
Orientarea școlară și profesională este definită ca „un ansamblu de acțiuni și influențe pedagogice, sociale,
medicale ce se exercită în mod continuu cu scopul realizării de către indivizi a oțtiunilor școlare și profesionale în
concordanță cu particularitățile personalității lor și cu cerințele contextului social la care se raportează'.
Educația și orientarea sunt două laturi complementare ale aceluiași process. În procesul orientării sunt implicate
trei categorii de fenomene psihologice aflate in interdependență. Cele intelectuale se referă la dezvoltarea aptitudinilor
generale și speciale, a calităților proceselor psihice de cunoaștere, la formarea unui stil individual de muncă, la
aprofundarea cunostințelor elevilor despre un domeniu al realității. Cele afectiv-motivaționale includ tot ceea ce ar putea
constitui un mobil în realizarea opțiunii: interese, năzuințe, inclinații, preferințe, aspirații. Cele volitiv-caracteriale sunt
indispensabile pentru mobilizarea personalității în vederea realizării scopurilor, dorițtelor și aspirațiilor sale.
Orientarea școlară și profesională trebuie să se facă in funcție de individ și de cerițtele societății.
Pregătirea elevilor pentru opțiunea profesionaăa trebuie să aibă in vedere următoarele :
-domeniul activității de pregătire a tineretului pentru opțiunea școlară/profesională aparține educației și se implică în
toate compartimentele și la toate nivelurile învățământului;
- caracterul interdisciplinar al activităților de orientare școlară și profesională;
- rolul personalului didactic în procesul orientării școlare și profesionale, accelerarea maturizării profesionale a tânărului;
- un cadru instituțional, un personal specializat și o anume organizare și a școlilor, care să corespundă obiectivelor
propuse.
Prin educație profesională se ințelege orice formă de pregătire sau perfecționare în vederea unei activități profesionale,
care cuprinde insușirea cunostințelor teoretice, formarea deprinderilor, priceperilor și transmiterea valorilor etice și de
comportament social necesare unei asemenea activități. Esența educației profesionale constă îin „formarea unui orizont
cultural si tehnologic cu privire la o anumită profesiune, concomitent cu dezvoltarea unor capacități, priceperi și
deprinderi necesare exercitării ei'.
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IMPLICAREA FAMILIEI ÎN EDUCAREA ȘCOLARULUI MIC
Prof înv primar Țecu Petrica
Școala Gimnaziala Nr.26 Galați
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului deoarece ea
reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele
întregului său ciclu de creștere și dezvoltare fiind astfel primul său intermediar în relațiile cu societatea și, de asemenea,
constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale.
Privită ca nucleu social, familia este prima care influențează dezvoltarea copilului deoarece își pune amprenta
pe întreaga sa personalitate iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei. În altă ordine de idei, rolul familiei este
acela de a pregăti copilul pentru viață oferindu-i cel mai potrivit cadru în care să își formeze principalele deprinderi,
pentru transmiterea principalelor cunoștințe asupra realității și pentru formarea primelor principii de viață.
În primii ani de viață copilul este dependent de membrii care formează familia, în special de părinți, fapt care
reprezintă o etapă importantă în ciclul său de viață deoarece acum sunt dobândite principalele motivații și deprinderi ale
viitorului adult. Importanța acestora constă în capacitatea individului de a răspunde cerințelor sociale și în integrarea
activă în viața societății din care face parte. Astfel, orice experiență de viață, orice reacție afectivă sau
comportamentală vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie.
Familia reprezintă pentru copil structura socio-afectivă securizantă, principala structură protectoare, oricând și
întotdeauna primitoare absolut necesară existenței lui. În familie copilul are parte de primele lecții de viață, părinții sunt
cei care îi oferă un prim model de învățare.
În cadrul familiei, copilul își însușește normele și valorile sociale devenind apt să relaționeze cu ceilalți
membrii ai societății. În cadrul familiei, socializarea are patru componente: (1) normativă - prin care se transmit
copilului principalele reguli și norme sociale; (2) cognitivă - copilul dobândește deprinderile și cunoștințele necesare
formării ca adult; (3) creativă - copilul învață să gândească creativ pentru a se putea adapta noilor situații; (4) psihologică
- pentru a relaționa cu persoanele foarte apropiate cât și cu alte persoane, este nevoie de dezvoltarea afectivității.
Relația părinți-copii are o deosebită importanță atât în fixarea celor mai adecvate deprinderi comportamentale,
cât și în asigurarea unor condiții psihologice normale. Temelia bunei desfășurări a acestei relații constă în norme precise
care corespund următoarelor obiective:
- dragostea părintească concretizată în asigurarea protecției, securității și orientării copilului, în formarea unor aptitudini
și atitudini pozitive presupune încredere și siguranță din partea copilului , afecțiune și înțelegere din partea părinților;
- asigurarea unor raporturi relaționale, juste și echilibrate care se concretizează datorită modelelor de conduită adecvată
oferită copiilor de către părinți deoarece calitățile și atitudinile lor au o influență formativă decisivă;
- complementaritatea rolurilor parentale presupune ca părinții să formeze în raport cu copilul o unitate inseparabilă careși împarte rolurile și sarcinile, care trebuie să se completeze reciproc astfel încât tatăl să reprezinte autoritatea supremă iar
mama, afectivitatea căminului.
Sentimentul de siguranță, pentru copil, se întemeiază pe sentimentul de a fi acceptat așa cum este și drept
ceea ce este de către anturajul său imediat, dar mai cu seamă de către părinți iar pentru a se simți acceptat înseamnă mai
înainte de orice a se simți iubit. Sentimentul de iubire nu poate fi pentru copil un sentiment abstract motiv pentru care
dragostea trebuie să fie simțită de către copil, să fie exprimată prin acordarea unor satisfacții concrete.
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Dovada acestei iubiri constă în atât tandrețea părinților față de copil cât și în calitatea hranei și a îngrijirilor, în
gingășia contactelor sale cu mama, în duioșia micilor sale jocuri cu mama și tata. De asemenea, în timp, copilul va simți
dragostea părinților și din bunăvoința ce i se arată, din bucuriile ce i se oferă, și, în special, din interesul pe care părinții îl
acordă faptelor lui și din timpul pe care i-l consacră.
Un copil nu se va simți iubit dacă nu are posibilitatea ca, la rândul lui, să exprime sentimente de afecțiune prin
gesturi ca: se agață de gâtul mamei, povestește ceva, când îmbrățișează și sarută, oferă părinților o mâzgâlitură fără
pretenții sau un desen frumos, ajută pe mama la pusul mesei sau pe tata la treaba din grădină dovedind astfel dorința de a
contribui la bunăstarea familiei, de a participa prin aporturi reale la viața anturajului. Aceasta este modalitatea lui de a-și
confirma apartenența la grup.
Este binecunoscut faptul că foarte mulți părinți își copleșesc copiii cu tot felul de cadouri în locul sentimentelor
vizibile de duioșie. În această situație copilul trăiește intens sentimentul îndoielii de a fi iubit. El are nevoie să știe, să
simtă că este un izvor de bucurie și de mulțumire pentru părinți, că sunt bucuroși că îl au și că reprezintă un element de
fericire pentru cei apropiați. În caz contrar, dacă copilul simte că este în plus, dacă părinții îl minimalizează, îl neglijează
și nu îi oferă ocazia de a-și da seama ce mult înseamnă pentru ei atunci vor apărea tulburări caracteriale în dezvoltarea
personalității lui.
După cum am precizat deja, dragostea părintească presupune încredere și siguranță, afecțiune și înțelegere
din partea părinților. Cu alte cuvinte, dragostea părinților este un element securizant pentru copil. Atunci când acesta
este lipsit de dragostea părintească el devine timid, instabil, interiorizat și complexat. Importanța prezenței familiei în
viața copilului constă în faptul că acesta se identifică cu ei motic pentru care ei trebuie să fie atenți atât la ceea ce spun
cât și la ceea ce fac deoarece eventualele divergențe sau neconcordanțe provoacă dezorientare și derută cu efecte negative
asupra dezvoltării personalității copilului.
Părinții, pe lângă sentimentul de securitate, sentimentul de iubire și acceptare, au câteva responsabilități față de
copil necesare în procesul de creștere și educare:
- asigurarea subzistenței și educației;
- educarea și dirijarea trebuințelor fiziologice în raport cu oportunitățile familiale și cu standardele sociale și culturale ale
vieții;
- dezvoltarea aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacitășilor practice, cognitive, tehnice și sociale care au
rolul de a facilita securitatea personală, și comportamentul autonom;
- orientarea spre lumea imediată a universului familial, spre comunitatea mai latgă, spre societate, în așa fel încât
adolescentul să fie pregătit să se confrunte cu marea varietate de situații și poziții sociale care vor interveni în viața de
adult.
Fă-ți timp pentru copilul tău pentru că "cei mai severi judecători sunt copiii noștrii". - proverb din Rusia
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PARTICULARITĂŢI ALE ÎNSUŞIRII
DEPRINDERILOR ORTOGRAFICE
Prof. înv. primar Urse Olga
Școala Gimnazială Nr.33 Galați
Atunci când vorbeşte, omul nu e preocupat de elementele componente ale limbii. Din această cauză mai ales pentru
cei care nu au trecut prin şcoală sau au făcut aceasta fără a adânci gramatica, de multe ori se consideră un cuvânt, ceea ce la
analiză, fie şi sumară, se dovedeşte a fi un grup de cuvinte. Cât despre analiza cuvântului şi despărţirea lui în sunete, aceasta
nu se poate face decât după o perioadă specială de învăţătură - un om care nu ştie carte nu e conştient de sunetele din care se
compune fiecare cuvânt.
În vederea însuşirii deprinderii de scriere ortografică de către elevi e necesar să se respecte mai întâi pricipiul
particularităţilor de vârstă. Ţinând cont de acest principiu, la clasele mici însuşirea scrierii corecte a cuvintelor necesită
participarea analizatorilor auditiv, vizual şi motor. La această vârstă însuşirea scrierii corecte a cuvintelor implică formarea
unor reprezentări îndeosebi prin participarea acestor analizatori.
Rolul analizatorului auditiv apare în mod pregnant în însuşirea ortogafiei acelor cuvinte care se scriu cum se
pronunţă, conform principiului fonetic. Sub conducerea învăţătorului ei analizează faptul ortografic pentru a-şi însuşi
reprezentarea corectă a scrierii unui cuvânt, a cărui regulă de ortografie încă nu o cunosc. Limitele rolului analizatorului
auditiv în însuşirea scrierii corecte se observă îndeosebi în greşelile pe care elevii le fac atunci când vorbirea are un
pronunţat accent individual, local sau regional. De asemenea este ştiut faptul că auzul nu păstrează mult impresiile,
pronunţarea corectă uitându-se repede.
Rolul analizatorului vizual este şi el foarte important. Redarea grafică a formelor ortografice se bazează, pe de o
parte, pe formarea reprezentărilor grafice pe baza însuşirii vizuale a formei cuvintelor corespunzătoare. În acest sens,
analizatorul vizual prezintă particularitatea de a păstra mai mult timp imaginea cuvântului scris decât cel auzit.
Pe baza interacţiunii dintre analizatorii auditivi şi vizuali se formează deprinderile motorii ale scrierii corecte, se
formează reprezentările motorii ale redării ortografice a cuvintelor. De aceea în însuşirea scrierii corecte un rol important îl
are şi analizatorul motor. Pe baza acestui analizator în interacţiune cu cel vizual, asistăm treptat la formarea stereotipilor
dinamici ai scrierii corecte. Memoria motrică păstrează multă vreme complexul de mişcări învăţate, fapt ce e în strânsă
legătură cu însuşirea ortografiei.
Însuşirea ortografiei presupune o anumită capacitate de organizare spatio - temporală şi o anumită dezvoltare
psihomotorie. Fără să fie vorba de cazuri patologice, aptitudinea de a distinge un semn de altul, o structură de alta, de a le
integra într-un ritm perceptiv normal poate fi perturbată de decalajul care apare după consolidarea deprinderilor de scriere
între ritmul vorbirii şi ritmul scrierii. Din această dizarmonie pot rezulta confuzii, interferenţe ale cuvintelor, forme aberante
care lipsesc fie din scrisul obişnuit al aceluiaşi copil, fie din scrisul unui copil cu alt nivel de dezvoltare psihomotorie.
Cunoaşterea principalelor reguli ortografice de către elevi constituie un obiectiv de bază în formarea deprinderilor de scriere
corectă. De asemenea, trebuie să poată observa imediat greşelile din propriile lor lucrări scrise sau ale colegilor lor. Însuşirea
ortografiei în clasele a IlI-a şi a IV-a se bazează tot mai mult pe cunoştinţele teoretice de limbă, faţă de calea operaţional practică, specifică etapei anterioare.
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CULORI ȘI FORME
Prof. Anton Marcela
Școala Gimnazială ”Miron Costin” Galați
O linie, un punct ,o pată unite într-o rază de soare; acesta este desenul. . Lucrurile ce ne înconjoară nu se
deosebesc unele de altele doar prin formă ci şi prin culoare. Ea este prezentă pretutindeni. Oriunde pătrunde lumina
creează culoarea, iar lumina din sufletul nostru, creează forme.. Şi prin ce poţi să exprimi cel mai bine ceea ce simți decât
prin formă, culoare şi cuvânt .Culoarea, ca factor primordial în predarea elementelor de limbaj plastic, este însuşită cu
plăcere de către elevi, dar pentru formarea unui bagaj de cunoştinţe este necesar ca acest element de limbaj plastic să fie
înţeles, atât din punct de vedere expresiv, impresiv, cât şi simbolic.
De asemenea, pentru a forma viitorul om estetic este necesar să se descopere fiecare semnificaţie a culorilor şi să
fie folosite creator de către elevi. Expresivitatea plastică dată de culori le trezeşte interesul copiilor, mai ales când
observă că o singură culoare poate realiza un întreg desen, poate exprima o întreagă pleiadă de trăiri; pentru
a-i stimula să creeze cât mai multe tonuri ale aceleiaşi culori.

O preocupare aparte necesită înţelegerea semnificaţiei pe care o are fiecare culoare în parte, impresia pe care aceasta o
lasă asupra psihicului uman. Pentru fiecare copil culorile pe care le întâlneşte în mediul înconjurător au o semnificaţie
adâncă pe care apoi o cristalizează, păstrând-o toată viaţa.
Educaţia Plastică presupune creativitate, însă actul de creaţie oricât de modest ar fi el, presupune respectarea
câtorva reguli cerute de formă sau culoare: aşezarea în pagină, acurateţea formei, siguranţa liniei, dozajul culorilor în
alăturarea lor, ordinea aşezării culorilor.
Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă la mediul social, în
menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale. Acceptarea necondiţionată (indiferent de performanţe) şi gândirea pozitivă
(convingerea că fiecare avem ceva bun) sunt atitudini care favorizează dezvoltarea personală.
Fiecare persoană este valoroasă în sine, are capacitatea de a se dezvolta şi de a-şi alege propriul destin, de a-şi
valida calităţile şi caracteristicile pozitive în măsura în care mediul îi crează condiţiile de actualizare a sinelui. Încă din
copilarie si pana la maturitate,individul isi pune adeseori intrebari de genul : care este rolul sau si ce anume doreste sa
faca pentru a da un sens vietii sale. Consider ca eul omului ii sopteste neincetat care este menirea sa in aceasta lume.
Copiii parcurg perioade de dezvoltare fizică şi mentală şi dispun de perioade de sensibilitate, de deschidere şi de
interes pentru invăţarea unor lucruri şi a caracteristicilor aferente. Fiecare copil are o anumită personalitate şi propriul său
potenţial intelectual: de aceea, copiii au nevoie să ştie cine sunt şi să-şi formeze o idee clară a propriei identităţi, a

3098

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

sentimentului că sunt o persoană distinctă de altele, deosebită, specială, unică, importantă; acest lucru presupune şi că
fiecare fiinţă umană să se respecte pe sine şi să aibă grijă de ea insăşi.
În formarea imaginii de sine au un rol important părinţii, grădiniţa, şcoala, anturajul în care se dezvoltă copilul.
Subaprecierea de către educatori, batjocura colegilor, utilizarea necenzurată de către părinţi a unor expresii de
genul “nu va ieşi nimic din tine” , pot avea pentru un copil sensibil un efect dezastruos asupra motivării psihologice în
viaţă. În structura imaginii de sine există un model de referinţă cu care individual-copilul-încearcă să se identifice.
Copiii care, în urma experienţelor proprii, au dezvoltată stima de sine pozitivă se manifestă astfel: îşi asumă
responsabilităţi, se comportă independent, sunt mândri de realizările lor, îşi asuma fără probleme sarcini noi, îşi exprimă
atât emoţiile pozitive, cât şi pe cele negative, oferă ajutor şi sprijin celorlalţi colegi de grupă. Dintre experienţele
anterioare care le-au construit acestora imaginea de sine echilibrată(pozitivă) descrisă mai sus am putea menţiona: au fost
lăudaţi, încurajaţi, au fost ascultaţi, li s-a vorbit cu respect, li s-a acordat atenţie, au fost îmbrăţişaţi, au avut prieteni.
La polul opus se află copiii care, în urma experienţelor proprii, au o stimă de sine scăzută. Ei se manifestă
astfel: nu sunt mulţumiţi de propria persoană, evită să realizeze sau să se implice în sarcini noi, se simt neiubiţi şi
nevaloroşi, par rebeli sau nepăsători. Printre experienţele anterioare care le-au format o imagine de sine scăzută ar putea
fi: au fost des criticaţi, li s-a vorbit pe un ton ridicat, au fost ignoraţi sau ridicularizaţi, aşteptările celorlalţi de la ei înşişi
au fost exagerate, au fost frecvent comparaţi defavorabil cu alţi copii.
Modul cum se percep copiii pe ei înşişi este, de asemenea o componentă a formării imaginii de sine şi mi-am
pus intrebarea firească, dacă putem orienta propriile lor percepţii în raport cu scopurile noastre.
Am învăţat copiii că înţelegerea propriei persoane, a felului propriu de a fi are două componente:
- în afara mea- imaginea corpului fizic.
- înauntrul meu- sentimente, emoţii, plăceri sau neplăceri.
Construind în sala de clasa o atmosferă de siguranţă, întelegere, empatie, copiii pot fi încurajaţi să vorbească despre ei
înşişi, despre familiile lor, despre hobby-urile lor şi despre petrecerea timpului liber.
Trebuie să îi incităm pe copii la comunicare, prin diferite jocuri , numai aşa dezvoltăm “Eul personal”, personalitatea
copiilor.
Cadrul didactic are posibilitatea să formeze trăsături de caracter şi comportamente pozitive, contribuind astfel la
noile trăsături structurale ale personalităţii copiilor la formarea viitorului adult.

BIBIOGRAFIE:
Pavelescu Vasile (1970), Invitaţie la autocunoaşterea de sine, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
Piaget Jean (1968), Copilul şi jocul, Ed. Politică, Bucureşti.
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Şchiopu Ursula, Verza Emil (1994), Psihologia vârstelor, Ed. Univers, Bucureşti.’’
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CULTIVAREA CREATIVITĂȚII ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Profesor , Anton Mariana
Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați
În cadrul orelor de limba română, creativitatea ar trebui cultivată prin excelență, doar că programa testului final de
evaluare impune „îndoctrinarea” elevilor cu același gen de exerciții, cu memorarea rezumatelor, caracterizărilor și
argumentărilor pentru obținerea rezultatului dorit, în detrimentul imaginației, creativității, ingeniozității. Prin urmare, în
cadrul unor ore este necesar să fie puse în valoare dezvoltarea personală a elevilor (capacitatea de utilizare maximă,
eficientă a cunoștințelor și a propriei experiențe).
Studiul limbii române în școală are o importanță deosebită, deoarece, pe lângă faptul că limba unui popor se
identifică cu modul particular de a înțelege existența, limba română are un statut oficial care asigură dobândirea
cunoștințelor din sfera celorlalte obiecte de învățământ, procesul studierii limbii române în școală fiind parte integrantă a
acțiunii de cultivare a gândirii elevilor (spirit de observație, capacitate creatoare, imaginație, etc.) a disponibilităților de a
întreține relații interumane eficiente, imperativ categoric al dezvoltării vieții moderne.
Realizarea obiectivelor generale ale studierii limbii române impun respectarea unor cerințe metodologice care
derivă din particularitățile disciplinei și din factorii care condiționează însușirea instituționalizată a ei. Astfel, procesul de
predare- învățare urmărește limba în funcțiune, nu limba ca sistem abstract. Aceasta înseamnă că nu interesează predarea
abstractă a unor norme gramaticale, ci abordarea funcțională și aplicativă a acestora ca elemente constitutive a unei
comunicări coerente și corecte.
Pentru o învățare eficientă pusă sub semnul activizării elevilor, se impune implementarea metodelor moderne de
predare într-un procent covârșitor, neexcluzând metodele și procedeele tradiționale cum ar fi: comunicarea, conversația,
analiza lingvistică, fonetică, morfologică, lexicală, sintactică, ortografică, a punctuației și stilistică, învățarea prin
exerciții, dar rolul covârșitor va fi preluat de brainstorming, metoda mozaic, a bulgărelui de zăpadă, a ciorchinelui, a
galeriei, etc. Profesorul va deveni un mediator, iar lecțiile, experiențe de învățare prin stimularea imaginației și
creativității elevilor, care în acest mod, vor deveni adaptabili și competitivi. Pentru aceasta trebuie stimulate
componentele creativității: ingeniozitatea, spontaneitatea, flexibilitatea, noutatea prin aplicații stimulative, interesante,
plăcute.
În realizarea lecțiilor de recapitulare finală putem avea în vedere o serie de exerciții stimulative, care să cultive
creativitatea și imaginația elevilor.
1. Putem începe de la un cuvânt-cheie pentru a formula sarcini ce vizează compartimentele limbii: probleme de
vocabular, sintaxă, semantică, morfologie, stilistică și continuând cu exerciții distractive în care să realizeze diferite
asocieri stimulând găsirea conexiunilor prin idei.
Pornind de la cuvântul PRIETENIE, putem formula sarcini de găsire a sinonimelor, antonimelor, integrarea în
anumite contexte pentru a îndeplini diverse funcții sintactice, alcătuirea familiei lexicale și a câmpului lexical din care
face parte cuvântul, grupuri vocalice, formarea unor figuri de stil pornind de la termenul în discuție, enumerarea unor
opere literare cu această temă, găsirea unor proverbe (”Prietenia cutreieră în ritm de dans pământul și ne invită pe toți să
ne redeșteptăm pentru preamărirea fericirii” Epicur; ”Egalitatea este sufletul prieteniei” Aristotel; ”Prietenia îndoiește
bucuriiloe și înjumătățește necazurile” F. Bacon; ”Prietenia unui om mare este o binefacere a zeilor” Voltaire, etc.) și
continuțând cu exerciții atractive în care să descopere o serie de metafore ”bucuria de a trăi”, ”sensul
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existenței”, ”caritate reciprocă”, ”virtutea altruiștilor”, etc; sau constituirea unei definiții a termenului pornind de al
fiecare literă a acestuia:
Puterea de a avea încredere în oameni
Rostul bucuriilor
Iubire
Empatie
Trăire intensă
Efervescență
Necesitatea de a comunica
Imboldul de a merge mai departe
Eternitate
2. O aplicație asemănătoare constă în sugerarea a trei-patru cuvinte-cheie cu care elevii vor alcătui rime, dialoguri,
narațiuni, punând accent pe munca în echipă.
3. O altă metodă de activare a elevilor este ”povestea șirului”. Fiecare elev propune un cuvânt, se face inventarul
acestora pe tablă și se alcătuiește o narațiune, refăcându-se apoi povestea șirului.
4. Un exercițiu la fel de antrenant, dar și amuzant este ”știrea trăznită”. Prin amestecarea într-o urnă a o sută de
cuvinte, fiecare elev va alege trei dintre acestea și va compune o știre trăznită, căreia colegul de bancă îi va da un titlu.
Lista poate conține termeni precum: alfabet, bisturiu, cort, drojdie, elegie, finanțare, grindă, hienă, iod ș.a.
5. Un exercițiu ce stimulează imaginația ar fi găsirea de soluții la unele întrebări neașteptate de tipul: la ce s-ar
mai putea folosi o glastră, un manual de matematică, o vază etc? Ce s-ar fi întâmplat dacă Lefter Popescu ar fi avut
lozurile cu adevărat câștigătoare? Dacă popa Tanda ar fi ajuns preot într-un sat foarte bogat?
6. Cultivarea imaginației se face și în cadrul orelor de literatură atrăgând interesul elevilor către acest domeniu
prin rescrierea unui fragment dintr-o operă literară într-o versiune nouă: ”În altă zi ne trezim că iar vine părintele la
școală cu moș Fotea, cojocarul satului care ne aduce, dar de școală nouă, calculatoare, DVD-uri, sisteme homecinema…”.
7. În prezența elevilor se notează prin numerotare câte un titlu reprezentțnd o temă pentru eseurile lor. Fiecare își
alege un număr, iar profesorul le comunică titlul viitorului eseu pe care-l vor prezenta într-un termen stabilit. Iată câteva
astfel de titluri: ”Trăiesc în mezozoic”, ”Dacă aș fi singur”, ”Ce caut pe pământ”, ”Povestea unui fulg de nea”, ”Casa
bântuită”, ”Tabieturile mele”, ”Lumea zburătoarelor”, ”Cartea cu o mie de dorințe”, ”Sunt un magician”, ”Trăiesc doar o
zi”, ”Fantezie și realitate”, ”Cum pot zbura”, ”Viața unui cărăbuș”, ”Destinul bradului”, ”La capătul puterilor”, ”Fac
orice”, ”Sunt o stea în galazie”, ”De ce aici și acum?”, ”Am prieteni, am totul”, ”Ce-aș face
dacă…”, ”Nimic”, ”Egoismul”, ”Sufletele morților”, ”Cer lumină”, ”Nu renunț”, etc.
Creativitatea nu are limite, trebuie doar să o stimulăm, să o activăm, eliminând caracterul descriptivist din
acțiunea didactică și adoptând o viziune nouă asupra limbii, ceea ce duce la formarea de competențe și performanțe în
alegerea și combinarea elementeleor componente ale sistemului limbii, într-o manieră personală.
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STRATEGII DIDACTICE SPECIFICE ÎNVĂŢĂRII MATEMATICII ÎN CICLUL PRIMAR
Prof. înv. primar Dimofte Critina
Şcoala Gimnazială Nr.29 Galați
Formarea subiecţilor implicaţi în procesul instructiv-educativ presupune o riguroasă activitate de organizare şi
conducere ştiinţifică şi folosirea unui complex de modalităţi de lucru care să-i angajeze efectiv în procesul învăţării.
Experienţa didactică îmbracă aceste cerinţe, mijloace şi tehnici de învăţare în sintagma „strategii didactice”.
Conceptul de strategie didactică implică mai multe accepţiuni dintre care cele mai importante fiind cele de dirijare a
activităţilor de predare-învatare, de planificare şi organizare a instruirii, de abordare decizională a unei situaţii de
instruire. Strategiile didactice se constituie în instrumente de realizare a obiectivelor pedagogice şi de asimilare a
conţinuturilor, sunt dependente de nivelul de dezvoltare a gândirii elevilor, de cunoştinţele lor anterioare. Cu ajutorul
strategiilor didactice, învăţătorul stăpâneşte acţiunea instructivă, o dirijează, o controlează şi o reglează continuu în
direcţia impusă de finalităţile actului de învăţare.
Strategia didactică reprezintă un ansamblu de metode, mijloace de învăţământ şi forme de organizare ale procesului
de învăţământ. Aceasta este o modalitate de acţiune, o ipoteză de lucru şi are un caracter dinamic, deschis, putându-se
modela pe parcursul activităţii în raport de condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea instructiv-educativă.
Strategiile didactice au fost clasificate după mai multe criterii:
➢

după particularităţile evolutive ale gândirii elevilor:
•

strategii inductive (de la fapte concrete la elaborarea noţiunilor; percepţie – gândire abstractă; particular –
general);

•

strategii deductive (de la definiţie la concretizări, exemplificări; de la noţiune la exemple concrete; de la
general la particular);

•

strategii analogice – bazate pe modelare
strategii mixte: inductive-deductive, deductive-inductive;

➢

după gradul de dirijare/nondirijare a învăţării:
•

strategii algoritmice: prescriu pas cu pas, riguros, toate acţiunile şi operaţiile predării-învăţării,
compartimentele cadrului didactic şi al elevilor (sunt rigide, reduce curiozitatea, creativitatea);

•

strategii semialgoritmice: de învăţare semiindependentă;

•

strategii nealgoritmice: care nu prescriu dinainte desfăşurarea procesului de predare-învăţare, dirijarea
învăţării este mult redusă, accentul punându-se pe învăţarea independentă, pe efortul propriu al celui care
învaţă. Sunt strategii active-participative, din care amintim: strategii euristice, bazate pe învăţarea prin
căutare şi descoperire; strategii bazate pe conversaţia euristică; strategii bazate pe rezolvarea în mod
independent a problemelor, strategii creative; descoperire independentă, problematizarea.

Pe baza competenţelor dobândite, învăţătorii trebuie să fie preocupaţi de găsirea unor strategii activ-participative,
interactive, a unor noi metode de predare, a unor mijloace de învăţământ variate şi a unor forme de organizare pentru o
activitate cu adevărat formativă. De asemenea, îmbinarea activităţii individuale cu cea frontală şi pe grupe, realizarea
diferenţierii şi personalizării activităţii de instruire constituie direcţii ale modernizării strategiilor didactice.
Strategiile didactice interactive ne menţin atenţia prin câteva cerinţe de respectat în aplicarea lor :
➢

se recomandă ca prin strategia adoptată cadrul didactic să-i ofere posibilitatea elevului de a se manifesta spontan
şi de a avea iniţiativă;
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➢

alternarea judicioasă a relaţiei dintre competiţie şi cooperare;

➢

relaţia dintre cadrul didactic şi elevi trebuie să fie deschisă unui dialog permanent, să faciliteze instalarea unui
climat psihic caracterizat prin tonalitate afectivă pozitivă, care să conducă, prin alegerea metodelor, mijloacelor
didactice şi a formelor de organizare ale procesului de învăţământ, la formare şi informare superioară a elevilor;

➢

strategiile interactive determină ca învăţarea să reprezinte un fenomen continuu, aflat într-o continuă schimbare;

Cu ajutorul strategiilor didactice, învăţătorul stăpâneşte acţiunea instructivă, o dirijează, o controlează şi o reglează
continuu în direcţia impusă de finalităţile actului de învăţare.
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ROLUL EVALUĂRII ÎN ȘCOALA ONLINE
Prof. înv. primar, Ene Cristian Octavian
Școala Gimnazială Nr. 29 Galați
Evaluarea este esenţială pentru procesul de învățământ şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a
măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Instrumentele de evaluare online pentru
profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale
acestui tip de proces. Evaluarea poate fi de asemenea ,parte din experienţa învăţării.

Evaluarea online a crescut în

popularitatea și chiar are adepți din ce în ce mai mulți, deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari
de notare, într-un timp scurt.
În ciuda utilizării răspândite a computerelor,laptopurilor, tabletelor, telefoanelor în predare şi învăţare,
utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea
computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări
cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai
degrabă evaluarea formativă ,decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin
intermediul discuţiilor sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe
rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru
o învăţare individuală (şi pe tot parcursul vieţii).
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca:
▪

posibilitatea de a nota rapid şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.

▪

monitorizarea răspunsurilor elevilor.

▪

evaluarea poate avea loc într-un mediu favorabil, la domiciliu sau în orice loc cu acces la internet

▪

evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.

▪

furnizarea de feedback în cel mai scurt timp.
Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi cerințele diferite ale

elevilor care urmează cursuri online. Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi
factori, inclusiv aspecte legate de managementul învăţării , strategiile de predare utilizate, tehnologiile şi software
utilizat,etc.
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează multe
din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în
interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi
folosită :
▪

ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;

▪

ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;

▪

în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor.
Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate ,sunt în prezent: utilizarea comunicării prin computer ca

mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii;
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şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele
dintre opţiunile online, includ:
▪

teme scrise;

▪

discuţii /dezbateri pe teme date, online;

▪

eseuri;

▪

publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;

▪

quiz-uri şi întrebări online;

▪

jocul de rol;

▪

portofolii;

▪

teste/ examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).
Câteva din aplicațiile folosite în evaluarea elevilor, sunt:
1. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme,

muzică. Aplicația poate fi accesată de pe orice device.
2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri,
jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți
utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook.
3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste.
4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste etc. Se
accesează adresa learningapps.org și se crează cont.
5. Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide
Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează cuvinte încrucişate care pot
fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix (crează exerciţii de rearanjare a
cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări).
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, departe de
profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile
online. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva
metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de
discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare.
Rămâne provocarea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra dobândirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.
Până la urmă, elevul trebuie să învețe și online și cu prezență fizică la școală și este necesar să fie evaluat, pentru a avea
măsura înțelegerii și nivelului de efort depus îm fiecare zi.

Bibliografie:
ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian Flexible Learning Quick
Guide Series Bron, A. (2005).
quizizz.com/
wordwall.net/ro
quizlet.com/
learningapps.org/
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes
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UTILIZAREA RESURSELOR DIGITALE ÎN CREAREA UNUI DESIGN UNIVERSAL PENTRU ÎNVĂȚARE
Prof Vizitiu-Oprea Ina-Mărioara
Școala Gimnazială Nr.29 Galați
Cu rădăcini în științele neurocognitive, prinde încet teren în educație conceptul de ”design universal pentru învățare”
– UDL, Universal Design for Learning. Conștienți de natura unică a fiecărui elev, în loc să impunem o soluție pentru toți
elevii clasei, ar trebui să propunem experiențe de învățare diverse, care să se potrivească fiecăruia, maximizând șansele
de progres.
Scopul designului universal este proiectarea unei activități de învățare astfel încât:
•

să ofere multiple moduri de reprezentare a conținutului, cu referire în principal la multiplicarea formatelor în
care este accesibilă informația (vizual, auditiv, kinestezic), dar și privind gradul de dificultate, compexitatea sau
succesiunea logică, dând elevului ocazia de a alege modalitatea de prezentare sau traseul care îi convine mai
mult pentru a decodifica mesajul;

•

să ofere multiple moduri de acțiune și exprimare: variate tipuri de interacțiune a elevului cu conținutul învățării
și posibilități alternative de a demonstra că a învățat;

•

să ofere multiple moduri de participare, cu scopul de a motiva, de a susține interesul și de a antrena în activitate
cât mai mulți elevi – prin interactivitate, relevanța scenariilor propuse, legături cu viața reală, gamification,
dinamism.

Concret, designul universal ne propune să gândim activități care să-i ajute în mod real pe elevii din clasa noastră să
parcurgă conținuturile pe care le propunem:
•

să pregătim întotdeauna un suport vizual (planșe din carton, ppt, prezi, sway etc.) pentru prezentările pe care le
facem;

•

să integrăm, pe cât posibil, scurte filme relevante, soft educațional, secvențe de lecție interactive, exerciții de
grup etc. – atât în ceea ce numim ”activitate de predare”, cât și în activitățile de învățare și de evaluare;

•

să variem strategia didactică și schimbăm abordarea pe care o folosim cel mai frecvent, desfășurând mai multe
lecții pe strategie inductivă, în laborator sau în curtea școlii, împărțind elevii în grupuri de nivel egale sau mixte
etc.

•

să evaluăm elevul nu doar în situații „convenționale” și la final, ci și pe parcurs, apreciind diverse produse ale
activităților (fie și în format digital, online), schimbând formatul testului, ținând cont de evaluările colegilor săi
sau de semnificația contribuției lui într-un grup de lucru etc.

•

să avem întotdeauna în vedere motivarea elevilor și antrenarea lor în activitate – dacă reușim să-i facem să
participe voluntar, înseamnă că am proiectat și am desfășurat o lecție bună.

Designul universal este, în mod particular, potrivit pentru instruirea asistată de calculator, fiind de altfel un concept
inspirat și propulsat de posibilitățile pe care noile tehnologii le aduc în educație. Depășind perioada manualului unic și
lipsei materialelor didactice, avem acum o varietate de resurse complementare pe care le putem aduce cu ușurință în
clasă, oferind elevilor alternativa care le este cea mai apropiată și mai plauzibilă din perspectiva nivelului, potențialului și
așteptărilor lor.
Exemplu:Flori de primăvară: Laleaua (origami)
Sarcina de lucru pentru elevi:
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„Am sădit în grădiniță,
O lalea, mândră crăiță,
Și mă rog de mândrul soare,
Să-i dea haine lucitoare.
Nu știu ce culoare are:
Roșie, galbenă, albă oare?
Este-ntâia mea minune
Și aștept ziua de mâine,
Să o ud, s-o îngrijesc,
Mare, mare să o cresc!”
Dragii mei copilași, pentru că primăvara a sosit deja la noi pe meleaguri, cu alai de flori mărunte, m-am plimbat prin
grădină, unde, mi-a șoptit o lalea că ar vrea să facem o activitate frumoasă despre ea.
Tot ce avem de făcut este să ne încălzim mânuțele, iar apoi putem începe.
După ce laleaua noastră va fi gata, o vom așeza la geam, pentru ca laleaua din grădină să o poată vedea.
Iată cum putem face (https://www.youtube.com/watch?v=x9Ha5v0jHN4):
Haideți să începem!
Rezultate așteptate ale învățării (competențe și/sau obiective):
Să execute corect exercițiile de pregătire a musculaturii fine
Să răspundă corect solicitărilor și indicațiilor de lucru
Să realizeze conform indicațiilor sarcini simple de lucru manual
Tip de activitate: Temă pentru acasă
Sarcina de lucru se va realiza: Individual
Modul probabil de desfășurare a activității:
Activitatea se poate desfășura la distanță, utilizând un instrument pentru videoconferință (Zoom/ Skype/ Meet etc.). După
vizionarea filmulețului unde sunt explicați pașii de confecționare a lalelei, urmează modelul educatoarei. Educatoarea
demonstrează, cu camera web poziționată pentru a cuprinde masa de lucru. Copiii sunt invitați să arate la cameră, din
când în când, stadiul realizării propriului produs. Sunt necesare două bucăți de hârtie colorată, una verde pentru realizarea
frunzei și a tulpinii de dimensiunile 15x15 cm, iar una de culoarea albă/ roșie/ galbenă (în funcție de posibilitățile
fiecăruia) pentru realizarea florii, de dimensiunile 12x12 cm. După confecționarea celor două componente, vom tăia
colțul de jos al florii, îmbinând tulpina și floarea prin lipire (lipici solid/ lichid sau aracet). Prin această activitate, copiii
exersează atenția, voința, musculatura fină a mâinii.

Bibliografie:
•

Istrate, Olimpius (2018). Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital (Suport de curs).
Universitatea din București. Programul de dezvoltare profesională continuă iTeach. Online:
www.suntprofesor.ro

•

https://www.youtube.com/watch?v=x9Ha5v0jHN4

•

Curriculum pentru Învățământul Preșcolar(2019)
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INTEGRAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL
Profesor Cișmigiu Maria
Școala Gimnazială nr. 29 Galați
Introducerea calculatorului în procesul de învăţământ, măreşte calitatea învăţării şi permite includerea noţiunilor
într-un corp coerent de informaţii.
Algoritmizarea, modelarea, simularea sunt metode de învăţare programată ce permit realizarea lecţiilor asistate
de calculator.
Calculatorul, ca mijloc de învăţământ, poate fi folosit în variate momente ale procesului instructiv–educativ,
dintre care voi prezenta câteva.
Predarea unei lecţii sau a unor secvenţe ale lecţiei în scopul:
a. optimizării procesului argumentării;
b. evidenţierii mişcării cu ajutorul desenului de animaţie;
c. efectuării unui calcul rapid;
d. dezvoltării muncii independente şi eficientizării învăţării.
Verificarea unei lecţii sau a unor secvenţe din lecţie, a unui capitol, sau a unei programe şcolare – în cazul
examenelor;
Efectuarea de exerciţii pentru învăţarea unor operaţii şi formarea deprinderilor adecvate aplicaţiilor
corespunzătoare;
Învăţarea asistată de calculator pe baza unor programe educaţionale adecvate învăţământului autonom. Aceste
programe pot fi prevăzute cu exerciţii de control, răspunsurile putând fi, uneori, comparate cu variantele afişate pe
terminal;
Calculatorul poate fi folosit, ca auxiliar al procesului de învăţământ, la toate disciplinele şcolare care necesită
tehnică de calcul sau de reprezentare, lărgind astfel aria de posibilităţi a tuturor laboratoarelor şcolare.
În condiţiile instruirii cu ajutorul calculatorului se oferă posibilitatea în aceeaşi situaţie de învăţare să regrupeze
un set de elemente variate: sunete, voci, texte, imagini foto, desene grafice, diagrame etc, asociate în aplicaţii după
obiectivele învăţământului în mod interactiv, atât elev-calculator cât şi de îndrumător al profesorului. Această mare
varietate de instrumente capătă, în cadrul procesului de instruire valenţe formative, informative şi educative, motivând
elevii să cerceteze şi să selecteze informaţia în funcţie de sarcina didactică propusă.
Diversificarea strategiei didactice este posibilă pe baza interacţiunii elev-calculator, cu facilitarea acestora la
informaţii mai ample structurate, variate şi prezentate în modalităţi diferite de vizualizare. Calculatorul este un mijloc
între profesor-elev, dar cu o poziţie distinctă faţă de celelalte mijloace de învăţare pe funcţiile sale, complexitatea şi
posibilitatea de utilizare.
Trebuie reţinut faptul că prin răspândirea folosirii calculatorului, rolul dascălului va suferi modificări. Profesorul
se va degreva treptat de activitatea de rutină, dar sarcinile lui se amplifică prin faptul că va trebui să realizeze programe
sau să elaboreze proiecte de programe şi să le adapteze la cerinţele procesului educativ. Procesul educaţional se va
descentraliza, transformându-se dintr-un sistem centrat pe profesor, într-unul centrat pe subiecţi. Dar, oricât de complete
ar fi programele, profesorul rămâne maşina perfectă de învăţat.
Calculatorul are, mai întâi, o funcţie de prezentare a unor noi conţinuturi, de mijlocire a asimilării acestora prin
tehnici specifice. Acesta este un mediu interactiv, care menţine atenţia şi motivaţia elevului treze, indiferent de gradul de
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dificultate al sarcinii educative. El poate simula procese, fenomene naturale sau situaţii, antrenând elevul în jocuri
pedagogice care le solicită perspicacitatea, atenţia sau creativitatea.
Calculatorul permite o nouă formă de prezentare a unor lecţii. El nu poate însă înlocui profesorul, după cum
cartea nu poate face să dispară lecţia la clasă; nu se poate substitui celorlalte forme de învăţământ. Evident, educaţia nu
se poate reduce la informatică şi calculator, sarcinile şcolii şi ale profesorului cresc, ele purtând în vreme solia
revoluţionară a noii calităţi.
Instruirea programată şi asistată de calculator necesită îmbinarea studiului prin intermediul manualului sau
calculatorului cu lectura altor materiale bibliografice şi cu experimentul, menţinând rolul suplu al relaţiei elev-profesor.
Modernizarea şi perfecţionarea învăţămîntului şi a tehnologiei didactice constituie o necesitate obiectivă a
tuturor cadrelor didactice. Utilizarea calculatorului în procesul educaţional este un imperativ al timpului, în contextul
dezvoltării vertiginoase a tehnologiilor informaţionale.
Utilizarea Tehnologiei informaţiei în procesul educaţional este un imperativ al timpului, în contextul dezvoltării
vertiginoase a tehnologiilor informaţionale. A intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea calculatorului, pentru
comunicare, informare, instruire.
Din experienţa proprie am ajuns la concluzia că prin orele de Tehnologia Informației putem dezvolta
următoarele însuşiri de natură să faciliteze performanţele creatoare ale copilului:
•

flexibilitatea gândirii este considerată a fi principalul factor al creativităţii. Prin flexibilitate se înţelege
modificarea rapidă a mersului gândirii atunci când situaţia o cere, de a renunţa la algoritmi normali, de a
abandona calea care, la un moment dat se închide, pentru a se înscrie pe o altă direcţie de căutare, cu totul
diferită, uşurinţa cu care un individ poate face asociaţii îndepărtate. Stimularea gândirii, îndemnul educatorului
adresat copilului de a găsi o cale de rezolvare a problemei sau chiar de a enumera toate răspunsurile posibile,
sunt esenţiale.

•

originalitateaeste după părerea multor oameni de ştiinţă nota definitorie a creativităţii. În accepţiunea cea mai
largă indiciul originalităţii îl constituie caracterul neuzual al soluţiilor, raritatea lor statistică, ingeniozitatea şi
caracterul surprinzător al apropierii între cunoştinţele utilizate.

•

fluiditatea– sau capacitatea de a înşira într-un timp scurt un număr cât mai mare de combinaţii este o calitate
deosebit de însemnată în actul creaţiei.
Pentru a fi educatặ, creativitatea trebuie mai întâi cultivatặ. Motivaţia este nota primitặ pentru un rặspuns şi mai

ales satisfacţia elevului rezultând din bucuria de a fi rezolvat el singur problema. Aceasta este o componentặ a
creativitặţii ce trebuie luatặ în seama ori de câte ori o cere practica.
Folosirea calculatorului în formarea creativității în procesul educaţional are următoarele avantaje:
•

permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului la informaţii mai ample, mai logic
organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare;

•

pune accentul pe participarea elevilor, îi dă elevului un rol activ în procesul de învăţare;

•

învăţarea este individualizată, nu standardizată;

•

stimulează dezvoltarea imaginaţiei;

•

pe ecran pot fi simulate unele procese, situaţii care cu ajutorul resurselor tradiţionale este dificil (sau chiar
imposibil) să le obţii;

•

permite aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute de elev.

•

sporeşte ritmul învăţării şi reduc timpul de studiu;
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•

la fiecare temă elevul este informat despre ceea ce învaţă fapt care duce la sporirea motivaţiei şi la favorizarea
învăţării;

•

sunt folosite posibilităţile oferite de calculator pentru captarea atenţiei;

•

se reactualizează cunoştinţele predate anterior pentru a asigura continuitatea logică a învăţării;

•

la evaluarea prin teste itemii sunt distribuiţi de către calculator în ordine discretă, ceea ce face evaluarea mai
eficientă „lipseşte copierea”;

•

creşte caracterul obiectiv al aprecierii;

•

are loc diminuarea erorilor de apreciere datorate stresului sau oboselii examinatorului;

•

materialul de învăţat este introdus astfel: prezentarea informaţiilor şi procedeelor de lucru, exemple de sarcini
rezolvate, sarcini de lucru pentru elev;

•

calculatorul reacţionează la fiecare răspuns al elevului.
În concluzie, pot afirma că Tehnologia Informaţiei conferă învăţământului tradiţional o nouă dimensiune, ce

promite creşterea substanţială a randamentului învăţării şcolare și dezvoltării creativității, oferind astfel o soluţie
realizabilă şi realistă problemei cu care se confruntă învăţământul contemporan, care se adaptează tot mai greu cerinţelor
sociale în dinamica accelerată, impulsionată de ritmul actual al înnoirilor tehnico-ştiinţifice.
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CURSURILE ONLINE – O PROVOCARE PENTRU TOȚI
Profesor, Cișmigiu Tincuța
Școala Gimnazială Nr.13 ”Ștefan cel Mare” Galați
Trei milioane de elevi au rămas acasă, și vor mai sta o vreme, însă nu ”a venit vacanța cu trenul din Franța” ci
materia trebuie parcursă în continuare. Sunt 180.000 de dascăli care, cumva, trebuie să se adapteze și să îi instruiască pe
elevi. E stare de urgență și se impun măsuri. Indiferent că se descurcă sau nu cu internetul profesorii și învățătorii sunt
primii chemați să se pună la punct.
O platformă online gratuită, recomandată de Ministerul Educației pentru elevii și profesorii stau acasă, are
soluții simple. În primul rând, aceasta îi va ajuta pe cei aproape 180.000 de profesori din România să se adapteze și să se
familiarizeze cu predarea prin noile tehnologii, pentru ca astfel să poată continua lecțiile.
E important ca profesorii să își învingă teama de ecran. Chiar dacă pentru majoritatea dintre noi e cel mai firesc
lucru să folosim diverse rețele de socializare, 10 experți în comunicare au stabilit că dascălii au nevoie de ajutor. Odată
accesată platforma Școala pe net vor învăța cum să aleagă cea mai optimă rețea de coalizare pe care să o folosească
pentru a preda. Pentru început sunt trei variante prezentate. Facebook, Whatsapp, Zoom.
Urmează pasul al doilea. Profesori și specialiști în pedagogie împărtășesc tehnici și povești de succes pentru a
ușura tranziția spre online în această perioadă. ”E important ca profesorii să își învingă teama de ecran și tehnologie
acum, cel puțin până ne vom întoarce în siguranță înapoi în clasele noastre. Și facem ceea ce putem, cum putem, pentru a
asigura educație și a fi împreună.
Pentru că digital, putem fi împreună și dacă deschizi acum camera să vorbești copiilor despre subordonata de
caz, o să vezi că este ok să nu fii singur în fața ecranului. Și că nu trebuie să devii expert în Tik Tok sau live-uri, ci doar
să vii spre elevii tăi în cel mai uman mod prin care poți în aceste momente. Iar acest mod este unul digital”, scriu
dezvoltatorii platformei.
Până la urmă, românii nu inventează roata. Sisteme educaționale din întreaga lume trec zilele acestea prin nevoia
de a se reinventa, dată fiind situația în care milioane de elevi își petrec zilele în casele lor, la fel și profesorii lor. Ideea e
simplă: tehnologia nu doar că poate ajuta la învățare ci e esențială.
Testele scurte și dese cresc rata de învățare a elevilor
”Știi ce e ciudat? Că pentru mine este important ca în timpul lecțiilor virtuale, ei să vorbească și să îi aud – simt
că asta îi provoacă, într-un sens bun, și pe elevii care nu sunt obișnuiți să vorbească așa mult – cum sunt elevii foarte buni
la matematică și științe reale, obișnuiți să stea în banca lor și să rezolve problemele și exercițiile”, dezvăluie Anca,
profesor de matematică, după prima utilizare Skype.
Iată și un pont. Tot de la dezvoltatorii platformei. O echipă de cercetători de la Universitatea Harvard au ajuns la
concluzia că intercalarea conținutului multimedia și a materialelor de învățare online cu teste scurte, la intervale de timp
regulate, pot îmbunătăți implicarea elevilor. Cercetările au arătat că utilizarea acestor teste a redus aproape la jumătate
(42%) distragerea elevilor, ceea ce a avut ca efect și creșterea considerabilă a notelor obținute de aceștia.
Centrul de Resurse în Comunicare, Asociația Techsoup, Teach for Romania, Seeding Knowledge Foundation,
cu sprijinul Kaufland România și în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării au lansat „Școala pe Net”, o
platformă multimedia gratuită, destinată cadrelor didactice care pot învăța mai ușor de la specialiști în educație și IT cum
să utilizeze resurse online, utile în procesul de predare.
Pentru a face Școala pe net, profesorii nu trebuie să aibă cunoștine speciale
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Inițiativa este o primă soluție concretă care ajută profesorii să se adapteze și să se familiarizeze cu noile
tehnologii. Vestea bună e că profesorii nu trebuie să aibă cunoștine spciale pentru a putea fi activi pe platformă.
Aceasta le explică, pas cu pas, ce mijloace tehnice și pedagogice au la dispoziție pentru a ține cursurile online,
cum își pot crea conturi pe diferite aplicații digitale și platforme de e-learning sau sau cum își pot adapta conținutul
educațional folosind noile tehnologii, indiferent de nivelul abilităților tehnice pe care le au.
10 experții, la dispoziția dascălilor
În acest sens, 10 experți în domeniul educației și tehnologiei vor oferi asistență online profesorilor cu privire la
adaptarea curriculei și a procesului educațional la predarea pe Internet. Aceștia vor răspunde la întrebările adresate de
profesori și vor crea conținut relevant pe platformă, sub formă de articole, tutoriale video sau webinarii cu informații
utile.
Conținutul va fi dezvoltat constant pentru a acoperi cât mai multe nevoi și pentru a îmbunătăți permanent
procesul didactic. „Învățarea este un proces continuu care trebuie să se desfășoare și dincolo de pragul sălii de clasă.
Rolul platformelor educaționale este acela de a menține contactul cu școala, de continuare a învățării de acasă.
Susțin diversitatea resurselor și a instrumentelor care pot contribui la succesul învățării și îi încurajez deopotrivă
pe elevi și pe colegii mei, cadrele didactice, să utilizeze aceste resurse pentru dezvoltarea lor profesională și personală.
Felicit pe toți partenerii care prin activitatea lor au dat dovadă că au înțeles mesajul: O Românie modernă nu poate fi
decât o Românie educată”, declară Monica Anisie, Ministrul Educației și Cercetării.

Bibliografie:
• Antonio Bartolomé. (2008). Web 2.0 and New Learning Paradigms. eLearning Papers.
• Antonio Calvani, Giovanni Bonaiuti, Antonio Fini (2008). Lifelong learning: What role for e-learning 2.0? Journal of
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII INIȚIALE LA
PREȘCOLARI
Prof.înv.preșcolar Boboc Anton Ramona
Grădinița ”Motanul Încălțat” Galați
,,Evaluarea merită un loc important în învățământ,din care face parte integrantă.Ea are întotdeauna un
raportdirect sau indirectcu progresul,în extensie și în calitate,al învățării.”(D.Ausubel)
Prin evaluare,educatoarea pregătește copilul pentru o integrare fără disfuncții în școală,furnizând învățătorilor
date necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte.
Referitor la importanța evaluării inițiale.Ausubel preciza că,,ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt
cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare.Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”.Ea oferă
educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de a formula
cerințe următoare.Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și alcătuirea
unor programe de recuperare.
Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuși și mai puțin raportarea la norme de
grup.
Evaluarea inițială reprezintă o componentă esențială a progresului instructiv-educativ din grădiniță fără de
care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte și ale grupei în ansamblu.
Evaluarea trebuie să îndeplinească trei funcții:măsurare(ce a învățat copilul?),predicție(este nivelul de
dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor?)și diagnoză(descrierea stării de faptși identificarea aspectului
care perturbă dezvoltarea copilului).
Pe lângă funcțiile de măsurare,de diagnosticare și de prognozare,un rol important al evaluării inițiale este
stabilirea demersului didactic din perioada următoare,care urmărește în primul rând socializarea copiilor.
La începutul fiecărui an școlar,primele două-trei săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre
copii(evaluării inițiale).
Educatoarele vor observa copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic și vor dialoga cu aceștia
și cu părinții preșcolarilor,în vederea obținerii unor aspecte legate de dezvoltarea psiho-fizică și nivelul de cunoștințe și
deprinderi ale copiilor din grupă.
Toate aceste informații vor fi consemnate în caietul de observații al copiilor sau în fișa de apreciere a
progresului și vor sta la baza elaborării caracterizării grupei și apoi la întocmirea planificării calendaristice anuale.
Fișa de apreciere a progresului individual este un instrument de lucru care puncteazăcompetențele copilului ce
ar trebui să fie dobândite până la încheierea perioadei de preșcolaritate.
În grădiniță evaluarea inițială se realizează în funcție de cele cinci domenii de dezvoltare:
1.Dezvoltarea fizică,a sănătății și iginiei personale-cuprinde o gamă largă de deprinderi și abilități-de la
mișcări largi ,cum sunt săritul,alergarea,până la mișcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea),dar și
coordonarea,dezvoltarea senzorială,alături de cunoștințe și abilități referitoare la îngrijire și igienă personală,practici de
menținere a securității personale.
2.Dezvoltarea socio-emoțională-vizează debutul vieții sociale a copilului,capacitatea de a stabili și menține
interacțiuni cu adulții și copiii.
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3.Capacități și atitudini de învățare-se referă la modul în care copilul se implică într-o activitte de
învățare,modul în care abordează sarcinile și contextele de învățare,precum și atitudinea sa în interacțiunea cu mediul și
cu persoanele din jur.
4.Dezvoltarea limbajului,comunicării și a premiselor citirii și scrierii vizează dezvoltarea limbajului( sub
aspectele vocabularului,gramaticii,sintaxei,a comunicării(cuprinzând abilități de ascultare,comunicare orală și
scrisă,nonverbală și verbală)și preachizițiile pentru scris-citit și însoțește dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.
5. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii-abilitatea copilului de a înțelege relațiile dintre
obiecte,fenomene,evenimente și persoane dincolo de caracteristicile lor fizice.Domeniul include abilități de gândire
logică și rezolvare de probleme,cunoștințele elementare matematice ale copilului și cele referitoare la lume și mediul
înconjurător.
În educația timpurie principala formă de învățare este jocul.Acesta constituie și un mijloc de evaluare
elocvent:jocul liber,jocul dirijat,observarea sistematică a copilului,conversația,analiza produselor activității,analiza
progresului de integrare socială constituie mijloace favorabile în evaluarea inițială a preșcolarilor.
Modalitățile alternative de evaluare care valorizează copilul și în baza cărora se apreciază progresul înregistrat
de copil sunt:discuțiile individuale cu copiii,autoevaluarea,aprecierile verbale,oferirea de ecusoane,medalii,jocuri
evaluative,jocul de rol,lucrările practice,consemnarea pe un grafic a rezultatelor(cu simboluri),expoziții cu lucrări ale
copiilor.
Metoda consemnării grafice a progreselor copilului este o metodă comparativă care pune în evidență
manifestările prin valoarea lor de start și apoi valorile înregistrate într-o fază ulterioară a activității copilului.
Metoda portofoliului cuprinde rezultate relevante obținute în urma aplicării probelor de
evaluare:scrise,orale,prectice,sau activități extracurriculare.
Portofoliul reprezintă o metodă de evaluare flexibilă,complexă și integratoare constituind un mijloc de a
valoriza munca individuală a copilului promovând interdisciplinaritatea,complementaritatea în evaluare.
Evaluarea trebuie să surprindă preșcolarii în acțiune,promovând devoltarea globală a personalității,asigură
copilului libertatea de selectare a temelor și mijloacelor de realizare..
Progresul copilului trebuie monitorizat ,comunicat părinților.
Implicarea părinților se realizează prin activități de consiliere,discuții informative,analiza portofoliului
copilului,scrisori tematice,etc.
Fișa de apreciere a progresului nu conține reguli,concepte,legi ci doar progresul realizat de copil în raport cu
el însuși într-o anumită perioadă a dezvoltării sale.
,,Esența evaluării este cunoașterea efectelor acțiunii desfășurare,pentru că,pe baza informațiilor
obținute,această activitate să poată fi ameliorată și perfecționată în timp”(E.Frăsineanu”.)

Material bibliografic
1.Curriculum Pentru Educație Timpurie-Ministerul Educației Naționale-Anexă la ordinul ministrului,4.694/2.08.2019
2.Ausubel,P.D.,Robinson,R.F.-,,Pedagogia Secolului XX, Învățarea în Școală,Editura Didactică și Pedagogică, București,
1981
2.Păiși Lăzărescu,Liliana Ezechil-Laborator Preșcolar,Editura Integral,București;
3.Bocoș,M.,Teoria și Practica Instruirii și Evaluării,Editura Casa Cărții de Știință,Cluj Napoca,200

3115

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE
Profesor învățământ primar TUȚĂ LIVIA
Școala Gimnazială Cerăt,jud.Dolj
Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură continuarea
procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente
informatice de comunicare la distanță.
Această modalitate alternativă este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în design curricular și
experți în noi tehnologii comunicaționale.
Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin trei zone pedagogice:
•

învățarea online de calitate,

•

predarea online

•

proiectarea instruirii online.

Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare atentă a instruirii.
Atribuții
În primul rând, pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie să se regăsească sub forma învăţării mixte
(blended learning – on line şi faţă-în-faţă). Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri de interacțiune, atunci când este
integrată în mod semnificativ, crește rezultatele învățării.
În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă
•

timp de planificare,

•

pregătire și dezvoltare pentru o lecție,

•

situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și într-un timp redus.

Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci și proiectarea atentă a
tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Apoi, trebuie adaptată particularităților de vârstă și
chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de
formare.
Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe avantaje, însă putem să
vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd eu învățarea prin internet.
Avantaje
1.

Distribuirea rapidă a materialelor didactice:
o

Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui informațiile pe care
le dorește.

o

Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va pierde
nimic pentru ca informațiile rămân online.

2.

Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare:
o

3.

Orice persoana din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând.

Existența conținuturilor multimedia:
o

Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale care
întotdeauna au eficientizat învățarea.

4.

Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință:
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o

Dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită sau poate dorește să o actualizeze, el
poate face acest lucru oriunde și oricând. De asemenea, orice document poate fi editat și reedidat, astfel
corectarea nu mai produce dificultăți.

5.

Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor:
o

Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi timp; în mod individual sau
se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să și comunice.

6.

Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului:
o

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De asemenea,
ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel
există și interacțiune virtuală și nu numai învățare individuală.

Dezavantajele învățării online
1.

Dificultăți în utilizarea tehnologiei:
o

Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea sunt întâmpinate
probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. De
asemenea sunt întâlnite situații de confuzie și dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație. Dar
această problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video.

2.

Lipsa comunicării reale/fizice:
o

Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai
știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces ne
robotizează!

3.

Situații limită:
o

Numesc situații limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea
acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla să piardă o anumită
informație care îi era utilă în acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situații de criză
chiar nu pot fi controlate.

Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru elevi, învățarea online activă
solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate de mărimea grupului de
elevi vor limita foarte mult strategiile utilizate; un număr mare de elevi face imposibilă interacțiunea de calitate.
Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește; se ajunge, în cele din urmă, la un
punct în care pur și simplu nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific și prompt.
Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și profesori; dar și
între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de abordare a învățării. Acest tip de instruire poate
fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat
în condiţiile în care înţelegerea acestora nu este facilitată de profesor.
Concluzii
Am putut expune câteva idei, însă cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor
mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza
în mod efficient.
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•

Învățarea in clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite profesorilor să
cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca mentori si să ghideze
studenții în posibilitățile lor de carieră.

•

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebari
cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat.

•

Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, elevii pot găsi mai
multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online generalizate.

•

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între elevi și profesori,
deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene.

•

În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține note mari.

BIBLIOGRAFIE
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
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Școala online, avantaje și limite
Prof. înv. primar Chiorean Maria-Carmen
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Târnăveni, Mureș
În urmă cu un an, un musafir nepoftit, inamicul microscopic cu puteri nelimitate a zdruncinat întreaga lume, a
schimbat buna orânduire și a impus o adaptare din mers a cadrelor didactice la ceea ce nu foloseau de bună voie,
respectiv la munca online.Se știe că fiecare schimbare, fiecare situație nouă face omul să iasă din zona de confort, iar
acest lucru poate da naștere unei forme de teamă, faimoasa teamă de necunoscut. Chiar dacă, datorită experienței
acumulate, adulții au învățat să se autoliniștească și să facă față situațiilor stresante, în ceea ce privește predarea online
am remarcat suficient de multe obstacole care m-au determinat să cred că nu întotdeauna putem rezolva ușor o situație de
criză, dar nici nu abandonăm. Am fost invitați la creativitate și la originalitate, obligați fiind săobșinem performanță ăn
condițiile realității concrete.
Cum am procedat eu în urmă cu un an? Am apleat la cunoștințele elevilor legate de tehnologie și i-am lăsat să
devină partenerii mei în învățare. Eu am învățat de la ei să folosesc tehnologia, iar ei au învățat mai departe ceea ce
aveam de predat. Ne-am întâlnit online conform unui orar special. Am început să vizionăm scurte prezentări video, apoi
să ne întâlnim să dicutăm.
În același timp, am intrat în contact pe diferite rețele de socializare cu mulți colegi din țară și am început să
descopăr avantajele aplicațiilor și resurselor online. Multe teme se puteau rezolva cu ajutorul acestor aplicații care
existau și înainte de pandemie, dar eu nu le foloseam deoarece nu știam de ele. Am început să învăț lucruri noi și să-mi
surprind elevii. Mi-am dat seama că elevii mei sunt mai atenți atunci când rezolvă un test sau o temă și se concentrează
mai ușor, practic le plăcea noul mod de lucru: scriau mai puțin, gândeau mai mult. Am constatat astfel că învățarea a
devenit mai ușoară, deoarece mijloacele didactice folosite erau mai pe placul elevilor, le trezeau interesul, gradul de
atractivitate era crescut și motivația intrinsecă prindea contur.
Dezavantajele acestui mod de lucru s-au lăsat așteptate. Primul și cel mai trist este cel care nu a putut fi
înlăturat, și anume implicarea părinților în rezolvarea sarcinilor școlare. Părinții dornici de rezultate foarte bune obținute
de odorul lor, nu au putut înțelege răul cel mare și au rezolvat cu succes toate testele copiilor, în timp ce aceștia asistau și
se buucrau. Dar, în mediul fizic cât și în cel online, responsabilitatea nu apasă doar pe umerii cadrului didactic, ci și pe
părinți, iar cei care nu au înțeles acest lucru, vor regreta când va fi mult prea târziu.
Alte limite impuse de școala online în colectivul de elevi au fost:
•

lipsa aparatelor digitale performante

•

rețeaua de internet

•

jocurile de grup

•

interacțiunea fizică
Consider că un cadru didactic capabil să echilibreze elementele contradictorii ce apar în viața clasei de elevi,
este dacălul care reușește să câștige încrederea elevilor. Iar un grad mai ridicat de încredere în profesor aduce o mai mare
implicare, crește capacitatea de efort voluntar al elevilor și, în general, conduce către acea atmosferă propice învățării,
indiferent de mediul în care se lucrează.
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Online-Unterricht als Innovation und Kreativität zur Leistung
Stănuleț Bacociu Daniela Elena
Grădinița cu P.P. Nr.22 Sibiu

,,Die Erziehung ist die mächtigste Waffe ,die man benutzen kann,um die Welt zu ändern,,.Wie auch Nelson Mandela
in seinem Zitat beschreibt ,soll man Bildung nutzen,um die Welt unter allen Umständen zu verändern.Deshalb war ich als
Lehrkraft auch mit dem Online-Unterricht einverstanden.Dadurch haben wir nicht den Kontakt mit den Kindern,Eltern
verloren.
Im Online-Unterricht habe ich durch die Verwendung verschiedener ,,Apps,, die Aktivitäten spielerisch
gestaltet.Diese ,,Apps,, wurden uns innerhalb der Fortbildungsseminare von Methodisten in deutscher Sprache
vorgestellt.Es sind kindgemässe,interesannte aber auch einfache Apps zu verwenden.Ich habe sie für meine von mir
geleitete, mittlere Gruppe in allen Erfahrungsbereiche benutzt:,,Sprache und Kommunikation,, ,,Musik,, , ,,Mathematik,, ,
,,Kind und Bewegung,, , ,,Naturwissenschaften,, , ,,Kind und Gemeinschaft,, , ,,Ästhetik und Kreativität,, , ,,Wahlfach Märchen in deutscher Sprache,, . Als Unterrichtsmethoden und -verfahren habe ich Puzzlespiele,Memory-,Glücksrad,Öffne das Kästchen benützt.Ich konnte auch Bilderbücher zu verschiedenen Themen und Märchen erstellen,vorstellen
und weiterleiten.Dieses Arbeitsmaterial im Online-Unterricht ist sehr anschaulich und bietet eine Bereicherung des
Wissens und Erweiterung des Wortschatzes in deutscher Sprache.
Dazu habe ich auch verschiedene Bildungsplattforme für Elternbesprechungen,Laternenfest und Weihnachtsfeier
verwendet. Ich habe sogar Feed-back ,als Audio-Video Aufnahmen und Beiträge mit Kinderzeichnungen, von Kindern
und Eltern bekommen. Mit Hilfe dieser Apps und Bildungsplattforme haben die Eltern auch
Arbeitsmaterial,Arbeitsblätter für Wiederholung während der Ferienzeit erhalten.
Eine Beziehung zwischen Innovation-Kreativität und Leistung konkretisiert sich auch in der Online-Welt.Dadurch
haben die Kinder nicht den Kontakt zu den Erzieherinnen,zum Lernprozess verloren.Während des Online-Unterrichtes
konnten sie miteinander und mit der Erzieherin in der virtuellen Welt interagieren.Die Kinder haben Spass daran gehabt
und sie haben sich unbewusst durch diese ,,Apps,, neue Kenntnisse angeeignet. Ihre Feinmotorik im Online-Umfeld ist
höher gestiegen,die Kinder zeigen Interesse für Technologie. Manche Eltern haben auch mitgemacht ,aber es waren auch
4-jährige Kinder,die alleine zum Online-Unterricht aktiv waren.
Diese Veränderung der Welt hat uns gezwungen, in den technologischem Bereich zu übertreffen.Ich als
Erzieherinn,die Lehrlinge aber auch die Eltern haben etwas Neues erlebt und gelernt.
Meiner Meinung nach hat der Online-Unterricht auch positive aber auch negative Seiten.Was mir persönlich
aufgefallen ist,ist die Tatsache ,dass die emotionale Seite der Kinder sehr stark beeinflusst war.Nach der 20 -30 Minuten
Online-Aktivitäten waren die Kinder unruhig,nervös .Die Kinder äussern ein violentes Verhalten.Die Lehrlinge fühlen
sich einsam ,es gibt keine Interaktion mit den Kollegen aus dem Kindergarten.Sehr schwer war es für die Kinder,die
keine Geschwister haben.
Für den Kindern hat sich der Online-Unterricht gelohnt neue Kenntnisse anzueignen,aber es gefällt ihnen viel
mehr den Kindergarten physisch zu besuchen , zu Hause den ganzen Tag zu verbringen.
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Als Schlussfolgerung muss man den ganzen Leben lang lernen .Diese Zeiten waren für mich eine Gelegenheit
die Erfahrung im Online-Bereich zu erfahren,mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen,kreativ sein,mehr Zeit für mich
selbst haben usw.
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CONDUITA CREATIVĂ A PROFESORULUI
Prof. Hojda Ioana Mihaela
Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc
,, Oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă de fapt creativitatea ” .
( A . Haven)
Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii implică un înalt nivel
de cunoaştere din partea tuturor celor care participă la procesul de producţie, precum şi valorificarea tuturor resurselor
umane cu caracter creator al fiecărui individ, însăşi esenţa personalităţii umane constând în afirmarea ei creatoare.
Pentru învăţământ o importanţă deosebită o constituie educabilitatea creativităţii în general, care implică
receptivitate şi atitudine deschisă faţă de experienţa pozitivă, sensibilitatea faţă de nou, dorinţa de a experimenta şi
valorifica noi ipoteze, o activitate călăuzitoare de norme şi achiziţii valorificate, dar bazate pe invenţie, pe creaţie şi pe
dăruirea dascălului faţă de copil şi valori.
În contextul profundelor transformări ce au loc în societatea românească, şi a cerinţei de integrare a ei în
ansamblul structural al lumii contemporane în care nevoia de resurse naturale devine tot mai acută, una din multiplele
soluţii spre care se înclină este valorificarea într-o mare măsură a potenţialului creativ al individului.
Dacă resursele naturale convenţionale se înscriu pe traiectoria epuizării, resursele de materie cenuşie sunt practic
inepuizabile şi ele îmbracă forma inteligenţei umane.
De aici se desprinde concluzia de a valorifica acest rezervor uriaş de materie cenuşie în direcţia formării
personalităţii umane inteligente, productive, creatoare. De aceea se apreciază că dezvoltarea unei naţiuni va depinde tot
mai mult de sectorul care produce inteligenţă, creaţie, adică de învăţământ.
Educarea creativităţii elevilor a devenit o preocupare de prim ordin a şcolii de pretutindeni. Progresul omenirii
nu este disponibil fără activitatea creatoare, teoretică şi practică a oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea
creatoare să fie considerată ca forma cea mai înaltă a activităţii omeneşti. Creator poate fi considerat oricine nu rămâne la
ceea ce a moştenit , la ceea ce a învăţat şi apoi reproduce în chip mecanic ce încearcă să aducă o contribuţie personală, să
progreseze, să-şi expună ideile proprii asupra unui anume subiect, prin urmare elementul creator nu se găseşte numai în
aşa numitele activităţi superioare.
,,Orice creaţie este un act al dăruirii de sine, e o faptă a iubirii prin care prinde viaţă şi căldură întreaga
comunitate umană chemată să se înalţe şi să se bucure de acel dar.” A.Clinciu arată că ,,schimbarea, noutatea şi
creativitatea în educaţie sunt, necesităţi imperative” pentru că:- acumulând progresiv pierderi de ritm trebuie să facem
saltul pe creasta celui ,,de-al treilea val, al societăţilor informatizate”; - racordarea la standarde europene presupune
rapida ştergere a decalajelor cu ţările dezvoltate; - fără creativitate nu numai profesorul se devalorizează, dar însuşi
sistemul devine anacronic, un loc de muncă descurajant ce nu atrage nici tineri, nici elite intelectuale; Fiind ,,uvertura” tuturor reformelor, ritmul asimilării noului trebuie să fie mult mai mare .
Noile cerinţe ale elevilor şi societăţii impun ca sistemul de instruire şi de metodologie didactică să fie suplu şi
permisiv la dinamica schimbrii care au loc în componentele procesului instructiv şi educativ. Pentru a implementa aceste
idealuri ale societăţii, adică de dezvoltare a creativităţii elevilor, este nevoie de noi metode şi mijloace care să asigure
acest lucru.
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Un elev îşi manifestă spiritul creativ atunci cînd: se implică activ în procesul de formare şi învăţare, adoptă o
atitudine activă şi interactivă; explorează mediul şi găseşte soluţii personale; problematizează conţinuturile şi face
descoperiri; elaborează produse intelectuale unice şi intelectuale etc.
Acest fenomen al creativităţii trebuie să-l urmărim şi să-l dezvoltăm în permanenţă, fără a-l bloca. De
aceea, în vederea împlinirii celor afirmate au apărut metode noi care să stimuleze spiritul creativ şi asocierea de noi idei .
Sunt numeroase metode şi procedee care pot fi utilizate. Selecţia lor are nevoie de repere. Dezvoltarea spiritului
de observaţie, a gândirii şi imaginaţiei, dezvoltarea aptitudinilor de ordin caracterial până la setul direcţional al
personalităţii creatoare (corelaţia integrativă a intereselor şi aptitudinilor creatoare) asigură originalitatea. De asemenea,
este nevoie de restructurări radicale în metodologia învăţării, precum şi de crearea în clasă a unei atmosfere permisive,
care să favorizeze comunicarea în activitatea de învăţare. Supleţea şi originalitatea gândirii, găsirea unor soluţii noi şi
satisfacţia faţă de găsirea acestora pot fi cultivate prin toate disciplinele de învăţământ .
Factorul esenţial în stimularea spiritului creator este cadrul didactic, prin caracteristicile personalităţii sale, prin
conduita să profesională, prin atitudinile manifestate în clasă sau în afara ei faţă de personalitatea şi comportamentul
elevilor. Profesorul creativ asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii, creează oportunităţi pentru
autoînvăţare, încurajează gândirea divergentă. El îi stimulează pe copii să caute noi conexiuni între fenomene, să
imagineze noi soluţii pentru probleme care se pot rezolva în manieră rutinieră (,,rutină-ruină-rugină,,), să asocieze
imagini şi idei, să formuleze ipoteze îndrăzneţe, neuzuale şi să dezvolte ideile altora.
Un dascăl creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări, are o întelingenţă lingvistică specială, competenţe de
comunicare, este empatic, prietenos, neobosit, disponibil să-i ajute şi să-i asculte pe copii. Fiecare act creativ începe cu o
întrebare. Aceste întrebări trebuie să fie deschise, să aibă sens, să nu aibă răspunsuri predeterminate. (Ce s-ar întâmpla
dacă...Ce credeţi despre...Dar dacă...totuşi...Cum s-ar mai putea...?)
Este în general acceptată supoziţia că numai cadrele didactice creative determină dezvoltarea creativităţii
elevilor. Un pedagog creativ iese din rutinele didactice, diversifică solicitările, valorifică potenţialul creativ al elevilor,
creează competenţe specifice. Tehnicile de învăţare creativă ar trebui să constituie o componentă de bază în formarea
cadrelor didactice iar atitudinile creative o componentă a personalităţii lor care trebuie depistată şi susţinută permanent.
Elevii mici au multe din calităţile atribuite unei personalităţi creative: sunt curioşi, atenţi la tot ce mişcă în jurul
lor, au simţ de observaţie, simţ al umorului, mereu în căutarea noului. Încercând să fim cât mai aproape de ei vom învăţa
să vedem lumea cu ochii lor, vom învăţa multe lucruri noi şi vom cunooaştet mai bine lumea fascinantă a copiilor.
Pentru a avea elevi creativi trebuie să se străduiască cadrele didactice să evite rutina, să fie creativi, să
producă ,,noul ,, în toate domeniile vieţii, fiind cunoscut rolul de formator pe care îl are cadrul didactic în mediul său
social. Întotdeauna oamenii în general şi copiii în special au fost atenţi, sensibili la exemple. În acest sens putem vorbi de
,,antrenamentul” la creativitate, care se poate realiza în toate formele de activitate cu elevii mici. Pentru a realiza acest
lucru trebuie să încercăm demontarea clişeelor culturale care blochează creativitatea copiilor. Persoanele necreative nu au
curajul şi independenţa necesare pentru a-şi asuma decizii noi, soluţii noi la probleme, vechi sau noi, sau modalităţi
personale de abordare a unei probleme.
Copiii pot fi învăţaţi, prin căutarea şi verificarea soluţiilor propuse să aleagă pe cele corecte şi să le elimine pe
cele eronate sau neconvenabile. Numai oamenii liberi pot fi creativi. Cu cât vom cunoaşte mai bine copiii, cu cât ei se vor
cunoaşte şi aprecia mai mult, cu atât vom obţine rezultate mai semnificative. Prin joc se pot debloca în modul cel mai
eficient energiile creatoare.
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Vorbind de profesorul creativ, se poate afirma că acesta asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor
proprii, creează oportunităţi pentru autoînvăţare, încurajează gândirea divergentă. Aceasta înseamnă că el stimulează pe
elevi să caute noi conexiuni între fenomene, să imagineze noi soluţii pentru probleme care se rezolvă în manieră
rutinieră, să asocieze imagini şi idei, să formuleze ipoteze îndrăzneţe, neuzuale, să emită idei şi să dezvolte ideile altora.
Profesorul creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări. Profesorii creativi determină dezvoltarea creativităţii elevilor.
Explicaţia ar putea fi transferul setului de valori propice creativităţii de la profesori la elevi, fenomen urmat de
automodelarea copilului în funcţie de atitudinile şi convingerile interiorizate.
Instrumentarul profesorului, înţelegând prin acesta ansamblul de metode şi procedee didactice pe care le
utilizează în procesul de predare-învăţare, are un rol deosebit de important în realizarea învăţării creative. Există o
multitudine de mijloace prin care se stimulează şi se dezvoltă în cadrul şcolii creativitatea şcolarului mic: ghicitori, jocuri
de isteţime şi perspicacitate, construcţii de probleme, jocuri pentru căutarea de cuvinte care încep sau se sfârşesc cu o
anumită literă/silabă, alcătuirea de propoziţii, jocuri de echipă, activităţi practice.
„Creativitatea nu este nici pură imitaţie sau memorare, nu este nici accident – atunci când copilul face o greşeală
sau un anume înţeles şi o anume valoare – şi nu înseamnă nici gândire bizară ieşită din comun şi necontrolată.“ (Amabile
T. M., 1997, p. 56) De multe ori, răspunsurile neobişnuite provin din ignoranţă, confuzie, stări alterate de conştiinţă, ele
fiind în totală neconcordanţă cu realitatea.
Creativitatea elevilor din ciclul primar este o premiză esenţială şi necesară pentru activitatea de creaţie autentică
a omului matur, care reprezintă momentul final al unui lung proces de valorificare a resurselor existente şi consolidate pe
parcursul formării individului, în care şcoala are un rol hotărâtor.
Putem şi trebuie să facem mai mult în acest domeniu, fiind conştienţi că şcoala trebuie să trezească noul din
fiecare individ .
Alexander Pope sintetizează acest lucru în versurile :
,,Pe oameni să-i înveţi fără s-o ştie,
Aprinde –n ei a noului făclie!”
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Metoda pălariilor gânditoare
în învățământul primar
Prof. Bursuc Raluca-Georgeta
Șc. Gim. Alexandru Ștefulescu
Loc. Târgu-Jiu, Jud. Gorj
Din experienţa la catedră am observant că elevii sunt mai activi la lecţii atunci când folosesc metode moderne de
predare-învăţare şi reţin cu uşurinţă anumite aspecte atunci când predarea-învăţarea se face centrată pe elev.
În continuare voi prezenta metoda pălăriilor gânditoare pe care o folosesc mereu la clasă şi pe care elevii mei o
îndrăgesc foarte mult deoarece îi ajută să înveţe mai uşor şi le dezvoltă gândirea.
Metoda pălăriilor gânditoare este o metodă interactivă, de stimulare a creativității participanților, care se bazează
pe interpretarea de roluri în funcție de pălăria aleasă.
Sunt 6 pălării gânditoare, fiercare având câte o culoare: alb, roșu, galben, verde, albastru și negru. Membrii grupului își
aleg pălăriile și interpretează rolul precis, așa cum consideră mai bine. Rolurile se pot inversa, participanții sunt liberi să
spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă.
Am aplicat această metodă la lecţia de consolidare a schiței Vizită, de I.L.Caragiale şi am fost plăcut surprinsă să
constat că toţi elevii clasei a III-a, chiar şi cei care de obicei nu sunt interesaţi de ora de comunicare, au participat activ la
lecţie şi şi-au însuşit foarte bine cunoștințele referitoare la opera Vizită.
Am împărțit colectivul de elevi în 6 grupe a câte 4 elevi. Am folosit în loc de pălării, bandane (eşarfe) colorate
pentru toţi elevii. După ce le-am împărțit, le-am oferit cazul supus discuţiei pentru ca fiecare să-şi pregătească ideile.
Purtătorii bandanelor albe: Informează - Prezentaţi informaţiile desprinse din text!
Purtătorii bandanelor galbene: Sunt optimiști – Motivați comportamentul personajelor!
Purtătorii bandanelor negre: Identifică greșelile - Judecaţi atitudinea personajelor!
Purtătorii bandanelor roşii: Exprimă ce simt - Aduceţi argumente afective în legătură cu comportamentul personajelor!
Purtătorii bandanelor verzi: Crează - Faceţi afirmaţii surprinzătoare asupra faptelor personajelor!
Purtătorii bandanelor albastre: Clarifică – Faceți o concluzie a celor spuse!
După discuţiile avute în grupe, liderul prezintă poziţia grupului din care face parte. Rolurile se pot inversa,
participanţii fiind liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care
defineşte rolul.
Pălăria (bandana) albă — Povestitorul
De ziua onomastică a lui Ionel Popescu scriitorul îi duce acestuia o minge mare şi elastică. Madam Popescu şi băiatul au
fost încântaţi de cadou. Ionel era îmbrăcat în uniformă militară. Doamna Popescu vorbeşte cu musafirul, iar băiatul o
deranjează pe servitoare. Mama îl cheamă, îl ia în braţe şi îl sărută. Ionel făcea gălăgie cu trâmbiţa şi toba,iar mama îl
roagă să plece dincolo deoarece îl deranja pe musafir. Copilul trânteşte toba şi trâmbiţa şi porneşte atacul cu sabia scoasă.
Mama o salvează pe servitoare şi primeşte în obraz o lovitură puternică de spadă. După ce o sărută pe mamă, ia cheseaua
cu dulceaţă şi o varsă în şoşonii musafirului.
Musafirul pleacă şi acasă îşi dă seama de ce a ieşit băiatul cu dulceaţa în vestibul.
Pălăria (bandana) galbenă — Optimistul
Autorul i-a adus un cadou frumos băiatului.
Deşi nu s-a comportat foarte bine, Ionel este mic şi are timp să înveţe să se comporte civilizat.
Mama îl iubeşte prea mult pe Ionel şi de aceea nu-l ceartă.
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Pălăria (bandana) neagră — Criticul
Ionel a greşit de mai multe ori:
-

când a vorbit urât cu servitoarea;

-

când făcea foarte multă gălăgie cu trămbiţa şi cu toba;

-

când a turnat dulceaţă în şoşoni.

Madam Popescu a greşit :
-

când l-a pupat şi mângâiat pe Ionel, deşi greşise.
Pălăria (bandana) roşie — Negativistul

Noi suntem indignaţi de comportamentul pe care-l are Ionel Popescu şi considerăm că ar trebui să-i fie ruşine . Nouă nu
ne-a plăcut cum a procedat el.
Vouă v-a plăcut ceea ce a făcut el?
Pălăria (bandana) verde — Creatorul
Propuneri concrete:
-Madam Popescu să-l educe cum trebuie pe Ionel!
-Ionel să-i asculte pe adulţi, atunci când este sfătuit!
Pălăria (bandana) albastră — Liderul
Ionel Popescu este un copil nerespectuos, needucat.
Modul de a se purta al lui Ionel are legătură cu modul în care se comportă mama sa cu el atunci când greşeşte.
Menţionez că răspunsurile au fost date în mare parte de elevii care atunci când folosesc metode tradiţionale nu
sunt interesaţi de lecţii şi nu sunt capabili să răspundă nici la cele mai banale întrebări. Însă la această lecţie mi-au spus
că i-a fascinat faptul că purtau pe cap o eşarfă (bandană) şi că a fost o lecţie “altfel” în care au spus ce au crezut ei că e
bine.
Din ce am prezentat putem concluziona că există multe modalităţi de dinamizare a procesului de învăţământ şi de
înlăturare a impresiei de “prăfuit” a acestuia.
Pălăriile gânditoare pot fi purtate pe rând de participanţi sau toţi subiecţii antrenaţi în discuţie pot fi sub aceeaşi
pălărie în acelaşi timp. Astfel se pot folosi formule de genul: “Hai să încercăm şi pălăria verde. Căutăm idei noi” sau “
Să lăsăm pălăria neagră, s-o probăm pe cea galbenă.” Cineva care nu este încântat de ideea pusă în discuţie, nu face
nici un efort să găsească elemente pentru dezvoltarea ei. Utilizând tehnica pălăriilor gânditoare, gânditorul este provocat
să schimbe pălăriile, facilitându-se astfel posibilitatea de exprimare, deoarece nu este constrâns să aibe doar o singură
perspectivă.
Elevii grupului care interpretează rolul unei pălării gânditoare cooperează în asigurarea celei mai bune interpretări.
Acesta este doar un exemplu al modului în care pot fi aplicate diverse metode active la clasă, metode care plac
elevilor şi care fac învăţarea să fie mai aproape de joc, deci mai plăcută. Consider că fiecare dascăl trebuie să încerce să-i
determine pe elevi să aştepte cu drag ziua de mâine când vor veni la şcoală, să vadă în învăţare nu o datorie ci o plăcere,
o fascinaţie. Educaţia este un bun de preţ cu care rămâi toată viaţa aşa cum afirmă şi Platon: ,,Omul nu poate ajunge om
decât prin educaţie”.
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BLENDED LEARNING-A SOLUTION FOR THE FUTURE OF EDUCATION

Prof. Olivia Nicolae
Liceul “Charles Laugier”, Craiova, Dolj
A great way to augment the learning experience, nowadays, the blended learning, based on new concepts and
methods, is a term increasingly used to describe the way e-learning is being combined with traditional classroom
methods and independent study to create a new, hybrid, integrative teaching methodology, adding value to the specific
teaching-learning-evaluation process. The blended learning methodology might no longer be considered an innovative
one. However it represents a system which combines inspiration and motivation, a formal education program which
allows the interaction between face-to-face learning and the digital/online learning in the diversity of the educational
environment, either in the classroom or online.
Characterised by the high potential to enhance students’ learning outcomes and to create new interesting
teaching roles, blended learning offers a variety of possibilities to organise the educational activities.
First and foremost, teachers have the possibility to upload various course materials, being guaranteed their automatic
distribution to a great number of students who would access the materials in a flexible manner. Teachers become
facilitators, promoters of the scaffolding techniques, not simply information providers as they used to be.
Secondly, learning becomes student-centred and task-based. The students have the possibility to adjust the learning
process, working by himself or being supported by peers or a tutor. During the group classwork, the students benefit from
the additional advantage of reflecting upon their own progress, practising conversational skills and being introduced in
the following units to be studied. When not at school, the collaborative working process is permanently encouraged via
the online platforms and forum discussions.
We may state that, contrary to the common belief, such type of mixed learning does not aim at reducing the time
invested by the teacher in preparing the course, but the opposite. An undeniable advantage of the blended learning system
is represented by the adaptability of the teaching material. It should be relevant and varied and should allow practising
and periodical checks. All the materials should be real-life oriented, properly structured in order to allow the acquisition
and divided into modules to facilitate personalisation and step-by-step completion. Furthermore the teaching material
should include simulations and animations as well as the necessary steps to complete the task. There could also be a selfassessment component at the beginning of each module which could offer a hint about how much time or how much
effort the student should invest in studying the module. The courses have to be thoroughly prepared, logically structured
and presented in an attractive manner which deepens understanding by combining images with text and sound,
animations and videos with additional hyperlinks. The virtual libraries available make the learning process memorable.
The evaluation process is equally important in the blended learning system. Apart from the teacher correcting
students work in a more facile manner with the help of digital tools allowing annotations, automatic correction, private
comments and plagiarism control, group or peer correction is facilitated, similarly to the teacher providing students with
a list of frequently encountered mistakes, encouraging self-assessment. Moreover, the feedback component should be
compulsory, together with methods of registering the students’ progress. Additionally, teachers have permanent access to
information related to the monitoring and feedback process.
From the current perspective, the blended learning system not only meets the requirements of daily programmes,
need for adequate space, but also provides the permanent presence of the tutor at the students’ disposal. Irrespective of
the place they may find in, as long as they have access to the internet, students have the opportunity to attend courses, to
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upload homework, to revise material or to broad their knowledge accessing additional material. On the one hand, such
facility enables real-time answers to questions as well as guidance towards an optimised style of learning, the learning
process being facilitated, adjusted and personalised. On the other hand, the approach proves rather logical, based on
concepts and ideas, the group meetings becoming interactive and the students having unlimited access to a variety of
activities. Face-to-face meetings encourage continuous communication and aim at attaining the objectives in the most
efficient manner.
Another characteristic of the blended learning approach is its adaptability. It varies according to the set objectives,
the nature of the learning content and the students’ profile. The purpose of the system is to offer each student a high level
of knowledge by using innovative teaching materials and a model adjusted to real-life situations. Consequently
Therefore, the teacher has to create the instructional design in accordance with both the students learning styles and
his own teaching style. Thus, a series of transformations are necessary to design a strategy in rapport with the learning
experiences and the new perspectives of curricula integration. It implies the responsible engagement of the students in the
process of their own development, encouraging communication, self-assessment and interpersonal interaction.
Taking everything into consideration, blended learning is a modern system based on new concepts which seems
promising in the near future since it represents a mixture of the traditional educational systems and the new online
learning necessity. The blended learning solution combines different learning environments in order to allow schools to
offer more flexible, more accessible and less expensive learning opportunities. Due to its efficiency, low cost of
implementation and the possibility of continuing the learning process without interruptions, the blended learning
approach might be a viable solution for the future of education.
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SOFTWARE EDUCAȚIONAL: REGATUL FRANCEZ DE LA GENEZĂ LA CENTRALIZAREA STATALĂ
Pop Mihaiela Antonela
Școala Gimnazială nr. 195, Bucureşti
Software-ul educaţional Regatul francez de la geneză la centralizarea statală este realizat cu ajutorul programului
pentru animaţii AdobeFlash CS5.5.
Software-ul educaţional este structurat în mai multe momente și submomente.
Momentul de lecţie este un fişier independent care prezintă informaţii grupate din punct de vedere tematic, care nu
pot fi prezentate separat. Poate conţine mai multe submomente de analiză, înţelegere sau interacţiune.
Submomentul de lecţie reprezintă un cadru în componenţa unui moment de lecţie.
Fiecare moment şi submoment cuprinde conţinutul ştiinţific, conţinutul multimedia, sarcinile de lucru şi
activitatea de evaluare.
În continuare voi prezenta, pe scurt, momentele lecţiei interactive.
Pagina de titlu (Fig.1)
În partea centrală este inserat titlul temei, iar în partea secundară este inserat autorul şi un hyperlink “Conţinuturi”
care face legătura cu cadrul următor. Titlului temei şi suselor vizuale din partea centrală le-a fost aplicat un efect de fade.
Momentul introductiv (Fig.2)
În partea stângă a cadrului principal avem o casetă cu titlul “Conţinuturi”, în interiorul căreia sunt inserate mai
multe hyperlink-uri care permit elevului să navigheze între diferitele secvenţe ale lecţiei. Caseta “Conţinuturi” este
vizibilă şi pe următoarele cadre ale lecţiei.
Partea centrală a cadrului principal este rezervată textului care se derulează de jos în sus cu o viteză potrivită ca să
poată fi vizualizat. În momentul în care utilizatorul va merge cu cursorul mouse-ului deasupra textului derularea se
opreşte, iar când va deplasa cursorul mouse-ului în afara textului, derularea reîncepe.

Momentele 1 – 6 prezintă următoarea structură (Fig. 3-4):
Partea centrală este rezervată textului, care este distribuit pe pagini. Navigarea între pagini se face cu ajutorul
butoanelor “înainte”/“înapoi”.
Textul apare fie sub forma de text ştiinţific pe care se sprijină demersul educaţional, fie sub formă de hypertext.
Hypertext-ul permite deschiderea de ecrane în care sunt date informaţii suplimentare sau sunt prezentate imagini.
În secvenţa din Fig. 4 elevul are posibilitatea să descopere conţinuturi suplimentare realizând click pe anumite
butoane speciale sau pe alte elemente.
Textul şi imaginile sunt elemente prezente în toate momentele lecţiei.
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Momentele 2-5 sunt formate din submomente, care pot fi apelate cu ajutorul butoanelor inserate în partea
inferioară, dând click pe fiecare buton.
Partea dreaptă este rezervată conţinutului multimedia. Animaţiile interactive îi ajută pe elevi să înţeleagă mai bine
fenomenele şi să înveţe cu plăcere.
Imaginile se măresc atunci când utilizatorul va da click pe fiecare dintre ele, iar atunci cănd utilizatorul va da click
pe butonul “X” imaginea revine la starea iniţială.
Imaginile contribuie la memorizarea sau clarificarea unor noţiuni.
Elevul va şti ce trebuie să facă la fiecare moment din lecţie pentru că are disponibilă cerinţa de lucru într-o căsuţă
de pe ecran.

Harta oferă diverse grade de interactivitate fiind un instrument de bază pentru crearea spiritului de orientare şi în
luarea de decizii.
Animaţia din Fig.5 reprezintă realizarea unui buton cu eveniment la mouse over Atunci când elevul va deplasa
cursorul mouse-ului deasupra unei zone vor fi afişate informaţii despre zona respectivă.
Harta animată din Fig. 6 dă posibilitatea elevului să descopere cum a evoluat regatul franc după moartea lui
Clovis, utilizând tehnica “drag and drop”.
Harta intitulată “Divizarea imperiului – Verdun 843” permite elevului să identifice teritoriile primite de nepoţii
lui Carol cel Mare, atunci când va da click pe butoanele inserate pe hartă (Fig.7).
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Momentul 7 (Fig. 8) este rezervat componentei de evaluare, care permite utilizatorului să-şi verifice cunoştiinţele
dobândite prin exerciţii interactive diverse: exerciţii cu itemi pereche, exerciţii cu itemi cu alegere simplă sau multiplă, de
completare etc.
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CARTEA DELICIU SPIRITUAL
Predoană Tatiana
Liceul Sanitar “Antim Ivireanu”

„Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit.”
De altfel, cartea este o comoară fără de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată folosi în voie.
Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali (familia şi şcoala), o muncă
ce presupune răbdare, perseverenţă, voinţă.
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. Familia
constituie primul mediu de viaţă socială şi culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele
dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ale acestuia.
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.
Lectura propriu-zisă nu începe însă decât după ce copilul reuşeşte singur să descifreze cu uşurinţă ideile ascunse în spatele
semnelor grafice. Învăţătorul sau părintele trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa micuţului, pe jumătate
înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut de descifrarea acestor semne curioase şi pline de
mister.
De-a lungul carierei mele didactice, am observat că mulţi copii se luptă ani de-a rândul cu lecturarea cursivă a unui text,
rămânând în imposibilitatea de a savura propriile lecturi. În locul curiozităţii, apare efortul inhibant al descifrării semnelor
grafice, dincolo de care se ascund idei atât de frumoase şi interesante.
Pentru a-i determina pe elevii mei să devină cititori pasionaţi, mi-am propus să le formez cu răbdare şi stăruinţă, gustul
pentru lectură.
Am întâlnit adesea 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.
Lectura este un obiectiv fundamental ce se regăseşte în toate programele şcolare. Stimularea plăcerii de a citi, utilizarea
corectă a limbii române şi formarea deprinderilor de judecată estetică trebuie să orienteze, de la început, activitatea
didactică. Astfel, întrebările pot fi stimulate şi, mai întâi, induse elevilor noştri, care trebuie învăţaţi astfel să se raporteze la
lume. Cunoaşterea de sine şi formarea imaginii de sine sunt activităţi foarte complexe, iar lectura poate le influenţa în mod
fundamental, dezvoltând elevilor şi o viziune despre lume, pe coordonatele eul real, eul viitor, eul ideal.
Ce este lectura? Iată o întrebarea la care putem răspunde, fiecare dintre noi, cu uşurinţă, fie că dăm o definiţie simplă,
imediată („actul de a citi”), fie că studiem dicţionare, cărţi de lingvistică, psihologie, teorie literară etc. („ansamblu
activităţilor perceptive şi cognitive vizând identificarea şi comprehensiunea mesajelor transmise scriptic”) .
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Prin lectură elevul are acces la o lume nouă, înălţătoare, stimulativă, provocatoare. Accesul este asigurat, de fapt, prin
deprinderea elevului de a (-şi) pune întrebări la care aşteaptă răspunsuri. Dintre toate tipurile de întrebări cea mai interesantă
este întrebarea, mai exact acel tip de interogaţie asupra eului lectorului, asupra posibilităţilor intelectuale şi fizice, asupra
statutului şi rolului său social, asupra creativităţii sale, asupra relaţiilor cu ceilalţi etc. Lectura este, deci, mai mult decât
citire, este decodificare nu numai a textului propriu-zis, dar şi a eului profund al lectorului.
Întrebările provocate de text dezvoltă cunoaşterea de sine şi auto-reflexia. Pentru că acest tip de cunoaştere nu este un
proces care se încheie odată cu adolescenţa sau tinereţea, nici lectura nu trebuie asociată doar unui ciclu şcolar (gimnaziu,
liceu, facultate etc.), ci trebuie să fie continuă. Confruntarea cu diverse evenimente sau experienţe scripturale poate scoate la
iveală multiple aspecte ale personalităţii lectorului: „Cunoaştere de sine este un proces cognitiv, afectiv şi motivaţional
individual, dar suportă influenţe puternice de mediu” .
Lectura devine un factor formator fundamental în devenirea eului, în formarea unei optimiste, pozitive imagini de sine; este
şi un factor educativ (relaţia părinţi – elev – profesor) şi organizatoric.
Lectura trebuie să devină componentă naturală a existenţei zilnice.

Bibliografie:
1.Jinga, I., Negret, I., Învăţarea eficientă, București, Colectia Paideia ,1994;
2. Joita, E., Pedagogia-stiința integrativă a educației, Iași, Editura Polirom, 1999;
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Școala online – provocare sau soluție de criză?
Autor: Groze Larisa Cecilia
Școala: Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea

A compara școala tradițională cu școala online este destul de complicat. Fiecare are avantaje și dezavantaje dar
cu certitudine ele sunt complementare și nicidecum nu se poate alege una în defavoarea celeilalte.
O analiză obiectivă se poate face doar din anumite perspective și nicidecum în ansamblu.
Din perspectiva relației profesor – elev, a pârghiilor pe care școala românească ne-a permis să le construim în
munca la clasă, față în față, e clar că în cea mai mare parte școala online poate să fie privită ca o parte din întregul numit
EDUCAȚIE, parte care este clar că nu poate să funcționeze perfect și independent.
Din perspectiva organizării activității de predare lucrurile se pot îmbunătăți, online-ul chiar a adus o serie de
avantaje.
Sigur că munca profesorului este triplată dar și rezultatele pot să fie pe măsură.
Aș dori să prezint instrumentele și metodele pe care le-am utilizat la clasă de când a început pandemia – la
predare și la evaluare.
Ca instrumente am folosit:
SOFTWARE:
- Pachetul GSuite – Clasa Viitorului – Meet, Classroom, Gmail, Microsoft Whiteboard, Office 365, OneNote (menționez
că Pachetul Microsoft este sincronizat cu GSuite - cu un singur cont de utilizator atât profesorul cât și elevul pot să
utilizeze cele două aplicații)
-

Live Worksheets

-

Formulare Google

-

Jamboard

-

Quizizz

-

Kahoot!

HARDWARE:
-

Smartboard / Display / Display interactiv

-

Mimio teach

-

Ecran cu videoproiector

-

Tabletă grafică

-

Ecran interactiv cu pen

-

Cameră documente IPEVO V4K
Am testat mai multe metode de lucru și am ales varianta de utilizare a cititorului de documente, eu scriu pe caiet

iar elevii văd pe cameră – camera web a cititorului de documente fiind așezată pe un suport care permite orientarea sa în
diverse poziții.
De obicei utilizez 2 monitoare – pe un ecran văd elevii iar pe altul văd ceea ce doresc să transmit prin partajarea
ecranului.
Pentru a avea feedback de la elevi am solicitat încărcarea pe Classroom a notițelor la finalul fiecărei ore – de
obicei le acord 5 minute din oră să efectueze această activitate.
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Ca activitate în timpul orei mi se pare foarte important ca munca să fie în echipă și cât mai interactivă. Pentru asta,
la orele de TIC prefer să partajez un fișier (Excel, Word, PowerPoint) cu toți elevii – le pun link-ul pe Classroom și
fiecare elev are foaia de calcul/pagina/slide-ul. În acest mod profesorul vede munca elevului în timp real.
O altă variantă a fost partajarea fișierului creat de elev cu profesorul.
Apreciez această metodă și pentru că pot oricând să intervin în fișierul elevului și să-i corectez greșelile.
Un punct deficitar al online-ului este evaluarea deoarece este greu să stabilești că totul se desfășoară în condiții
obiective.
Evaluarea am realizat-o prin:
a)

Formulare Google

b) Live Worksheets
c)

Am încărcat pe Classroom subiecte diferite (cam patru tipuri de subiecte) și am stabilit un timp de
rezolvare pe întrebare după care am alocat 2 minute pentru încărcarea răspunsului pe Classroom. În acest
fel am încercat să limitez posibilitatea ca elevii să comunice între ei pe diverse canale de comnicare.

d) Răspuns oral
Dacă ar exista soft-uri free care să permită limitarea timpului pe întrebare și nu pe test cred că și evaluarea ar
putea să fie mai obiectivă.
Pe termen lung consider că este necesar să păstrăm o parte din metodele utilizate în online deoarece ajută foarte
mult la organizarea eficientă a informației și permite accesarea mult mai rapidă a informațiilor dorite chiar și de pe
telefon.
Trebuie să recunosc că e nevoie de un suflu nou în abordarea sistemului de învățământ lucru care se poate realiza
prin analize foarte profunde și nicidecum „la foc automat” așa cum din păcate am fost obligați să facem în ultimul an. A
fost un maraton al cursurilor online, al voinței și al autocontrolului – până la urmă un examen pe care consider că l-au
trecut cu succes toți profesorii, indiferent de specialitate, pentru că, de ce să nu recunoaștem nu este ușor să-ți adaptezi
metodele într-un timp foarte scurt și să devii un profesor digital.
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ÎNCURAJAREA CREATIVITĂȚII ÎN MEDIUL ON-LINE ÎN CADRUL STAGIILOR DE PREGĂTIRE
PRACTICĂ
Prof. Nițescu Raluca
Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș
Oamenii fac progrese prin idei noi și gândire creativă. Rezolvarea problemelor nu ar fi posibilă fără aceste idei
creative. Creativitatea aduce oamenii cu un pas înainte în cariera pe care o urmează, creează rezistență și ajută la
asigurarea că viața de zi cu zi funcționează fără probleme.
Creativitatea este o parte esențială a ceea ce caută angajatorii și este un instrument important pentru sănătatea
mintală. De asemenea, creativitatea ne ajută să stabilim noi conexiuni și ne oferă o cale către o mai mare rezistență pentru
viața de zi cu zi și pentru abordarea unora dintre cele mai presante probleme ale umanității. Acum, când suntem pe
punctul de integrare al tehnologiei în fiecare aspect al vieții noastre, avem nevoie de capacități creative mai mult ca
niciodată. Tehnologia este excelentă pentru a gestiona o mulțime de informații și pentru a prelucra modele pe care nu le
vedem, dar au totuși nevoie de contribuția noastră creativă.
Odată cu începutul pandemiei, mediul on-line a devenit parte integrantă a vieții fiecăruia dintre noi, viața fiind
necesar să continuie, obligând atât profesorii cât și elevii să se adapteze la un nou mod de învățare. În același timp, odată
cu mutarea cursurilor din mediul fizic în mediul online, la liceele tehnologice a fost necesară și mutarea practicii, pentru
ca elevii să își poată dezvolta în continuare abilitățile în concordanță cu specializarea pentru care se instruiesc. Astfel,
conducătorii stagiilor de practică s-au văzut nevoiți să se adapteze noilor vremuri și să apeleze la creativitatea personală,
pentru a putea desfășura în continuare practica on-line.
În continuare prezint câteva modalități prin care practica s-a desfășurat în mediul on-line, de-alungul primului
an de pandemie, la diverse profile aparținând liceelor tehnologice din țara noastă. Astfel, în cadrul liceelor agricole,
profesori și elevi s-au filmat plantând răsaduri, flori sau copaci, sau chiar ajutând animalele din gospodărie. De asemenea,
elevilor de la profilurile de gastronomie și alimentație publică, profesorii le-au cerut prezentarea unui preparat on-line,
îmbrăcați în costume de bucătari. În cadrul liceelor cu profil economic și administrativ, practica on-line s-a putut desfâșura
mai ușor, elevii putând completa diverse documente financiar-contabile tipizate on-line, sau chiar să realizele planuri de
afaceri pentru diverse firme, cu potențial de funcționare inclusiv în mediul on-line.
În cadrul practicii, după cum se cunoaște, activitatea se desfășoară prin cooptarea unui partener de practică.
Organizatorul de practica este unitatea sau instituţia de învăţământ preuniversitar, care desfăşoară activităţi instructiveducative si formative, iar partenerul de practica este o societate comerciala, o instituţie centrala ori locala sau orice alta
persoana juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei,
Culturii și Cercetării și care poate participa la procesul de instruire practica a elevilor. Consider că o cooptare în continuare a
partenerilor din mediul de afaceri, pentru desfășurarea practicii on-line, ar continua procesul de dezvoltare al abilităților și
aptitudinilor elevilor, chiar și în mediul on-line, deoarece încă pandemia nu a luat sfârșit, iar majoritatea firmelor, după cum se
cunoaște, încă își desfășoară activitatea în mediul on-line, angajații lucrând de acasă.
Companiile ar putea veni cu idei creative în sprijinul profesorilor coordonatori de practică și astfel să îmbunătățească
calitatea procesului instructi educativ. La nivel universitar, în anul 2020 au existat companii care au oferit sprijin profesorilor
în realizarea practicii on-line, inclusiv s-au depus proiecte în acest sens. Un exemplu ar fi practica realizată în cadrul Facultății
de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor alături de companiile OSRAM și Continental, în urma căreia studenții au avut
acces la un training pentru dezvoltare de produs, prin intermediul a 2 ore on-line, desfășurate zilnic, pe parcursul a 4
săpttămâni.
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Din păcate însă, la nivel liceal acest lucru se realizează într-o mică măsură. Putem spune însă că profesorii
coordonatori de practică, fiind luați prin surprindere și nevoiți să se adapteze noilor condiții ale mediului on-line, au făcut și
încă fac față cu brio acestei provocări.
În concluzie, consider că profesorii conducători ai stagiilor de practică, alături de elevi au demonstrat o bună
adaptabilitate și au încercat să realizeze stagiile de practică într-un mod cât mai creativ. În aceste momente de încercare,
creativitatea și inovația profesorilor a fost cea care a făcut posibilă continuarea procesului instructiv-educativ. Pe viitor este
necesară o mai mare implicare și cooptare a agenților economici în procesul instructiv, datorită incertitudinii duratei perioadei
pandemice pe care o traversăm.

Bibliografie:
Psihologia comportamentului uman în mediul online, Dr. Mary Aiken, Ed. Niculescu, 2019
Legea 258/2007 privind practica elevilor si studenţilor, actualizată 2021
https://www.libertatea.ro/stiri/scoala-online-licee-agricole-tehnologice-tablete-suceava-3017564
http://mecanica.ucv.ro/Studenti/Informatii/Practica.html
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Arhaismele semantice în limbajul religios românesc
Prof. dr. Tereche-Bărbuleanu Ana-Maria
Școala Gimnazială Filiași, jud. Dolj

Limbajul religios românesc prezintă anumite particularităţi ortografice, morfologice, sintactice şi lexico-semantice,
care îl individualizează în cadrul românei literare contemporane. Caracteristice limbajului religios, arhaismele ilustrează
caracterul său conservator, aflat în strânsă relaţie cu dogmatismul acestui tip de text: păstrarea cu sfinţenie a învăţăturii
creştine, a anumitor forme sau înţelesuri, ca garanţie a transmiterii infailibile a mesajului religios.
Continuitatea, păstrarea unor fapte de limbă mai vechi este vizibilă în special în textele biblice, care sunt, de altfel,
cele mai cunoscute de către credincioşi. Tendinţa de păstrare a unor forme vechi sau învechite este vizibilă, de asemenea,
în textele de cult, în rugăciunile liturgice sau în textele de rugăciune personală.
Considerate de instituire divină, textele biblice şi de rugăciune liturgică conservă cele mai multe particularităţi
arhaice / populare. Perpectiva diacronică, comparaţia cu textele mai vechi bisericeşti, pune în evidenţă continuitatea unor
forme lexicale, ca garanţie a purităţii mesajului sacru.
Lingvistul Gh. Chivu sublinia faptul că, în textul bisericesc, arhaismele reprezintă „urme ale formei vechi a
textelor, scăpate la revizuirile succesive sau conservate pentru a respecta, potrivit tradiţiei, litera şi spiritul textului
sacru”17.
Arhaismele lexicale sunt extrem de numeroase în textele religioase; acestea constituie împrumuturi din neogreacă
sau slavă care nu se mai întâlnesc în româna literară sau sunt cuvinte vechi, de origine latină, păstrate doar în anumite
graiuri, derivate cu sufixe, forme etimologice neprefixate sau calcuri de structură.
La fel de numeroase sunt, în textul ortodox, arhaismele semantice, asupra cărora vom insista în cele ce urmează.
Cele mai multe dintre sensurile arhaice se regăsesc astăzi în limba populară / regională. Dana-Luminiţa Teleoacă
delimita, din punct de vedere etimologic, trei categorii de arhaisme semantice18 : termeni moşteniţi din latină (popor,
aşeza, cerceta, argint), împrumuturi din limbile slave(săvârşi, sminti, mreajă, tocmi, hărăzi, netrebnic, soroc, obşte),
termeni formaţi pe teren românesc, de la baze latineşti (arătare, dreptar, luminător, încercare, mulţumită, lucrător,
însemnare, apăsare) sau slave (slujire, greşit, socotinţă, odrăsli, vrăjmaş, muncit, rodnic):
-

a aşeza: „ a dispune, a decreta, a hotărî; a institui, a statornici, a fixa”;

-

apăsa : „ a asupri”;

-

apăsare : „asuprire”;

-

argint „bani (de argint)” ;

-

arătare:: „manifestare a divinităţii”;

-

a binevoi : „a încuviinţa”;

-

binevoire : „ bunăvoinţă, încuviinţare”;

-

a cădea : „a se închina”;

17

Chivu, Gheorghe, Civilizaţie şi cultură. Consideraţii asupra limbajului bisericesc actual, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1997, p. 15.
18
Teleoacă, Dana-Luminiţa, Limbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţie, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2008, p. 32.
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-

a călca: „a învinge”;

-

căuta : „a privi”;

-

a (se) cerceta: „ a (se) îngriji, a(-şi)purta de grijă”;

-

dreptar „model de verificare a autenticităţii unei învăţături; călăuză; regulă; normă”;

-

gătit „pregătit”;

-

greşit „ care este vinovat pentru o greşeală săvârşită, păcătos”;

-

a hărăzi : „a dedica, a închina”, „ a face cuiva un dar, o cinste, o donaţie”;

-

idol „statuie a unei divinităţi păgâne”;

-

încercare „experienţă, cunoaştere, cunoştinţă”;

-

a închipui: „a reprezenta”, „a simboliza”;

-

îndurat „îndurător, plin de milă”;

-

înfricoşat „înfricoşător, care provoacă frică”;

-

înger „slujitor”;

-

a se însemna „ a se închina”;

-

întinăciune : „murdărie (morală), păcat”;

-

lege „credinţă”;

-

limbă „ popor”;

-

lucrător : „care dă rod”, „care are efect benefic”, „eficient”;

-

lumesc : „laic”;

-

luminător „stea, astru”;

-

mâneca : „a porni, a pleca”;

-

mreajă „plasă de pescuit”;

-

mulţumită : „ recunoştinţă (exprimată prin cuvinte sau prin recompense materiale); mulţumire”;

-

muncit: „torturat, chinuit”;

-

nemulţumitor : „ nerecunoscător, ingrat”;

-

netrebnic : „de care nu mai ai trebuinţă, inutil”;

-

a număra : „ a numi”;

-

oarecând : „cândva”;

-

obşte : „colectivitate, comunitate, populaţie, popor”;

-

odăsli „a da mlădiţe, a lăstări; a înmuguri, a înverzi”;

-

păzi „a păstra, a respecta”;

-

popor „totalitatea credincioşilor care aparţin aceluiaşi cult sau aceleiaşi parohii”, „parohie”. Dana-Luminiţa
Teleoacă remarca faptul că arhaismul semantic „popor”, având accepţie religioasă, este substituit, în
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, cu termeni precum „parohie”, „obşte” 19;

19

-

porumb: „porumbel”;

-

a pierde „a distruge, a face să dispară”;

-

a purcede : „ a proveni”;

-

rodnic : „prolific”;

Idem, p. 34.
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-

scârbă: „supărare, chin”;

-

sămânţă „seminţie, neam”;

-

a săvârşi „a oficia, a celebra”;

-

slujire „funcţie”;

-

a se sminti „a se îndoi de ceva; a pune sub semnul întrebării; a nu recunoaşte, a renega, a se dezice de cineva
sau de ceva”;

-

a se smeri „ a se arăta smerit, supus”;

-

socotinţă „ punct de vedere, opinie, părere; idee, gând”, „considerent, socoteală, calcul”;

-

soroc „termen fixat pentru săvârşirea unei acţiuni sau pentru îndeplinirea unei obligaţii”;

-

a(-şi) tocmi : „a(-şi) pune în rânduială, a (-şi) aşeza într-o anumită ordine; a(-şi) aranja, a(-şi) orândui, a
potrivi”;

-

trupesc : „cu trup”;

-

a via : „a face (pe cineva) viu, a învia”;

-

vrăjmaş: „dracul, diavolul”.

Multe dintre sensurile arhaice se regăsesc în limba populară / regională de astăzi (gătit „pregătit”, săvârşi „oficia”,
socotinţă „punct de vedere” etc.). Unele lexeme, puţine la număr, care aveau accepţii diferite în limba veche comparativ
cu limba actuală (lege „credinţă”, limbă „popor”) au fost substituite pentru a fi evitate confuziile în ceea ce priveşte
înţelegerea textului sacru.
Frecvenţa arhaismelor în general şi a celor semantice în special în textul religios se află în strânsă legătură cu
dogmatismul acestui tip de text. Păstrarea formelor arhaice este privită ca o garanţie a transmiterii infailibile a mesajului
sacru.

Bibliografie:
Branişte, Ene, Ecaterina Branişte, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Editura
Diecezană, Caransebeş, 2001
Chivu, Gheorghe, Civilizaţie şi cultură. Consideraţii asupra limbajului bisericesc actual, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1997
Tat, Alin, Sorin Marţian (coord.), Dicţionar teologic creştin, Editura Dacia Educaţional, 2008
Teleoacă, Dana-Luminiţa, Limbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţie, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2008.
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Evaluarea în mediul online
Prof. Brutaru Laura-Diana
Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, Buzău
Începând cu 11 martie 2020 școala românească a fost transferată online. În această perioadă am învățat că
trebuie să ne dezvoltăm abilitățile digitale, adaptându-ne „din mers” la noile condiții de învățare. Cu sau fără voie am fost
obligați să ne adaptăm și să ne încadrăm în această „lume digitală” pe care unii dintre noi o evită probabil de prea mult
timp.
Când se vorbește despre predarea în mediul online se fac anumite confuzii. Mulți dintre elevi, părinți, dar și
profesori afirmă că aceasta nu este o școală adevărată. Nimic mai adevărat. Nici un computer nu va suplini prezența
profesorului în clasă și a elevului în bancă, socializarea, discuțiile purtate față în față, îndrumarea pe care o acordă
dascălul aplecându-se cu dragoste asupra elevului sâu. Pe de altă parte o parte dintre motivele pentru care școala de acasă
nu pare a fi o școală adevărată ar fi: greutatea transferată pe umerii părinților, supravegherea (mai ales în cazul elevilor
mai mici), frica de nou, iar în cazul profesorilor teama de acest mediu cu care nu au fost învățați până acum, lipsa unei
coerențe din partea instituțiilor abilitate care nu au reușit să creeze o direcție clară privind transferul conținuturilor
programei școlare în online, nefiind precizate resursele de timp necesate predării-învățării-evaluării și nici modalitățile
prin care acestea să se realizeze.
Departe de elevi, acolo, în interiorul ecranului, dascălii au fost nevoiți să își proiecteze activitățile astfel încât să
încerce să capteze atenția copilului, să creeze o sală de clasă virtuală în care să se desfășoare ore cât mai atractive prin
care să își atingă obiectivele propuse. Profesorii au demonstrat înțelegere într-o varietate de moduri, au folosit diverse
instrumente sau metode pentru a ajunge din spatele ecranului la conținuturile și conceptele pe care elevii trebuie să le
înțeleagă sau să insiste acolo unde au nevoie de mai multă practică pentru a și le îsuși. Ghidați de responsabilitate și de
faptul că trebuie să ne adaptăm, am căutat împreună cele mai bune soluții pentru a merge mai departe în acest fel,
indiferent de unde am plecat , începători sau avansați în mediul digital.
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi
utilizează multe dintre strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. Diferenţele apar în contextul
evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. Realizarea
acestei evaluări trebuie să țină cont de perspectiva de formare a elevilor, centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să
susțină interesul și motivația elevilor pentru studiu și să continue învățarea. Evaluarea facilitează dezvoltarea abilităților
de auto-reglare (elevii își gestionează eficient comportamentele de învățare). Aceasta trebuie să țină seama de
particularitățile de vârstă și de nevoile reale ale elevilor.
Evaluarea formativă are ca scop evaluarea progresului elevilor pe parcursul unei unități de studiu. Aceasta îi
ajută pe elevi și pe profesori să înțeleagă ce concepte trebuie reluate, explicate sau demonstrate. Un factor important este
libertatea de încercare, până când se ajunge la o înțelegere adevărată a conținuturilor, libertatea în discuții, opinii, idei
care aduc cu sine bucuria de reușită.
Evaluarea formativă încurajează mentalitatea de creștere și dezvoltarea abilităților de care elevii se pot folosi pe
tot parcursul școlii și în viața profesională. Prin evaluarea formativă, elevii se bazează pe feedback pentru a deveni mai
buni. Această evaluare poate fi făcută prin teste scurte (câțiva itemi cu alegere multiplă,, duală, sau cu răspuns scurt),
teste ale căror rezultate să conțină un feedback pe care elevul să îl primească automat în momentul trimiterii testului. De
fiecare data feedbackul trebuie să fie pozitiv și să îl încurajeze pe elev să încerce o altă abordare. De asemenea pot fi
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prezentate schematitic în ora următoare greșelile frecvente care au apărut, evitându-se nominalizea elevilor, pentru a nu îi
descuraja. Aceste teste pot fi aplicate prin intermediul diferitelor aplicații de tip quizziz, kahoot, google forms,
identificându-se astfel aspectele pe care profesorul trebuie să insiste pentru a putea fi însușite de către elevi.
Evaluările sumative se aplică la sfârșitul unei unități de învățare și au ca scop măsurarea însușirii conținuturilor.
Testele, eseurile, evaluarea de tip proiect, portofoliile sunt strategii eficiente de evaluare și pot măsura în ce măsură elevii
au ajuns la progres. Testele pot fi alocate elevilor sincron cu ajutorul Google Forms, având rezultate în timp real. Pentru
proiecte, elevii pot folosi Padlet sau pot realiza în PowerPoint diferite prezentări. Filmarea cu ajutorul telefonului pentru
a explica diferite noțiuni sau pași de urmat în cadrul unui proiect primit, este o altă metodă care îi va ajuta să fie
dezinvolți și să își însușească anumite noțiuni.
Autoevaluarea, învăţarea prin descoperire și reflecţia sunt doar câteva metode prin care elevii pot fi încurajaţi
să-şi administreze propria învăţare şi evaluare
Toată această perioadă va influența de acum înainte modul de abordare a strategiilor, metodelor pe care le vom
utiliza la clasă. Pentru această genetrație de elevi, cea a nativilor digitali, va trebui să ne reinventăm, să realizăm că
această etapă prin care trecem și din care învățăm continuu ne va fi punct de sprijin. Să nu uităm că această competență
digitală reprezintă una din cele 8 competențe cheie recomandate de Comisia Europeană, fundamentale într-o societate
bazată pe cunoaștere

Bibliografie:
1.

Stanciu M. – „Teoria instruirii si a evaluării”, Ed.”Ion Ionescu de la Brad” Iași, 2015
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STIMULAREA LECTURII – FACTOR ESENȚIAL ÎN PROCESUL INSTRUCTUV-EDUCATIV

Prof. Silvia MUNTEANU
Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comăneşti

Pornind de la tendinţele tot mai evidente care se manifestă în şcoala românească a ultimelor douăzeci de ani,
asupra cărora au atras atenţia specialiştii în domeniul psihopedagogiei, dar şi practicienii, se impune o re-discutare a
specificului disciplinei Limba şi literatura română şi, mai ales, găsirea acelor modalităţi de a o face atractivă pentru
elevii începutului de secol XXI. În acest context, o altă viziune asupra demersului educaţional devine o necesitate tot mai
presantă pe care profesorul nu o poate ignora întrucât provocarea supremă care se conturează (în cazul literaturii) este
aceea de a reuşi să formeze cititori. Nu întâmplător, se vorbeşte tot mai des în didactica de specialitate despre profesori
de lectură, a căror menire este tocmai aceea de a sădi şi păstra interesul pentru citit al elevilor. Obiectivul, deloc facil,
presupune „reconfigurarea procesului instructiv-educativ (se recomandă, între altele, organizarea lui în conformitate cu
triada structurală Evocare - Realizarea sensului - Reflecţie) şi mai ales exersarea strategiilor didactice interactive”20.
Având în vedere noua perspectivă a studierii literaturii în liceu, impusă de programele şcolare, de manualele
alternative, trebuie revizuită abordarea textului literar, prin utilizarea unor strategii didactice moderne, care să sporească
interesul copiilor pentru lectură, care să dezvolte capacitatea acestora de a comunica liber, de a-şi exprima un punct de
vedere, argumentându-l.
Pentru a recepta sau a produce un text literar, atât receptorul cât şi autorul îşi asumă roluri fictive. A face literatură
înseamnă a participa la un joc, respectându-i regulile. Aşadar, în receptarea textelor, elevii trebuie să capete anumite
competenţe, opinează Vistian Goia21. Este vorba despre competenţa lectorală, literară, comunicativă şi culturală. De
obicei, noţiunea de competenţă e asociată cu cea de performanţă. Competenţa lectorală presupune totalitatea
cunoştinţelor necesare citirii şi înţelegerii textelor. Competenţa comunicativă înseamnă nu numai cunoaşterea limbii, a
vorbirii curente, ci presupune capacitatea de a alege stilul şi strategia corespunzătoare unei situaţii date. Competenţa
literară nu se reduce la achiziţii de cunoştinţe, ci are ca trăsătură principală creativitatea. Există apoi competenţa
culturală, un fel de mică enciclopedie sau tezaur sapienţial cu care este înzestrat elevul.
Lectura apare ca o formă de comunicare atipică, definită prin asimetrie (emiţătorul şi receptorul nu sunt
coprezenţi), non-reversibilitate (rolurile nu sunt interşanjabile, iar feedbackul nu este posibil) şi decontextualizare
(receptorul nu are acces la contextul enunţării, iar emiţătorului îi este străin contextul receptării). Abordată din
perspectiva comprehensiunii, lectura apare ca un proces personal, activ şi holistic, proces ce presupune interacţiunea a
trei factori: cititorul, textul şi contextul lecturii. Într-o nouă viziune, lectura este construcţie activă de sens, construcţie
realizată prin interacţiunea dintre cititor şi text.
Condiţia fundamentală a reuşitei lecţiei o constituie interacţiunea dintre cele trei variabile ale procesului lecturii.
De aceea sunt importante strategiile ce urmăresc evitarea unor situaţii de interacţiune deficitară. Dacă gradul de
dificultate al textului este prea mare sau prea mic, problematica lui nu se înscrie în orizontul de aşteptare al elevului. De
asemenea, lectura textului trebuie să fie una care să permită înţelegerea mesajului transmis. Interacţiunea cititor - text context nu se realizează în situaţiile în care textele sunt prea dificile, strategiile de comprehensiune, ineficiente, iar
contextul, inadecvat. Contextul are câteva coordonate reprezentate de componenta psihologică, cea socială şi cea fizică.
20
21

Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, ediţia a II-a, Iaşi, POLIROM, 2008, p. 11.
Cf. Vistian Goia, I. Drăgătoiu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Bucureşti, E.D.P., 1995, p. 55.
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Dimensiunea psihologică se specifică în interesul elevului pentru text şi în intenţia care îi orientează lectura. Este
cunoscut faptul că nu toate textele reuşesc să capteze atenţia elevilor din primele rânduri. O deschidere a lecţiei printr-un
moment construit în jurul întrebărilor „Ce ştiu despre subiect?” sau „De ce este importantă lectura textului?” este foarte
potrivită. Se cunoaşte, de asemenea, faptul că procesul de constituire a sensului poate fi orientat în funcţie de intenţia
cititorului. Jocul perspectivelor de lectură poate informa relectura şi poate da seama de complexitatea textului.
Dimensiunea socială a contextului vizează toate formele de interacţiune profesor-elev şi elev-colegi. Textul este un alt
element component al triunghiului lecturii. Accesibilitatea unui text se specifică în gradul de lizibilitate al nivelului
lingvistic, claritatea macrostructurii textuale, familiaritatea elevului cu domeniul referenţial al textului, interesul pentru
subiectul tratat. Textele narative sunt considerate cele mai accesibile, motiv pentru care se recomandă prezenţa lor în
număr mare în primii ani de gimnaziu. A treia componentă a triunghiului lecturii este cititorul-elev. Angajarea sa în
lectură presupune activarea unor structuri cognitive şi afective complexe şi desfăşurarea unor procese diverse.
Structurile cognitive se referă la cunoştinţele despre limbă, despre text şi discurs. Ele cuprind şi cunoştinţele
despre lume ale cititorului, informaţiile pe care le are despre universul referenţial al textului. Structurile afective se referă
la atitudinea generală pe care elevul o are faţă de lectură şi la interesele pe care şi le dezvoltă în calitate de cititor.
Modelarea atitudinii faţă de lectură este unul dintre obiectivele cele mai importante şi mai greu de atins ale orei de limba
maternă. Reuşita depinde de creativitatea profesorului şi se poate realiza prin valorificarea lecturii extraşcolare în ore
consacrate prezentării de carte, prin structurarea unor liste de lecturi suplimentare deschise care să cuprindă şi texte
nonliterare. Profesorul poate alege texte consonante cu orizontul de aşteptare al elevilor, poate valorifica lectura inocentă
şi încuraja interpretările plurale.
În studiul său intitulat Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Ion Dumitru vorbeşte despre necesitatea
formării unei gândiri critice a elevilor şi propune o diversitate de metode interactive care favorizează dezvoltarea
acesteia. Abordarea comprehensivă a predării literaturii presupune însuşirea unor metode şi tehnici care să asigure
implicarea activă a elevilor în înţelegerea unui text prin trecerea de la simpla lecturare a lui la citirea reflexivă a acestuia.
Nu e suficient ca elevii să ştie să citească; ei trebuie să înveţe să citească în mod reflexiv. Lecturarea unui text trebuie
urmată de comentarea acestuia într-o manieră sistematică şi bine orchestrată. Astfel, se dezvoltă gândirea critică, iar
învăţarea devine mai eficientă.
Citirea unui text însoţită sau urmată de reacţiile cititorului reprezintă modalitatea principală de analiză şi reflecţie
critică. A învăţa înseamnă a gândi şi a face. În condiţiile acestea, lecţiile trebuie să fie reflexive şi active. A citi eficient
presupune nu doar lecturarea unui text şi încercarea de a reţine conţinutul acestuia pentru a-l putea reproduce. Lectura
eficientă presupune înţelegerea textului, atât a faptelor prezentate şi a detaliilor acestora, cât, mai ales, a mesajului
transmis. Citirea autentică presupune interpretarea textului, găsirea unei legături între mesajul autorului şi propriile idei
ale cititorului. Un cititor expert decriptează textul, îl interpretează, îi descoperă şi îi atribuie sensuri personale, inedite,
prin aceasta manifestându-se ca un cititor critic, reflexiv. Modul de a citi critic, reflexiv, eficient, un text se dobândeşte
prin învăţare. Pentru aceasta în cadrul lecţiilor şi activităţilor didactice trebuie organizate ateliere de lectură.
Folosind cadrul de gândire şi învăţare bazat pe evocare, realizarea sensului şi reflecţie, organizarea şi desfăşurarea
unui atelier de lectură presupune:
a) în etapa de evocare – reactualizarea unor cunoştinţe anterioare referitoare la o anumită temă sau subiect (cca.10-15
minute);
b) în etapa de realizare a sensului – are loc lectura individuală a textului, urmată de discuţia în grup a conţinutului de
idei al acestuia. Acum se pot utiliza mai multe metode şi tehnici de învăţare şi gândire;
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c) în etapa reflecţiei – se urmăreşte reacţia cititorului la conţinutul textului precum şi atribuirea unor sensuri personale
ideilor citite. Acum elevii gândesc asupra celor citite, înţelegând şi interpretând mai bine conţinutul ideatic al textului.
A-i pregăti pe elevi să devină cititori reflexivi trebuie să devină unul dintre obiectivele esenţiale ale procesului
instructiv desfăşurat în şcoală şi în afara ei.
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Evaluarea online a competențelor lingvistice la limba franceză
Profesor Barbu Marcela
Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea

Una dintre cele mai mari provocări ale etapei pe care o traversăm începând cu luna martie o reprezintă evaluarea
elevilor. O majoritate impresionantă a profesorilor au descoperit platformele de videoconferință, au învățat să creeze
conținut și să îl transmită elevilor, în mod cât mai atractiv și eficace, dar evaluarea a fost și rămâne piatra de încercare,
mai ales pentru cei care o asociază doar cu notarea. De fapt, evaluarea înseamnă mult mai mult, înseamnă să măsori, să
apreciezi, să formezi, să verifici, să înțelegi, etc. Evaluarea trebuie să fie complexă și multiplă.
Într-o ierarhie a nevoilor de bază ale învățământului la distanță, evaluarea este omniprezentă, activitățile de evaluare
fiind parte integrantă a fiecărui curs, care trebuie să asigure coerența între obiective (SMART), conținut și modalitățile
de evaluare, precum și congruența obiective-evaluare.
Prin urmare, profesorul trebuie să aibă mereu în minte câteva întrebări necesare alegerii și conceperii activităților de
evaluare:
-

Care este funcția de evaluare vizată ? (formativă, sumativă, predictivă)

-

Cine este vizat de acestă activitate ? (elevul, echipa, întreaga clasă)

-

Ce evaluăm ? ( un produs, un proces, un parcurs)

-

Ce tip de evaluare propunem? ( un test, un exercițiu, un proiect, o expunere orală, o dezbatere, un portofoliu,
etc.)

-

Ce fel de itemi alegem ? (obiectivi : A/F, QCM, răspunsuri libere, etc.)

-

Ce suport alegem pentru evaluare ? ( o aplicație, o înregistrare, un text, etc.)

-

În ce mod ne vor restitui rezultatul ? ( pe platformă, prin email, pe un Padlet )

-

În ce etapă a cursului? (înainte, în timpul cursului, la final, după curs)

-

Cine va face corectarea ? (profesorul, elevul – autoevaluare, corectare automată, un coleg, un examinator extern)

-

Ce formă de feedback alegem? ( comentarii și corecturi pe platforma dedicată, email, în clasa virtuală în
prezența elevului, etc.)

Datorită webinariilor propuse de CREFECO și de editurile franceze, în fiecare săptămână, începând cu luna aprilie,
am putut descoperi câte o metodă a editurilor Clé International, Hachette sau Maison des langues, mai precis,
Cosmopolite, Adomania, Zig-zag, Merci, Inspire, etc. Mai mult, toate acestea, împreună cu site-urile compagnon sau
parcours digital, au fost puse gratuit la dispoziția profesorilor de limba franceză, până la jumătatea lunii august, astfel
încât a fost simplificat efortul de a căuta resurse pentru diferitele niveluri de studiu și de competențe lingvistice. Un
avantaj remarcabil este acela că fiecărei clase i se poate asocia un manual, profesorul având astfel posibilitatea de a
urmări progresul individual al elevilor, de a asocia resurse externe în diferite formate :etichetă, fișiere video sau audio,
pdf, de a propune activități pe grupe, precum și activități suplimentare pentru remediere, aprofundare sau performanță.
Fiecare elev lucrează în ritmul său și are posibilitatea de a se autoevalua ; majoritatea exercițiilor sunt interactive și au
funcția : valider, ceea ce le permite elevilor să afle, în timp real, rezultatul. Se asigură astfel, o evaluare continuă dublată
de o autoevaluare.
Profesorul de limba franceză va alege instrumentele de evaluare cele mai adecvate obiectivelor și competențelor
specifice/generale. De altfel, învățământul de distanță a adus mai mult ca oricând în scenă ideea de competențe, căci e
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imposibil să evaluezi capacitatea de exprimare orală printr-o postare pe un forum sau pe cea de exprimare scrisă printr-o
interacțiune orală, etc.
Platforma Gsuite oferă multiple posibilități de la întrebare cu răspuns scurt, la formulare Google cu itemi diverși. Din
experiența proprie, pot spune că elevilor le plac mult chestionarele cu răspuns scurt și cu răspuns automat, le place să
realizeze hărți mentale, quizz uri cu quizzlet sau mini-proiecte cu canva sau wordwall. În acest fel, conform modelului
SAMR, ne aflăm într-un proces de ameliorare a evaluării deoarece chestionarul pe hârtie a fost înlocuit de cel online,
augmentând astfel productivitatea și feedback-ul necesar pentru profesor : ce întrebare a fost mai dificilă, ce activitate
impune acțiuni remediale, etc. Învățământul la distanță reprezintă o oportunitate pentru pedagogia greșelii și pentru
pedagogia diferențiată, profesorul având posibilitatea de a da sarcini de lucru diferite individual sau pe grupuri de elevi
selectați în funcție de erorile recurente.
Este important ca profesorul să formuleze cerința clar, fără ambiguități, eventual să dea un exemplu de raspuns corect,
iar elevul, la rândul lui, să învețe să citească cu atenție, să respecte întocmai modelul de răspuns. O singură literă greșită
duce la anularea rezultatului, ceea ce poate fi frustrant pentru elev, dar în același timp reprezintă un test de atenție și de
rigoare intelectuală.
Dincolo de dificultăți de ordin tehnic și de necesitatea punerii în...scenă a acțiunilor, evaluarea la distanță aduce, orice
s-ar spune câteva beneficii clare :
-

creșterea motivației

-

caracterul ludic și interactiv al activităților

-

posibilitatea de a detecta gradul de atingere a fiecărui obiectiv pedagogic

-

o schimbare de abordare și de percepție

-

calitatea retroacțiunii

Miza pentru un profesor este , așadar, de a formula un bun feedback, un adevărat feedforward care să îi permită
elevului nu numai să progreseze intelectual, ci să îl ajute în același timp să se simtă motivat și valorizat.
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PROGRAM DE REMEDIERE LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE
PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Profesor Chițac Iulia
Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat” Dorohoi
Anul școlar: 2020-2021
Scopul proiectului:
Reducerea fenomenului absenteismului prin dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate ale elevilor la
cerinţele şcolii;
Obiectivele specifice ale proiectului:

•

identificarea elevilor cu risc de abandon şcolar;

•

reducerea sau anularea cazurilor de părăsire timpurie a sistemului educaţional;

•

evitarea comportamentelor evazioniste;

•

creşterea motivaţiei şi a performanţei şcolare;

•

îmbunătăţirea comunicării dintre şcoală şi familie, profesori şi elevi.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:

•

Elevii din clasele: clasa pregătitoare – a XII a

•

Beneficiarii direcți și indirecți: elevi, părinți, cadre didactice

Elevii şcolii noastre au nevoie de activităţi remediale datorită:
•

nivel socio - economic scăzut;

•

acces redus la surse de informare;

•

lipsa de educaţie a părinţilor care nu sunt în măsură să-i ajute şi manifestă interes scăzut faţă de reuşita copiilor;

•

lipsa părinţilor, plecaţi în alte ţări, copiii fiind lăsaţi în grija unor bunici, mătuşi sau alte rude care manifestă
dezinteres pentru rezultate şi performanţe şcolare, instituții și se prevede un risc mare de eşec şcolar;
Scopul organizării activităţilor remediale este acela de a stimula finalizarea învățământului
obligatoriu (prevenirea abandonului școlar) şi îmbunătățirea ratei succesului școlar pentru copiii din
grupurile dezavantajate.

Organizarea unui program de remediere are un impact semnificativ în viaţa şcolii, având ca obiectiv:
-

schimbarea atitudinii faţă de fiecare elev care poate avea la un moment dat dificultăţi de învăţare.

Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas spre abandonul
şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest fenomen:
1.

Cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes,
încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de sine deteriorată,
sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la
presiunea exercitată de dorinţele adulţilor)

2.

Cauze care țin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, neglijent, familii
dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate
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3.

Cauze care ţin de contextul școlar specific (inclusiv relația profesor-elev): presiunea grupului, supraîncărcarea
şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) evaluarea subiectivă, conflict cu
colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante.
În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen în şcoala noastră se vor lua următoarele măsuri:
1) Dirigintele şi profesorii clasei vor monitoriza elevii care absentează frecvent de la disciplina lor sau de la clasă;
2) Săptămânal dirigintele clasei va motiva în baza dovezilor absenţele elevilor, din clasele pe care le coordonează,
conform cu RI al şcolii;
3) În cazul în care părintele solicită telefonic dirigintelui învoirea elevului, părintele va trimite dirigintelui cererea
de învoire, care va fi adusă la cunoştinţa directorului şi contrasemnată de acesta;
4) În situaţii speciale, care presupun părăsirea incintei şcolii de către elev acesta va putea părăsi școala cu bilet de
voie semnat de diriginte şi avizat de director;
5) Dirigintele care constată numărul mare de absenţe ale unor elevi în urma consultării săptămânale a catalogului
clasei, va lua legătura cu elevul pentru a identifica motivul absenţelor şi de asemenea cu familia sau tutorii legali
ai elevilor;
6) Se va transmite părinților, tutorilor legali, conform ROF, adresă de înștiințare cu privire la nr. de absențe.
7) Până în data de 10 a lunii în curs diriginţii claselor vor completa fişa de monitorizare lunară a absenţelor
elevilor;
8) Lunar, Consiliul de Administraţie va fi informat asupra situaţiei absenţelor şi măsurilor luate de diriginţi şi
consiliile profesorilor claselor;

Diriginţii claselor vor putea lua şi alte măsuri de prevenire precum:
1.

Aplicarea chestionarului privind absenteismul;

2.

Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au contribuit la situaţia de fapt
(număr mare de absenţe nemotivate) ;

3.

Schiţarea unui plan de intervenţieţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către diriginte a unor măsuri
amelioratorii) ;

4.

Discutarea, în particular, a incidentului / situatiei cu elevul – căutarea împreună a unor soluţii pentru evitarea
repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a familiei (în funcţie de cauză) ;

5.

Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, legătura permanentă cu
dirigintele (reacţiile negative ale şcoliişi ale familiei întreţin mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc
vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei);

6.

Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media rezolvarea situaţiei
conflictuale profesor-elev;

7.

Colaborare cu toate autorităţilecomunităţii locale (poliţia de proximitate).
În cazul în care situaţia absenteismului scapă de sub control şi se profilează riscul de abandon şcolar se impune

întregului corp profesoral luarea următoarelor măsuri în scopul prevenirii abandonului şcolar:
1) Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat;
2) Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar;
3) Semnalarea cazurilor conducerii şcolii;
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4) Aplicarea unor metode de a creşte integrarea şi comunicarea dintre elevi; profesor-elev; de a antrena elevii în
activităţiextraşcolare; modalităţi de a creşte implicarea şi comunicarea permanentă cu părinţii; orientarea
extraşcolară a elevilor;
5) Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber;
6) Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă pentru toţi
elevii;
7) Metode de predare – învăţare atractive;
8) Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţinămotivaţiaşcolară a elevilor; nota să fie doar o măsură
obiectivă a performanţeişi nu o modalitate de sancţionare a elevului;
9) Profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea elevilor, să critice
constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor;
10) Activităţiextraşcolaredesfăşurate în şcoală cel puţin o dată pe lună;
11) Utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii
în educaţie;
12) Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare.
Cum se mărește eficienţa activităţilor de remediere?
1.

Diversitatea, accesibilitatea şi estetica materialului didactic prezentat;

2.

Cadrul ambiental personalizat cu lucrările elevilor sau schimbarea locaţiei de lucru;

3.

Aplicarea unor strategii de învăţare prin cooperare ca metode de promovare a armoniei sociale;·

4.

Percepţia şi feed-back-ul părinţilor pe parcursul desfăşurării activităţilor de remediere;

5.

Prin activitățile de remediere se schimba modul de gândire şi de percepție al cadrelor didactice care s-au
implicat în program, legat de actul educațional din interiorul şi exteriorul școlii.

6.

Resursele umane pe care trebuie să ne sprijinim sunt: elevul, colegii săi, familia, în cazurile fericite în care
aceasta este lângă copil.
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O ABORDARE LITERARĂ A INTERCULTURALITĂȚII

IRINA CĂPĂŢÎNĂ
COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”, CRAIOVA
REALITATEA INTERCULTURALITĂȚII
Premisele de la care porneşte demersul nostru nu urmăresc demitizarea unor concepte cu „aer” european şi nici
stabilirea unui diagnostic pesimist în legătură cu evoluţia raporturilor interetnice în spaţiul autohton. Plecăm, firesc, de la
ideea că există o discrepanţă de netăgăduit între modul în care aceste relaţii apar formulate în politica oficială şi cel în
care sunt gestionate în realitate, situaţie care este evidentă oriunde în mediul social şi cu atât mai mult în zona instituţiei
şcolare. În ceea ce priveşte relaţiile etnice în România, trebuie precizat de la bun început că se întâmplă şi aici acelaşi
fenomen ca în toate ţările care recunosc oficial stratificarea etnică. Este vorba despre existenţa unor raporturi etnice de
tipul majoritate – minorităţi, raporturi care, inevitabil, au un potenţial conflictual prin determinarea cantitativă, prin
prejudecăţile identitate – alteritate, prin revendicările politico- administrative. În ciuda tuturor discursurilor oficiale care
promovează toleranţa, cooperarea şi încrederea ca termeni-cheie ai relaţiilor interetnice din România, realitatea arată o cu
totul altă perspectivă de abordare. Românul obişnuit – şi nu numai, ci şi omul politic sau persoana publică ce ar trebui săşi gestioneze precaut discursul oficial – nu se poate desprinde de prejudecăţile cu privire la etniile conlocuitoare. Nu este
aici doar orgoliul majoritarului în raport cu minoritarul, ci efectul unei istorii defavorabile acestui tip de relaţii. Secole de
inaderenţă la tot ce înseamnă „minoritar” – cel mai adesea maghiar şi ţigan – nu pot fi uitate definitiv în numele
europenismului şi al interculturalităţii atât de flatante şi de atrăgătoare pentru oficiali.

În diferite

grade şi în diferite forme de manifestare, de-a lungul timpului, în istoria mai îndepărtată sau în cea mai recentă,
intoleranţa etnică rămâne o constantă ce aparţine mentalului colectiv, care e reactivată cu fiecare situaţie care ameninţă să
destabilizeze poziţia etniei majoritare într-o anumită regiune, care aduce deservicii imaginii generale a acesteia din urmă
sau contrazice sistemul cutumiar – religios, cultural – predominant. În afara exemplului autohton, există multe alte ţări
care promovează, oficial, multiculturalismul şi flexibilitatea etnică, dar care se confruntă adesea cu manifestări concrete
contrare. Spuneam că intoleranţa etnică şi prejudecăţile aferente îmbracă multe forme, de la indiferenţă generalizată până
la respingere tacită, marginalizare, excludere, negare. E drept că istoria contemporană a ţărilor civilizate a depăşit
reacţiile violente împotriva etnicilor minoritari, pedepsele radicale pentru cei care „păcătuiau” prin apartenenţa la o altă
etnie sau rasă, că epoca KKK-ului a apus de mult sau că tensiunile armate între englezi şi irlandezi în Irlanda de Nord sau
între spanioli şi etnicii basci s-au mai temperat, dar trăim în continuare într-o lume a intransigenţei etnice. Europa
continuă să fie un continent confruntat cu resurecţia naţionalismelor exacerbate, a xenofobiei şi a intoleranţei.
Multiculturalismul este o situaţie de fapt şi, oriunde ne-am afla, omogenitatea populaţiilor rămâne o utopie.
CUM GESTIONEAZĂ ȘCOALA PROBLEMA INTERCULTURALĂ?
Educaţia este, fără îndoială, o soluţie pe termen lung la problemele unei societăţi din ce în ce mai expusă la
experienţele inter/multiculturale. Dintr-un loc de închidere defensivă şi de separare, şcoala poate deveni loc de deschidere
şi comunicare. Dintr-un instrument de asimilare şi întărire a caracteristicilor naţionaliste, şcoala poate deveni un
instrument de formare a tinerilor, în respectul diversităţii culturale. Această tranformare este condiţionată de o atitudine
permisivă şi comprehensivă a cadrelor didactice, dar şi de sensibilizarea autorităţilor publice locale, respective a
reprezentanţilor societăţii civile. Obiectivul permanent afirmat – acela de a face din şcoală un centru real al comunităţii –
nu se poate atinge decât prin conştientizarea unui climat diversificat din punct de vedere etnic. Punerea în practică a
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activităţilor de educaţie interculturală, în special în comunităţile cu caracter multicultural, în cadrul părţii din curriculum
decis de şcoală, va contribui la o mai bună cunoaştere între diferitele comunităţi, dar şi la întărirea coeziunii sociale la
nivel local. Axiomele educaţiei interculturale ar putea fi formulate după cum urmează: educaţia interculturală se
adresează, în egală măsură, minoritarilor şi majoritarilor; educaţia interculturală nu se limitează la conţinuturile transmise
în cadrul unei discipline particulare – ea implică o abordare interdisciplinară care urmăreşte mai degrabă să formeze
comporamente decât să asimileze cunoştinţe, educaţia interculturală nu poate fi concepută doar în mediul şcolar, ci în
directă legătură cu extraşcolarul (familie, grupuri sociale, instituţii, media), educaţia interculturală presupune implicarea
activă a elevului la elaborarea şi gestionarea regulilor de viaţă democratică în viaţa şcolii şi a comunităţii.
Educația interculturală
presupune o nouă abordare a orizontului valorilor. Problemele vizează negocierea valorilor, interpretarea lor,
juxtapunerea și complementaritatea. Din recunoașterea egalității valorice a culturilor nu trebuie să concluzionăm că toate
sunt la fel, școala trebuie să releve și să cultive aceste diferențe, revalorizând noile expresii culturale în contextul lar al
unei comunități în care fiecare își găsește locul potrivit.
LECŢIA INTERCULTURALITĂŢII LA … LECŢIA DE LITERATURĂ ROMÂNĂ
Diversitatea culturală nu mai este, aşadar, un prejudiciu, ci o realitate care trebuie fructificată în mediul şcolar.
Pluralitatea culturală pune nu numai problema apărării diferenţelor, ci şi a dialogului cultural, prin care se îmbogăţesc
experienţe de viaţă. Interculturalismul implică înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se adaugă
respectul bazat pe o informare autentică şi pe construirea curiozităţii faţă de cultura etnică a celuilalt. “Străinul“ este o
instituţie cu tradiţie în majoritatea discursurilor care construiesc o identitate naţională. Varianta pe care o propunem aici,
în spiritul deschiderilor interculturale şi al abordărilor interdisciplinare, este reprezentată de o programă de opţional la
decizia şcolii, pentru clasele a XII-a, intitulat „Imagologie literară”, al cărei argument l-am gândit în următoarele
coordonate, în funcţie şi de cerinţele programei de LLR:
„Identitatea are mai multe faţete şlefuite de sentimentele de apartenenţă pe care le resimte individul şi este
permanent condiţionată de dialogul cu celălalt, de recunoaşterea sau respingerea celuilalt de către celălalt.
De aceea, pornind de la un element de conţinut prevăzut de programa de limba de limba şi literatura română
pentru clasa a XII-a, şi anume „Identitate culturală în context european”, extinzând limitele spaţiului geografic şi având
în vedere actualitatea dialogului intercultural în termeni de toleranţă şi participare, am gândit cursul opţional de
Imagologie literară ca o completare firească atât a demersurilor din aria noastră curriculară, cât şi din aria „Om şi
societate”. Acest curs se doreşte, prin urmare, a fi o provocare interdisciplinară, absolut justificată la acest nivel al
studiilor liceale, când elevii au dobândit deja o anumită deprindere în gestionarea şi operarea cu o serie de concepte cu
funcţionalitate extinsă dincolo de un singur domeniu de studiu.
Se urmăreşte, prin aceasta, o dublă finalitate a cursului: articularea unei viziuni coerente despre raportul
identitate/ alteritate, pornind de la potenţialul imagologic al textelor literare, respectiv rafinarea strategiilor interpretative,
analitice şi de sinteză şi aprofundarea instrumentelor conceptuale. Alegerea textelor-suport nu este, din acest motiv, deloc
întâmplătoare. Nu am dorit o dublare a conţinuturilor programei de literatură română, ci o re-lectură a textelor studiate,
dintr-un alt unghi şi cu un alt interes critic, cu scopul aducerii în prim-plan a structurii deschise a operei literare. În
acelaşi timp, am intenţionat dezvoltarea interesului pentru comunicarea interculturală, ca o dimensiune definitorie a
individului secolului XXI, în spiritul toleranţei, al deschiderii, al acceptării şi înţelegerii diferenţelor etnice, culturale,
sociale.”
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Conţinuturile pe care le-am propus ca puncte de plecare spre dezbaterile culturale au vizat o zonă vastă din
repertoriul literaturii române, unele dintre ele făcând deja obiectul discuţiilor la clasă în anii anteriori, dar, dintr-un cu
totul alt punct de vedere:
Grigore Ureche. Descoperirea sistematică a alterităţii, Nicolae Milescu Spătarul. Lumea de la căpătul lumii,
Miron Costin. Dizertaţii despre ţările de adopţie, Ion Neculce. Între xenofobie şi exilul rusesc, Dimitrie Cantemir. Un
principe în lumea musulmană, Ion Budai Deleanu. Alteritatea şi resursele comicului, Dinicu Golescu. Descoperirea
Occidentului şi a complexelor etnice, Vasile Alecsandri. Dimitrie Bolintineanu. Înapoi în Orient, Nicolae Filimon.
„Splendorile” Fanarului, Mihai Eminescu. Alteritatea în interpretare junimistă, I.L.Caragiale. Evreul şi rachiul otrăvit,
Ion Creangă. Ruşi, evrei şi un hâtru humuleştean, Ioan Slavici. Satul ardelean sau puzzle-ul etnic, Mihail Sadoveanu.
Lipanii şi celebritatea stereotipiilor etnice, Liviu Rebreanu. Domni maghiari într-o lume românescă, G.M.Zamfirescu.
„A iubi”, conjugat în ţigăneşte, Mircea Eliade. Culorile Asiei, Tudor Arghezi. Germanofil/ germanofob, Poezia
proletcultistă. Saşa, Vania şi Nichita vs. Uncle Sam

CONCLUZII
Nucleul conceptului de „educaţie interculturală” îl constituie dialogul culturilor, înţelegerea dintre culturi,
valoarea şi originalitatea fiecărei culturi, înţelegerea dintre comunităţi. Competenţa interculturală care se doreşte a se
dobândi în urma unor asemenea proiecte care se desfăşoară în activitatea la clasă vizează, prin urmare, capacitatea
elevilor de a-şi schimba atitudinea, comportamentul şi cunoştinţele la interacţiunea cu persoane care aparţin altor culturi,
deschiderea, flexibilitatea şi atitudinea pozitivă faţă de instituţia „străinului” şi chiar capacitatea de a-şi revizui valorile şi
atitudinile din perspective altor coduri culturale.
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Titlu studiu: Studiul literaturii române în maniera educației plastice,
Lb. și lit. Română
Prof. Diana Antal
Lic. Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret”, Cluj-Napoca.
Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret”, Cluj-Napoca, a desfășurat o
activitate didactică online, dedicată unirii și valorilor românești, integrând în cadrul unei seminar comun atât
competențele programei de Limba și literatura română, cât și competențe de Estetică ce țin de materiile de practică
aferente activității liceale desfășurate la clasele cu specializarea ,,Coafor-stilist”, din cadrul liceului cu profil tehnologic.
Astfel, proiectul didactic a început printr-o prelegere. Copiilor li s-a vorbit despre ia românească în pictură și
despre principalele lucrări plastice care au ca temă reprezentarea momentelor cheie din istoria României.
Discursul a pornit de la celebra pictură, „La Blouse Roumaine“, a pictorului francez Henri Matisse (1869 1954), evidențiind aspectele pentru care lucrarea a rămas în amintirea contemporanilor ca fiind reprezentativă pentru
identitatea românească.
S-a adus în discuție tehnica de lucru a lui Matisse, vorbindu-se elevilor despre curentul pictural numit
,,fauvism”, conform căruia cromatica puternică, chiar stridentă e menită să scoată în evidență anumite aspecte ale
tabloului prin tehnica punerii în abis. Subiectul tabloului, deși are trăsături ale unor prezențe feminine care l-au inspirat
pe Matisse (Elvira Popescu, Elena Văcărescu, Anna de Noailles şi Martha Bibescu), nu mai e atât de important precum ia
pe care o poartă și care contrastează cu fundalul de un roșu aprins. Pe țesătură se pot observa ca fiind brodate motive
tradiționale românești precum: spicul de grâu, împletiturile coșurilor de nuiele și florile de câmp – elemente simbolice ale
tradiției populare românești.

Henri Matisse, „La Blouse Roumaine“, Musée National d'Art Moderne, Paris
În continuare, s-a vorbit despre lucrarea lui Theodor Aman, ,,Unirea principatelor” – lucrare definitorie pentru
momentul anului 1859 și care, la nivel figurativ, înfățișează unirea principatelor ca două instanțe ale feminității ce își dau
mâna în semn de solidaritate. Vestimentația femeilor e cea tradițional românească, iar motivul spicului de grâu e recurent
și aici atât pe broderia purtată de cele două, cât și la nivel estetic, al părului împletit. Elevilor li s-a cerut să identifice
tipurile de împletituri folosite cu precădere în tablourile care înfățișează ipostaza feminină de la 1800. Astfel, aceștia au
identificat în lucrările plastice ,,împletitura rusească” (folosită pentru înfățișarea personajelor de rang înalt) și
,,împletitura în coadă de pește” folosită pentru ipostazierea personajelor de conției socială modestă. Așadar, s-a constatat
o segregare a păturilor sociale la nivel estetic în tablourile ce înfățișează Unirea.
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Theodor Aman, ,,Unirea principatelor”, Muzeul Național de artă, București
Apoi, utilizându-se metoda conversației euristice, elevii au reușit să puncteze principalele elemente ale culturii
populare reprezentate în lucrările plastice amintite mai sus.
În continuarea demersului didactic, elevii au fost îndrumați în aplicarea unui exercițiu didactic de reprezentare a
elementelor populare din cele două tablouri sub forma unor produse estetice diverse: ,,împletituri în coadă de pește”,
,,împletituri pe dos”, ,,împletituri în două șuvițe”, machiaje și produse estetice de manichiură în culorile tradiționale ale
țării.
Elevii, cu ajutorul profesorilor, au reușit să conceapă aceste produse, iar momentul de reflecție a cuprins o
expoziție internă și alcătuirea unui catalog dedicat zilei de 1 Decembrie. Exemple de produse rezultate în urma
desfășurării activității didactice:
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STUDIU ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL
EVALUAREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR LA GRAMATICĂ
Prof. înv.pr. VÎLE MIHAELA CRISTINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN PROTOPOPESCU-SLATINA,OLT
Cercetările întreprinse şi experienţa şcolară demonstrează că evaluarea îşi realizează funcţiile numai în condiţiile integrării
optime în procesul didactic,ca acţiune constitutivă a acestuia, menit să furnizeze informaţii cu privire la desfăşurarea procesului
şi la rezultatele obţinute în vederea perfecţionării lui.
Una din achiziţiile importante ale teoriei şi practicii evaluării o reprezintă tocmai demonstrarea necesităţii integrării
evaluării în procesul de instrucţie şi educaţie, astfel încât aceasta să nu se realizeze ca activitate independentă în procesul de
instruire, suprapusă acestuia, ci „să se integreze în profunzime în actul didactic însuşi, acordându-i luciditate şi competenţă”.22
Sistemul metodologic al evaluarii performanţelor elevilor cuprinde mai multe forme de verificare,metode şi procedee de
examinare. Cele mai frecvent aplicate sunt probele orale, scrise şi practice. Constatările efectuate prin aceste mijloace sunt
confruntate şi completate cu cele realizate prin observarea curentă a comportamentului elevilor în timpul lecţiilor,exprimat prin
interesul acestora pentru studiul,modul în care participă la activitatea desfăşurată, îndeplinirea îndatoririlor şcolare,calitatea
răspunsurilor în cadrul dialogului frontal din timpul lecţiilor, etc.
Indiferent de momentul organizarii evaluării rezultatelor şi capacităţii elevilor, pentru asigurarea creşterii calitativsuperioare, a insuşirii gramaticii limbii române, în ciclul primar,se cer respectate câteva criterii care vizează
• corectitudinea(cunoaşterea şi aplicarea normelor limbii literare în exprimare, grafie, asezare în pagină, corectitudinea
informaţiei prevazută de programă şi manual) ;
• cunoşterea noţiunilor şi conceptelor gramaticale (recunoaşterea, identificarea în text a părţilor de propoziţie şi de vorbire,
analiza acestora, folosirea cunoştinţelor de gramatică şi ortografie în explicarea orală şi scrisă, aplicarea regulilor şi
normelor ortografice în redactarea unor texte în diverse stiluri funcţionale).
Condiţiile unei activităţi de evaluare reuşite sunt :
să se organizeze periodic,înainte de începerea anului şcolar,în timpul şi la

-

sfârşitul anului şcolar;
-

să se stabilească criterii de itemi cu grad de generalitate şi accesibilitate medie;

-

să se aducă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor rezultatele, în mod diferenţiat şi nu global;

-

să se atribuie textelor valoare de predicţie, dar nu şi valoare prognostică
definitivă.

Din punct de vedere ortografic este nevoie ca fiecare învăţător să cunoască direct nivelul şi posibilitatile elevilor cu care
lucrează. Cunoaşterea treptată a rezultatelor este un puternic agent de întărire, care conduce la o anumită competiţie. Elevul are
nevoie să i se corecteze greşelile deoarece nici o învăţare nu este posibilă fără sancţionarea greşelilor, dar în acelasi timp să vadă
şi achiziţiile.
Evaluarea predictivă (iniţială) are ca scop cunoaşterea capacităţilor de învăţare a elevilor, nivelul de pregătire de la care
pornesc elevii şi gradul în care stăpânesc cunoştintele şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează. Ea
constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activitătii didactice.
Exemple :

22

F.Fatyat-I.T.Radu ,”Sintezepeteme de didacticamoderna,insprijinulperfectionariicadrelor didactice”,Buc.1986,p.37
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Mi-am propus la începutul clasei a III- a să realizez evaluarea cunoştinţelor elevilor propunând spre rezolvare
următoarele exerciţii :
1.Sesizaţi greşelile şi scrieţi corect propoziţiile :
ziua intai i sa părut scurtă şi apropierea nopţi o mâhni.lumina se stinse, răcorile o făcu să se zgribulească,să se vâre
într-e celelalte ....(E. Gârleanu – ,,Frunza”).
2.Dictare
„ În vreme ce oamenii mari,femeile şi chiar feciorii treceau cu furcile prin fân cu nepăsare,copiii suflau şi asudau,dar nu
ieşeau din rând.
- Ţi-e cald, mă Ionică?
- Cald.
- Vezi şi ieşi din rând şi mai hodineşte.”(I.Agârbiceanu – ,,File din cartea naturii”)
3.Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele : război, port, broască, lac, liliac să aibă sensuri diferite.
Obiectivele urmărite au fost :
-

scrierea corectă a propoziţiilor;scrierea corectă a cuvintelor cu majusculă;folosirea semnelor de punctuaţie;

scrierea corectă a ortogramelor;alcătuirea corectă de propoziţii în care cuvintele date să aibă sensuri diferite.
Interpretând datele obţinute prin acest tip de evaluare am conturat următoarele direcţii de acţiune :
-

modul de predare-învăţare a noului conţinut;

-

organizarea unui program de recuperare pentru întreaga clasă;

-

măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi.

Rezultatele obţinute au fost trecute în fişa de evidenţă a greşelilor tipice pentru a se cunoaşte astfel greşelile individuale
şi tipice, pentru a se orienta acţiunile pedagogice în aşa fel încât să asigure progresul fiecărui elev în funcţie de punctajul
obţinut.
NR. ELEVI

NR.ELEVI

% SITUAŢIA

CU GREŞELI

FĂRĂ GREŞELI

PE OBIECTIVE

Folosirea semnelor de punctuaţie

5

12

71%

Scrierea cu „m” înainte de „p” şi „b”

3

14

82%

Despărţirea în silabe

2

15

88%

Scrierea cu cratimă

4

13

76%

Scrierea consoanelor şi vocalelor

3

14

82%

Scrierea grupurilor de litere

1

16

94%

Scrierea diftongilor şi a triftongilor

2

15

88%

OBIECTIVE

Duble

TOTAL

83%

CLASA
a III a

CALIFICATIVUL

I

S

B

FB

0

3

5

9

Evaluarea activităţii şcolare are efecte pozitive pentru că orientează activitatea de învăţare şi o stimulează. Asupra
activităţii învăţătorului are deasemenea o influenţă pozitivă deoarece îi scoate în evidenţă unele carenţe ca :
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• neintervenţia la timp în corectarea greşelilor ;
• numărul redus de exerciţii;
• corectarea superficială sau necorespunzătoare;
• absenţa explicaţiilor şi a analizei greşelilor făcute de elevi.
Pe baza experienţei personale acumulate, am ajuns la concluzia că toate tipurile de greşeli care apar în scrierea elevilor
pot fi corectate chiar dacă acest lucru presupune o muncă imensă atât din partea învăţătorului cât şi partea elevilor.
Autocorectarea dictărilor este o modalitate de îndreptare a greşelilor de scriere ,pentru că nu este suficient să-i atragem
numai atenţia elevului că a greşit, ci să-şi dea singur seama de ce a greşit, să-îi îndrepte greşeala şi să nu o mai repete.
Am cerut elevilor să-şi corecteze singuri dictarea după un text scris pe tablă; am analizat şi explicat cu întreaga clasă
greşelile făcute.
Am constatat că antrenarea elevilor în activitatea de corectare le stimuleaza atenţia şi grija faţă de scris şi îi ajută să-şi
dezvolte deprinderile de scriere corectă.
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Virtual teaching - where to?
Autor: Dascalu Mihaela
Scoala Profesionala “C-tin Argetoianu”
Comuna Argetoaia, Jud Dolj
To what extent can technology replace human interaction in the matter of teaching? Is the effectiveness and clarity of
computer programs to replace the teacher-student contact in schools and universities in the near future? The issue of
virtual teaching is complex and has been in a perpetual development process in the last years and although its usefulness
is beyond any shadow of a doubt, some people might consider it to be quite impersonal and inadequate for certain
categories of learners.
To begin with, virtual teaching has several undeniable advantages. First of all, distance is no longer a problem when it
comes to teaching online. It is quite extraordinary to be able to teach students from all over the world simultaneously, to
send the worksheets and receive the statistic situation of their answers on the spot. Also, students can benefit from such
classes irrespective of their location; what can be better than enjoying the comfort of your home while attending a course
at a British university, for example? A laptop and an Internet connection are everything one needs in order to participate
in such a course. Nonetheless, another point in favour of virtual teaching is its versatility and adaptability when it comes
to, let's say, teaching English. The teacher can approach all four skills and the language systems when teaching online.
He can use presentations for grammar or vocabulary, films, videos or podcasts for listening or speaking activities. He can
monitor his students' activity while they are working, make suggestions and corrections if necessary, read their essays
without piles of paper covering his desk. Moreover, students have the great opportunity to interact with peers from all
corners of the world, widening their horizons and becoming more connected culturally.
On the other hand, the innovative virtual teaching also has its drawbacks. A mere picture in the corner of your laptop
screen is far from replacing a teacher standing by your side when you are a student. Sometimes teachers use small,
almost imperceptible gestures to encourage or correct students and some of them need constant encouragement in order
to make progress or overcome certain fears. What is more, teaching face to face makes a series of activities possible,
such as walking around and interviewing your classmates, exchanging papers, using different objects when studying,
playing different games between activities and so on. As versatile as virtual teaching might be, it can never rise to the
countless possibilities offered by face to face teaching. Every class of students has its own distinct personality and
teachers adapt their methods depending on it. In addition to this, virtual teaching is appropriate to learners with a certain
degree of autonomy, which can stay focused for longer periods of time without getting bored, who are well aware the
purpose of their learning. But when it comes to young learners I find it rather inadequate as they rely on playing and
having fun when learning. A young learner needs to do things, to feel, to be surrounded by children alike and, last but not
least, to have the teacher close when they need further guidance or reassurance. Another stumbling stone regarding
virtual teaching is its absolute dependance on technology and electricity, therefore an Internet failure or power cut will
make the learning process utterly impossible, while face to face teaching can take place almost anywhere, with minimum
materials necessary.
To put it in a nutshell, virtual teaching can offer unprecedented opportunities for learners and teachers, it is an area which
will develop permanently to the benefit of our modern society, but it can never replace the empathy and warmth of
authentic, face-to-face teaching.

3160

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

VALENȚE EDUCATIVE ALE STRATEGIILOR INTERACTIVE
Prof. CARMEN-GABRIELA CENUȘĂ
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău
O strategie de predare reprezintă un set particular de paşi pentru evocarea unui set de comportamente dorite de
la persoanele care învaţă (”learners”). Acestea sunt eforturi deliberate din partea profesorului de a varia modul de
prezentare către o reprezentare mai adecvată a funcţiilor cognitive şi afective necesare pentru obiectivele învăţării.
Interactivitatea are la bază relaţiile reciproce şi se referă la procesul de învăţare activă, în cadrul căreia, cel care
învăţă acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, personală şi interiorizată.
Interactivitatea presupune atât cooperarea, definită drept “forma motivaţională a afirmării de sine, incluzând
activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizează cu ceilalţi pentru dobândirea unei situaţii sociale sau a
superiorităţii” - cât şi competiţia care este o “activitate orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi
pentru atingerea unui ţel comun” (D. Ausubel, 1981). Ele nu se sunt antitetice, ambele implică un anumit grad de
interacţiune, în opoziţie cu comportamentul individual.
În condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament
contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte
e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate. Interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea individului şi este
importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. Există o dinamică intergrupală cu
influenţe favorabile în planul personalităţii, iar subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze
cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. În
acest fel se dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună ce se constituie într-o componentă importantă pentru viaţă
şi pentru activitatea lor profesională viitoare.
Avantajele interacţiunii:
• stimulează efortul şi productivitatea individului;
• este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare; (D. Ausubel, 1981)
• există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii;
• subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe,
învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual;
• dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună - componentă importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor
profesională viitoare; (Johnson şi Johnson, 1983);
• dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice inteligenţei lingvistice (ce implică sensibilitatea de a vorbi şi de a
scrie; include abilitatea de a folosi efectiv limba pentru a se exprima retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile),
inteligenţa logico-matematică (ce constă în capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operaţii matematice şi
de a investiga ştiinţific sarcinile, de a face deducţii), inteligenţa spaţială (care se referă la capacitatea, potenţialul de a
recunoaşte şi a folosi patternurile spaţiului; capacitatea de a crea reprezentări nu doar vizuale), inteligenţa interpersonală
(capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi, creând oportunităţi în munca colectivă), inteligenţa
intrapersonală (capacitatea de autoînţelegere, autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaţii, temeri), inteligenţa
naturalistă (care face omul capabil să recunoască, să clasifice şi să se inspire din mediul înconjurător), inteligenţa morală
(preocupată de reguli, comportament, atitudini); (H. Gardner, 1993);
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• stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică, gândirea laterală capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii);
• munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de realizat;
• timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în grup decât atunci când se
încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu;
• cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale
ale elevilor;
• interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia, sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând elevii
pentru învăţare;
• lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale de lucru,
informaţiile;
• se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii;
• grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor ce duce la dispariţia fricii de eşec
şi curajul de a-şi asuma riscul;
• interacţiunea colectivă are ca efect şi “educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament tolerant faţă de opiniile
celorlalţi, înfrângerea subiecti-vismului şi acceptarea gândirii colective” (C. L. Oprea, 2009).
Strategia învățării interactive solicită mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale imaginației și creativității, se
bazează pe cooperarea dintre elevi în timpul unei activități; ei trebuie să relaționeze unii cu alții, astfel încât
responsabilitatea individuală să devină presupoziția majoră a succesului.
La baza construirii strategiilor didactice interactive stau următoarele principii:
Scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse;
•

Sunt promovate învăţarea prin descoperire şi rezolvarea de probleme;

•

Sarcinile de învăţare vor solicita informaţii transdisciplinare şi analize multidimensionale ale realităţii;

•

Sunt promovate alternativele metodologice de predare – învăţare – evaluare;

•

Evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, integrând metode alternative de evaluare;

•

Elevii îşi construiesc propriile înţelesuri şi interpretări ale instruirii.
Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale, a creativităţii încă
de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.
Activizează toţi elevii şi formează capacităţi, spiritul critic constructiv, independenţa în gândire şi acţiune, găsirea unor
idei creative de rezolvare a sarcinilor. Căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii „mister didactic”, se
constituie ca o „aventură a cunoaşterii” în care elevul e participant activ pentru că el întâlneşte probleme, situaţii
complexe, dar în grup, prin analize descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte
responsabil şi mulţumit la finalul activităţii.
Valenţele formativ-educative care recomandă aceste metode interactive ca practici de succes atât pentru învăţare
cât şi pentru evaluare, sunt următoarele:
• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă;
• exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, stimulânt iniţiativa tuturor
elevilor implicaţi în sarcină;
• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi
situaţii;
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• asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară acunoştinţelor asimilate în sistemul noţional,
devenind asfel operaţionale;
• unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului pe o perioadă mai
lungă de timp, depăşind neajunsurile altor metode tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj şi materie şi între elevi;
• asigură un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de
lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia;
• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă.
Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe promovarea metodelor
interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. “Activ” este elevul care
“depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi
redescoperire a adevărurilor, de elaborarea a noilor cunoştinţe. “Activismul exterior” vine deci să servească drept suport
material “activismului interior”, psihic, mental, să devină un purtător al acestuia.” (Ioan Cerghit, 1997, p.73)
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STUDIU ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL
ORTOGRAFIA ȘI PUNCTUAȚIA ÎN CICLUL PRIMAR
Prof. înv.pr. UNGHEANU MĂLINA DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN PROTOPOPESCU-SLATINA,OLT

Procesul de familiarizare a elevilor cu normele de ortografie şi punctuaţie este un proces complex, de lungă durată.
Particularitatea învățării ortografiei şi punctuaţiei în cursul primar este determinată de faptul că acest proces are loc în
condiţiile în care nu se poate apela la teoria lingvistică, la gramatică. Normele de ortografie şi punctuaţie nu pot fi evitate
nici chiar în clasa I, cu toate că la această vârstă elevii nu învaţă gramatica pe care se sprijină normele respective de
scriere
În această etapă, interesul elevilor pentru cunoaşterea ortografiei şi a punctuaţiei este scăzut, iar capacitatea lor
de gândire nu permite fundamentarea regulilor de ortografie şi punctuaţie pe baze lingvistice.
Cu toate acestea, comunicarea unor cunoştiinţe elementare de ortografie şi punctuaţie nu se poate amâna pentru
clasele următoare. Amânând elevii şi-ar putea forma unele deprinderi greşite, greu de înlocuit în clasele ulterioare. Şi
oricum este mai uşor de constuit bine pentru început decât de surpat o construcţie greşită şi de ridicat pe temelii noi alta,
corespunzătoare. Acest lucru este uşurat, pe de o parte, de faptul că unele reguli nu au neapărată nevoie de un suport
lingvistic, iar pe de altă parte trebuie avut în vedere că, în această etapă pregramaticală ortografia se învaţă nu numai
raţional, ci şi mecanic şi intuitiv.
Cât de întinsă este învăţarea mecanică a ortografiei nu se poate însă preciza.cventă a scrisului aduc uneori în
deprinderi, de-a lungul şcolii şi mai târziu, fapte care n-au fost niciodată. Oricum,ea nu-şi istoveşte acţiunea o dată cu
clasele mici .Contactul continuu cu cuvântul scris, lărgeşte trapta experienţei de cunoaştere şi folosirea frecventă a
scrisului aduc uneori în deprinderi, de-a lungul şcolii şi mai târziu fapte care n-au fost niciodată obiectul unor reguli
pentru insul respectiv.
Instrucţia educă pronunţia, dar mai ales afânează auzul fonematic, făcând să crească posibilitatea de reprezentare grafică
adecvată unor fapte corecte concepute auditiv, fără să cunoască regulile care le guvernează. Învăţarea mecanică ajunge
uneori să compenseze ceea ce n-a putut realiza învăţarea organizată a ortografiei în şcoală.
Cele mai multe fapte de ortografie se învaţă prin reguli, iar unele cer şi o anumită cunoaştere lingvistică a
sistemului limbii.
Atât regulile cât şi cunoaşterea sistemului limbii trebuie adaptate la limbajul structurilor interioare caracteristice
stadiului de dezvoltare psihică a elevilor. Şi pentru că multă vreme şcolarul mic nu este apt de concepte bine delimitate
şi ierarhizate în sisteme, pentru că inteligenţa practică precede inteligenţa reflexivă, ultima constând în bună parte în
conştientizarea primei, este necesar să formăm în şcoală înţelegerea intuitivă a unor fapte de ortografie .
Învăţarea ortografiei pe cale intuitivă nu ţine numai de lecţiile de limba română, ci în general se realizează în
cadrul lor, în legătură cu sau fără tema şi scopul lecţiei. Multe greşeli situaţionale care nu implică o descriere mai
susţinută se comunică în lecţii de citire, în raport cu fapte de ortografie importante care apar prima dată în texte dar
independent de subiectul discuţiei din oră. Continuarea firească a cunoaşterii intuitive şi conştientizarea acesteia o
constituie cunoaşterea raţională (ultima fază a învăţării ortografiei ).
Ca atare, este nevoie să existe şi continuitatea de acţiue pedagogică de la un stadiu la altul. În ortografie, ca şi în
alte domenii, învăţarea trebuie nu numai să ne ducă undeva, dar şi să ne îngăduie să continuăm mai uşor în etapa
următoare.
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Învţarea ortografiei şi punctuaţiei trebuie să urmeze evoluţiei genetice a copilului ttrebuie să comunicăm reguli
numai în limbajul vârstei şi să folosim pentru învăţarea lor numai procedeele îngăduite de structura mintală caracteristică
stadiului respectiv de dezvoltare psihică a copiilor.
După înţelegerea pe cale intuitivă sau pe baza termenilor lingvistici, a normelor de ortografie şi punctuaţie, calea
cea mai sigură pentru formarea deprinderilor de aplicare a acestor norme o constituie exersarea lor sistematică. Ca orice
deprindere, scrierea corectă se formează pe bază de exerciţii. O regulă se fixează şi intră în deprindere pe două căi :
*exerciţiul;
*practica spontană a scrierii.
Toate exerciţiile la care ne-am referit îşi găsesc locul în formarea deprinderilor ortografice . Ceea ce conţin
deosebit este materialul de limbă specific folosit. Astfel , exerciţiile de recunoaştere, cele de grupare, de modificare sau
de completare a diferitelor forme ortografice şi de punctuaţie reprezintă pentru elevi un material de limbă adecvat, care
cuprinde cazurile respective de ortografie pe care elevii trebuie să le recunoască, să le grupeze, să le modifice sau să le
completeze .
Tipurilor de exerciţii de mai sus li se adaugă altele oarecum specifice formării deprinderilor de scriere corectă.
Acestea sunt: copierile, transcrierile, dictările care pot lua forme diferite (menţionate anterior ).
Deşi copierile şi transcrierile sunt aparent exerciţii simple, pentru şcolarii mici, care încă nu au formată
deprinderea scrisului, ele solicită un evident efort intelectual, iar în clasele I şi a II-a chiar un efort fizic .
Valoarea lor constă în aceea că solicită în egală măsură analizatorul vizual şi pe cel auditiv, presupunând că
elevul îşi pronunţă ceea ce scrie, precum şi analizatorul motor, ceea ce permite o bună fixare a normelor de ortografie şi
punctuaţie .
Ortografia şi punctuaţia se învaţă nu doar în ore special consacrate acestui scop, ci în toate împrejurările în care
elevii sunt puşi în situaţia de a se exprima în scris .
Nu le cerem elevilor să scrie corect numai la limba română, ci le urmărim scisul corect la toate celelalte
discipline .
Tot ceea ce scriu elevii acasă sau în clasă trebuie să fie corectat de învăţător. Controlându-i zilnic şi de mai multe
ori pe zi, îi vom canaliza pe o direcţie care va deveni pentru copil obişnuinţă .
De exprimarea corectă depinde succesul la celelelte discipline de învăţământ. Categoric este faptul că eşecul la
învăţătură are la bază exprimarea în scris, pentru că temele , lucrările de control nu se rezolvă la nivelul cerinţelor. Elevii
care demarează bine încă din clasele mici în acţiunea de însuşire şi dezvoltare a capacităţilor de exprimare corectă
prezintă garanţii, în mare măsură certe, de reuşită deplină în activitatea de învăţare; ei sunt scoşi ăn afata pericolului de a
rămâne în urmă la învăţătură. A-i învăţa pe elevi să vorbească şi să scrie limba română este un proces complex şi de
durată, un proces de adaptare continuă .
Este un proces lung şi anevoios, un drum cu obstacole, cu urcuşuri şi coborâşuri, un drum care nu admite
popasuri şi al cărui capăt nu se vede .
Nu există căi, soluţii universal valabile, ci trebuie să-l adaptăm în funcţie de :
–conţinutul predat (gradul de dificultate al normelor ortografice );
–eficienţa strategiilor şi mijloacelor didactice folosite;
–gradul de receptivitate al clasei şi al fiecărui elev în parte .
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Tainele reuşitei muncii trebuie căutate în tratarea diferenţiată a elevilor în funcţie de particularităţile de vârstă şi
individuale, pentru a asigura fiecăruia posibilitatea de a se dezvolta şi pregăti la nivelul capacităţii sale .Pentru a realiza
progresul permanent al fiecărui elev, se impun forme de lucru care să activeze întreg colectivul în timpul orei de curs .
Dincolo de toate adevărurile ştiinţifice pe care nu le contestă nimeni, dincolo de cultivarea limbii datorită
interesului ei practic în comunicare, dincolo de faptul că dascălul are datoria de a cultiva limba în şcoală, cultivăm limba
pentru că este limba sufletului nostru şi tot universul înseamnă limba română .
Având în vedere cele expuse, consider că este bine să avem în vedere următoarele aspecte :
*învăţătorul să trateze cu mare responsabilitate problemele ortografiei şi punctuaţiei,cărora este necesar să li se acorde o
atenţie sporită, relevând în special laturile lor dificile;
*problema scrierii corecte să rămână mereu actuală, învăţătorul având mereu datoria de a-şi exprima cât mai multe opinii,
de a face cunoscut orice procedeu care a dat rezultate bune la clasă în ceea ce priveşte deprinderea elevilor cu scrisul
corect;
*completarea prevederilor programei de limba română pentru clasele a III-a şi a IV-a cu ceea ce consideră învăţătorul că
ar mai fi necesar pentru învăţarea mai rapidă a acestei discipline;
*introducerea în cadrul orelor de comunicare a unor teme special destinate cultivării paralele a dicţiei şi pronunţării
,având în vedere importanţa şi influienţa lor asupra scrisului elevilor ;
*completarea manualelor de limba română cu exerciţii variate, atractive, care să solicite în permanenţă cunoştinţele
elevilor privind scrierea corectă;
*explorarea la maximum a posibilităţilor pe care ni le oferă manualele în comentarea şi explicarea unor fapte de limbă;
*urmărirea atentă a oricăror activităţi de scriere, corectarea permanentă a greşelilor, cunoaşterea greşelilor tipice şi
individuale în vederea aplicării cu bune rezultate a muncii diferenţiate .
O muncă fără preget susţinută în clasele I şi aII-a, în învăţarea normelor ortografiei, în formarea deprinderilor de
scriere corectă înseamnă, sigur, satisfacţii în clasele a III-a şi a IV-a, când elevii asimilează cu uşurinţă teoria lingvistică,
soluţionează probleme de limbă, se implică în activitate în mod creator, sunt capabili, au autocontrol şi autoevaluare.
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LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE
Profesor Duican Mihaela-Maria
Școala Gimnazială Șușani,Jud. Vâlcea
La violence en milieu scolaire connaît une augmentation sans précédent et devient une préoccupation mondiale.
Chaque jour on peut entendre, lire ou même voir un acte de violence commet par un élève envers son camarade, envers
son professeur ou le contraire. Pourtant quelles sont les causes de ce fléau et comment peut-on diminuer son impact dans
nos établissements scolaires ?
La violence à l'école revêt différentes formes : l'agressivité, l'incivilité, la violence verbale, la violence
physique, la violence sexuelle et le conflit. Elle traduit la difficulté, pour certains jeunes, de vivre ensemble et elle révèle
parfois, à travers le passage à l'acte, un appel de détresse. On constate des agressions réalisées par des élèves contre leurs
camarades ou à l‘égard de leurs enseignants. De plus, les élèves indisciplinés pourraient voler des objets personnels à
leurs camarades.
De nos jours, on assiste à un durcissement de cette violence, étant donné que les élèves deviennent tueurs
d‘autres élèves ou des enseignants. Mais quelles sont les causes majeures de cette violence? En premier lieu, il existe une
multitude de facteurs familiaux et scolaires sans oublier les traits de caractère individuels. En effet, c‘est la crise que
traverse la famille actuelle, puisque les horaires surchargés des parents ne leur permettent pas de se consacrer à leurs
enfants.
D‘une part, certaines familles n‘assurent pas l‘unité de leurs membres. Ainsi, les enfants se sentent délaissés à
cause de l‘indifférence de leurs parents. En deuxième lieu, la pression exercée sur les élèves en raison de programmes
scolaires surchargés ne leur laissent pas de temps libre. Les enfants protestent contre le système éducatif inadapté à leurs
besoins. Ainsi, l‘école ne les prépare pas pour s‘intégrer dans la vie socioprofessionnelle.
En outre, la période de l‘adolescence se caractérise par un comportement révoltant car les jeunes veulent
imposer leur présence dans le milieu amical et ont un goût pour la provocation. De plus, les mass-médias exercent une
influence négative avec la diffusion des images violentes. Il est incontestable que tous ces facteurs de risques s‘alternent
dans les zones où l‘exclusion est la plus forte. Mais comment pourrait-on lutter contre la violence? D‘abord, il faut
souligner que la sécurité des enfants s‘avère indispensable. La stabilité des équipes éducatives et le travail en équipe sont
les meilleures protections contre la violence scolaire.
En outre, la formation des enseignants à la gestion de la violence et le travail avec les associations des quartiers
et les parents des élèves sont des mesures indispensables.
D‘autre part, les chefs d‘établissement doivent être soutenus et aidés par les assistants sociaux mais aussi par la
police quand il s‘agit de faits délictueux. Finalement, l‘embauche de vigiles privés pourrait affronter le comportement
agressif et garantir la sécurité des élèves et des enseignants. Les adultes présents au sein des établissements sont
aujourd'hui confrontés à la violence à tous les niveaux du cursus scolaire. Il faut donc comprendre le sens de cette
extension de la violence, notamment vers les plus jeunes élèves.
Or c'est bien souvent une multiplicité de facteurs qui se cumulent pour engendrer cette violence et l'on retrouve
souvent des caractéristiques communes : absence du père, mère en difficulté sociale, échec scolaire dû très souvent à une
non maîtrise du langage, prégnance d'images télévisuelles très violentes, absence de motivation, décalage entre les
attentes et l'offre de l'institution scolaire.
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Ces divers éléments contribuent fortement au sentiment d'exaspération et au traumatisme, parfois générateurs
d'insécurité à l'intérieur des établissements. La violence exprime toujours un message. Il faut trouver ce message. La
violence est un dérivé de la colère, émotion, naît également de la peur, décharge d'adrénaline très addictive. Toutes les
deux sont des émotions. L'enfant est un sensoriel, un émotionnel avant de devenir un être de raison. Les émotions sont
donc des baromètres de notre humeur.
Ne pas pouvoir les exprimer équivaut à mettre un couvercle sur une cocotte qui va bouillir tôt ou tard. La petite
boule devient grande et gêne considérablement ! La violence scolaire est la résultante d‘une violence généralisée qui se
manifeste de différentes façons dans notre société: violences familiales et relationnelles, violences des médias, violences
professionnelles et économiques, violences politiques.
La violence, celle qui détruit ou cherche à détruire, est et demeure inacceptable, quelles que soient les causes à
l‘origine de l‘acte violent. Mais la qualification morale, normative, sociale et juridique de ces faits ne doit pas cantonner
la démarche de traitement dans le registre privilégié de la répression par le biais de la sanction. La prise en charge de la
violence doit être diversifiée, en proposant des réponses multiples à des niveaux différents. Elle est l‘aboutissement d‘une
réflexion, d‘un apprentissage, d‘un désir de répondre autrement et avec d‘autres. Elle consiste, d‘abord et avant tout, à
poser des actes éducatifs qui participeront, de près ou de loin, à l‘étayage et à la construction psychique et sociale des
enfants et des adolescents.

Bibliographie:
Eric Debarbieux, Violența în școală-o provocare mondială?, Ed. Institutul European, 2010, p.55
https://www.editions-retz.com/pedagogie/prevenir-et-gerer-la-violence-en-milieu-scolaire
http://www.catherine-meyer.com/pages/articles/enrayer-la-violence-a-l-ecole
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Mese és nyelvi kompetenciák online térben
Prof. Szabo Judit
Grădinița P.P. Nr. 26
Timișoara
A mesék az emberiség velejárói. Amióta világ a világ, léteznek, és a fejlődéssel egyetemesen ők is változnak,
ezért mos igencsak esedékes volna új meséket írni, amit a pandemiás világra vetíthetnénk. Az Óvodai nevelés országos
alapprogramja alapján a mese a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb
segítője.
Elsősorban, segítenek a gyermeknek megismerni a valóságot. Nyitrai (2012) mindezt így fogalmazta meg: „a
mesékben a valóság tükröződik, a valóság megélését viszont segítik a mesék”. Olyan mindennapi életeseményeket,
problémákat, emberi kapcsolatokat ábrázol, amelyek által az ember megtanulja a valóságban jelenlévő kudarcokat,
mélypontokat feldolgozni. Lényegében a mesék megtanítják, hogy bár igenis akadnak problémák, azok mindig
megoldhatók.
A távoktatás legnagyobb vesztesei a fiatalabb és hátrányos helyzetű gyerekek, diákok, miközben minél idősebb és
gazdagabb egy diák, annál könnyebben tud alkalmazkodni az online oktatáshoz
A nyelvi kompetenciák esetében fontos, hogy az anyanyelv három szintjét elhatároljuk egymástól. Ezek lennének a
szituatív, narratív és prediktív szintek (Nyitrai, 2016). Szituatív szintű kommunikációról beszélünk abban az esetben, ha
a „közlés tartalma az aktuális szituáció által adott, meghatározott (például: Add ide! – Nem adom.)”. A kisgyerekek
leginkább ezen a szinten kommunikálnak, a mindennapi élethelyzetben is ez fordul elő, na de most, ebben a bezárt
világban?.... Ennek ellenére, az iskolában már a leíró, vagyis a narratív szint jelenik meg, mint követelmény, ami számos
kisdiáknak elsőre nehézséget okozhat. És itt lép képbe a mese, hiszen annak nyelvezetére nem a tömörség jellemző,
hanem megjelennek a szituációtól független mondatsémák is. „A mesehallgatás során tanulja meg a gyermek a
folyamatos, összefüggő beszéd megértését, sajátítja el az elbeszélések megfogalmazásához szükséges nyelvi struktúrákat
és relációkat.” (Nyitra). Ezáltal, az iskolában megjelenő szövegértelmezések és saját elbeszélések megalkotása sem fog
akkora terhet jelenteni számukra.
Továbbá a mesék hozzájárulnak az általános és a relációszókincs bővítéshez is. A felolvasott, elmesélt
történetekben olyan szavak, nyelvi fordulatok is előfordulhatnak, amelyek a mindennapi életben nem használatosak,
viszont ezek ismétlődése spontán módon bevésődik a gyermek szókincskészletébe. Fontos, hogy az így tanult szavakat
kontextusba vezessük be, hogy a gyerekek a lehető leghamarabb értelmes szöveg részeként alkalmazzák azokat.
A mesélés által a gyerekek megtapasztalhatják a nyelv hangzásbeli szépségét is (Nyitrai, 2012). Szép felolvasás
esetén felfigyelhetnek a beszéd ritmusára, illetve a szavak hangsúlyára, az arc mimikájára. Másrészt a történetekben
előforduló más-más megszólítások esetén elsajátíthatja a szociális kommunikáció helyes szabályait is, mint például:
„amíg nem az elvárt módon szólítja meg a mesehős pl. az öregasszonyt, addig nem kap segítséget. A „Szerencséd, hogy
öreganyádnak szólítottál” formula jól illusztrálja ezt” (Nyitrai).
A mesélés folyamata egyben lehetőség a gyerekeknek a felnőttel való interakció kiépítésére is. A gyermek visszavissza kérdezhet, de a történetet követheti akár egy közös, csoportos megbeszélés is. A csoportos megbeszélés jó
alkalomnak bizonyul az esetleges szorongások leküzdésére, a kérdések letisztázására, de általa megtanulják elsajátítani a
kommunikációs szabályokat is. Például, mindenkit meg kell hallgatni, nem szabad a másik szavába vágni, azt kigúnyolni
stb.. Ez különösen fontos lehet abban a helyzetben is, ha a tevékenység nem a gyermek elsődleges nyelvén zajlik,
ugyanis csöppnyi bátorítás, befogadó környezet révén az kedvet kaphat a kommunikációhoz, társalgáshoz.
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Nyelvet tanuló gyermekek esetén fontos, hogy a mese mellé társuljon a vizualitás is. Akár képek mutogatása akár
mozdulatok utánzása által történik a szemléltetés, mindez segíti a történet megértését, majd később annak felidézést.
A mesét követheti szerepjátszás is. Mindez szintén elősegíti az idegen nyelven való megszólalást, hiszen
csökken a gyermek szorongása, ami a hibázástól való félelemből ered, azáltal, hogy most nem ő beszél, hanem az általa
megtestesített figura.
Mindennek értelmében nem csoda, hogy a meséknek oly nagy szerepet tulajdonítanak az anyanyelv, vagy akár egy
másik nyelv elsajátítása szempontjából. A mesék leginkább a verbalitáson alapszanak, s óvodás korban a gyerekek
nyelvtanulására is ez jellemző. Aktív hallgatás, hallás és utánzás révén vagy akár teljesen spontán módon sajátítják el az
adott nyelvet. Ezért is fontos kérdés, hogy akkor mégis mi alapján kell kiválasztani a meséket, illetve milyen
gyakorisággal kell azokat bevezetni a mindennapi tevékenységbe?
A kiválasztás során fontos odafigyelnünk a mese terjedelmére. A kisebb gyermekek hamar elunják, elvesztik
érdeklődésüket hosszabb történetek esetén. Ennek érdekében érdemes olyan meséket kiválasztani, amelyek nem
hosszabbak három-öt percnél. „A beszédfejlődés korai szakaszában az egyszerű, lineáris felépítésű, rövid történetek
ajánlottak”. A gyerekek, 5 éves kor alatt élvezik a láncmeséket, hiszen ezek könnyen követhetőek, de nagy örömüket
lelik az állatmesékben is.
Ugyanakkor a mese legfőbb funkciója a gyönyörködtetés, élményszerzés. Kiválasztása során elengedhetetlen, hogy
az objektív tényezők mellett az óvodapedagógus figyelembe vegye a gyerekek személyes igényeit, preferenciáit.
Szükséges és jó, ha ráérez, hogy melyik az a mese, amellyel a gyermek lelkiállapota éppen rezonálni tud, mert evvel is
fokozza annak pozitív hatásának intenzitását.
Összeségében, a mese és a mesélés elengedhetetlen óvodai tevékenység. Nincs olyan óvoda ahol ne jelenne meg,
hiszen számos fejlődési szinten fejti ki hatását. Többek között segíti a nyelvi kompetenciák kialakulását is, amelyen belül
egyaránt hatással van azokra a gyermekekre, akiknek a mese anyanyelvükön szól és azokra is, akik most sajátítják el
második nyelvüket.
A többnyelvűségnek van némi hátránya, nehezített pedagógusi munka, megkövetelt tudatos, következetes szülői
magatartás, ezek mégis eltörpülnek a számos előnyök mellett. Az óvodában a nyelvelsajátítás észrevétlenül és könnyedén
zajolhat, a gyerekek nem kerülnek kirekesztésre, s nagyon ritkán akad olyan gyermek, aki nem tudott volna beilleszkedni
az új nyelvi környezetbe. A mese, jelen kell legyen mint nyelv fejlesztő. A gyerekek úgy merülhtnek be annak világába,
hogy közben észre sem veszik, hogy mennyire spontán módon bővül a szókincsük, s részesülnek egyre több
sikerélményben úgy az anyanyelv mint a második nyelv próbálgatása területén.
Mindennek alapján már nem csak a szakirodalmak miatt állíthatom, hogy valóban a mese és nyelv egymástól
elválaszthatatlan fogalom. Mesélni kell, hogy a gyermek nyelvi kompetenciára tegyen szert, s beszélni, kommunikálni
kell, hogy majd ő is megtanuljon mesélni.
De úgy érzem nem lehet helyettesíteni az óvodások online oktatását azzal, ami ebben a korban a legfontosabb: hogy
egymás között, „szemtől szemben” szocializálódjanak, beszéljenek, nevessenek, énekeljenek és legfőképpen együtt
játszanak a gyerekek, ugyanis az óvodások életében az online oktatás nehézkes.
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Pedagogia activată RED - oportunitate de dezvoltare a competenței de
investigare la disciplina geografie
Dumitrașcu Doina Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, drd, Romania
prof. geografie, gr. didactic I, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”,
Piatra-Neamț
Conceptul de „pedagogie deschisă” și „practici educaționale deschise” este explicat de Weller în 2013 drept „un
set de activități în jurul proiectării și implementării instrucționale a evenimentelor și proceselor menite să susțină
învățarea” și care se bazează pe structura de rețea și mobilitatea participantului la procesul de formare. Conectivismul,
spre deosebire de constructivism, reprezintă cadrul teoretic pentru înțelegerea învățării într-o eră digital, prezintă
similitudini cu zona de dezvoltare proximală (ZPD) a lui Vygotsky și teoria activității lui Engeström și concepe
cunoașterea și în afara individului – ca modalitate de a acționa iar structurarea cunoștințelor se efectuează în rețea, de
unde concluzionăm că, învățarea „constă în capacitatea de a construi și traversa rețelele” Downes sau că, învățarea
constă în recunoaștere unor tipare de proces, de acțiune [7].
Wiley & Hilton (2018), propunătorii termenului de „pedagogie activată OER”, subliniază componentele cheie
ale pedagogiei deschise (care reprezintă efectul educației deschise): finalități deschise, evaluare deschisă, inclusiv resurse
educaționale deschise (RED)/Open Educational Resources (OER). Iar instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o
metodă didactică ce valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică ale activităţii de instruire în contexul
utilizării tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane [1] sau „un ansamblu de
tehnici şi metode de utilizare a sistemelor informatice ca unelte pedagogice integrate unui context educative [3].
Sistematizând literatura de specialitate putem trasa o serie de indicatorii care conturează avantajele educației deschise ,
respectiv avantajele evaluării în sistem online [2]:
•

scală – numărul participanţilor implicaţi într-o activitate de învăţare pe o durată determinată;

•

percepţie – calitatea tehnică a materialelor primite de participanţi;

•

simetrie – gradul în care se poate focaliza atenţia pe fiecare participant;

•

interactivitate – durata minimă în care se poate obţine un răspuns într-o interacţiune;

•

mijloace – evantaiul de mijloace/instrumente de lucru de care dispun participanţii pentru învăţare şi
comunicare;

•

control din partea subiectului – gradul în care subiectul poate fi activ, poate colabora cu alţi subiecţi sau cu
profesori pentru atingerea obiectivelor de învăţare;

•

capacitatea de integrare

•

posibilitatea de a prezenta informaţii în diverse moduri şi din diverse surse;

•

timp – posibilitatea parcurgerii conţinutului în ritm propriu;

•

flexibilitate – uşurinţa cu care se pot aduce ameliorări pe parcursul programului.

•

metode pedagogice, care să ghideze subiecţii pe tot parcursul procesului de învăţare

•

Tehnologii dinamice diverse, ce permit un feedback pronunţat, în timp real, şi evaluări formative şi sumative,
calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de către evaluatorii cei mai avizaţi

Propunem spre exemplificare o fişă de lucru RED - Tipuri și forme de relief - Relieful deșertic, la disciplina
Geografie, clasa a IX a, care respectă conținutul programei școlare în vigoare și îl adaptează pentru nivelul profesional și
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are integrat suporturi intuitive grafice și cartografice pentru o fixare corectă și eficientă a conceptelor geografice astfel
încât la clasă se poate lucra diferențiat cu elevii, pe baza temelor de investigare geografică.
I. Observă localizarea deșerturilor pe Glob (tropicale și temperate).Sursa:
https://thedeserts.wordpress.com/category/deserts-websites/
II. Agenţi, procese, forme de relief
DEZAGREGAREA = ca urmare a amplitudinilor termice diurne mari (diferențe
de temperatură de la zi la noapte), rocile se dilată şi se contractă; apar crăpături,
roca se dezagregă.
TORENŢIALITATEA = Ploile, deşi rare, cad mai ales sub formă torenţială. Apa se încarcă cu produsele dezagregării,
creând un fluviu efemer, care durează până la 1-3 ore.
DEFLAŢIA ȘI CORAZIUNEA = Vântul joacă un rol important în deşerturi, prin aceea că spulberă continuu nisipul
(acţiune de deflaţie), erodează rocile izbindu-le cu grăunţii de nisip (acţiune de
coraziune), clădeşte în permanenţă dune de nisip; bolovanii rămân pe loc formând un
pavaj.
HAMADE=deșerturi de

pietre

ERGURI=deșerturi de nisip
BARCANE = Dună de nisip în formă de potcoavă sau de

semilună;

https://aventurescu.ro/3-deserturi-in-care-poti-ajunge-cu-un-

buget-

mic/https://ro.ripleybelieves.com/types-of-sand-dunes-4015
1. Identifică în primele 3 definiții agenții de modelare ai reliefului deșertic și notează-i in schemă.
Relieful
deșertic
2. Realizează o prezentare power point de 3-6 slid-uri în care să surprinzi specificul reliefului deșertic. Utilizează
modelul din link: https://prezi.com/p/hsg9mh4nuryy/relieful-desertic/.Atașează slid-urile pe fișa de lucru prin optiunea
printscreen.
3. Joacă și învață formele reliefului deșertic accesând link-ul :
http://www.profudegeogra.eu/joc_mare/joc_geografie_formele_reliefului_desertic/game.php.Atașează pe fișa de lucru,
ca dovadă, un printscreen cu 3 rezultate pozitive.
TEME DE INVESTIGARE GEOGRAFICĂ:
Cum Se Formeaza Oazele In Desert https://www.youtube.com/watch?v=51v5fWIuyOA
Deșertul mediu uscat nefavorabil vieții - Deșerturi pe Terra https://www.youtube.com/watch?v=OSZo5LN60uw
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Modalități de realizare a activităților de lectură
Prof.înv.primar: Ionel-Dincă Marilena
Școala Gimnazială ,,Aurel Solacolu”- Ogrezeni
MOTTO :
,,CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS
ÎNCET GÂNDITĂ, GINGAŞ CUMPĂNITĂ ;
EŞTI CA O FLOARE, ANUME ÎNFLORITĂ
MÂINILE MELE, CARE TE-AU SCRIS”

(TUDOR ARGHEZI)
Despre lectură şi importanţa ei în ciclul primar
« Cartea este o comoară fără de preţ », în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată folosi
în voie. Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole ale vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru existenţă, pentru un
viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate.
Cartea reprezintă mai întâi cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei cunoştinţe,
sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file de sute de ani, par moarte, dar ele
reprezintă de fapt o stare cataleptică a istoriei omului, pe care fiecare dintre noi o poate risipi, înviind o lume nebănuită.
Nu ignorăm radioul sau televiziunea, dar spre deosebire de aceste surse informaţionale şi de culturalizare trebuie
să spunem că nimic nu poate înlocui cartea. Instruirea şi cultura nu se fac numai prin presă, prin radio şi cinematograf,
prin televiziune sau cale orală. În afara cărţii nu poate fi concepută azi o cultură sistematică a individului şi implicit a
societăţii. O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de câte ori ai nevoie
acelaşi răspuns fidel la fiecareîntrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. Cartea este atât de
înţelegătoare încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii.
O regăseşti oricând la fel de credincioasă şi discretă. 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.
Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică:
aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre realitate;
aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi estetice;
aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea deprinderilor de
muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare corectă şi expresivă.

Importanţa

studiului lecturii literare în şcoală şi în afara ei, decurge din conţinutul şi trăsăturile caracteristice ale literaturii ca formă
complexă, specifică a conştiinţei sociale. Nu este vorba despre studierea literaturii, ci de un studiu asupra lecturii la clasă
şi în afara clasei efectuat de elevii ciclului primar.
Disciplinele studiate de elevi în şcoală nu dau decât elementele de bază ale ştiinţei respective, urmând ca prin
studiul individual fiecare individ să-şi desăvârşească cunoştinţele. Prin studiul literaturii în afara clasei şi a şcolii se
înţelege în primul rând lectura dirijată sistematic şi progresiv în familie, şcoală şi bibliotecă a tuturor elevilor, cu multă
grijă din partea cadrelor chemate să popularizeze şi să dirijeze orice carte pentru vârstele potrivite.
Lista de lecturi literare suplimentare recomandate elevilor de programa şcolară este orientativă, învăţătorului
revenindu-i datoria de a selecta şi îndruma lectura copiilor, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile fiecăruia. De-a
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lungul experienţei noastre didactice am încercat să deschidem inimile copiilor în faţa cărţilor pe care le recomandam să le
citească făcând o selecţie a cărţilor în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor.
Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze interesul pentru carte,
să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Lectura contribuie într-o măsură însemnată la
îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat, colorat, la dezvoltarea dragostei faţă de
patrie, la educarea sentimentelor estetice. Lectura în afara clasei constituie un important mijloc, ajutător al întregului
proces instructiv-educativ.
Voi prezenta în continuare câteva modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură începând din clasa I.
Ştim că micii şcolari sunt vrăjiţi de carte, sunt purtaţi de aceasta în universul minunat al cunoaşterii. Învăţătorul
este dator să îndrume paşii tinerelor mlădiţe pe acest nou drum, plin de neprevăzut.
În clasa I un rol important îl are conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia dascăl- elev. După studierea
textelor din abecedar, pe care le-am analizat şi comentat în mod amănunţit am recomandat lecturi potrivite vârstei , pe
marginea cărora s-au purtat discuţii. După ce textele au fost parcurse am lansat următoarele cerinţe:
- să formuleze întrebări pe care să le adreseze colegilor;
- să folosească cuvintele noi şi expresiile artistice în contexte variate;
- să redea prin cuvinte proprii conţinutul textelor citite;
- să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene din poveştile citite;
- să le aşeze în ordinea desfăşurării faptelor.
Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o constituie formarea bibliotecii de clasă, precum şi
a bibliotecii personale. Prima se compune din cărţi aduse de copii , sau numai de învăţător, se stabileşte un bibliotecar al
clasei şi se apoi se trece la împrumutarea cărţilor.
La clasele a III-a şi a IV-a interesul elevilor pentru lectură se amplifică. 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.
Criterii generale în selectarea şi indicarea titlurilor pentru lectură
Un învăţământ bine conceput presupune frecventarea zilnică a cărţilor. Metodele active ale pedagogiei
contemporane fac din această frecventare o necesitate absolută la toate nivelurile de învăţământ pentru dascăl ca şi pentru
elev. Nici unul, nici altul nu se pot mulţumi astăzi doar cu manualul şcolar, nu pot fi omul unei singure cărţi. Încă din
copilărie trebuie creat gustul pentru lectură şi afirmată legătura care există între ea şi instrucţie. A-ţi place să citeşti
înseamnă într-adevăr a dori şi a vrea să cunoşti un limbaj mai elaborat şi deci a-ţi însuşi fundamentele unui raţionament,
a putea să gândeşti sigur şi solid.
Învăţătorul trebuie să-i deprindă pe elevi cu studiul propriu-zis al cărţii, adică cu acele tehnici care să-i facă să se
descurce într-o lume haotică la prima vedere, dar care în fond este o lume ordonată: cea a cărţilor.
Familiarizarea elevilor cu cartea, cu părţile ei componente: (foaia de titlu, prefaţa, tabla de materii, împărţirea pe
capitole, anexele, etc), cu tipurile cele mai utilizate ale publicaţiilor de referinţă (dicţionarul şi enciclopedia) se face cel
mai bine în biblioteca şcolii în cadrul unor ore speciale. Cunoştinţele comunicate de învăţător trebuie neapărat să fie
legate de un sistem de referinţe bibliografice, să implice consultarea temeinică a cărţilor, care să ofere elevului o
deschidere cât mai clară asupra obiectului tratat decât poate să o facă o expunere monocardă. Trebuie multă
muncă,iniţiativă şi sensibilitate.
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Pentru o lectură bine îndrumată învăţătorul şi părinţii trebuie să ţină seama de mai multe lucruri:
➢

Alegerea textelor în funcţie de vârstă şi ţinând cont de accesibilitate (mărimea textului potrivit cu vârsta
cititorului, număr corespunzător de personaje, acţiune simplă pentru a putea fi reţinută, ponderea mai mică
acordată
descrierilor ).

➢

Abordarea genurilor şi speciilor literare adecvate, punând accent pe textul narativ din sfera îndrăgită de copii,
texte cu puţine arhaisme şi regionalisme.

➢

Transformarea copilului din ascultător de lectură ( cum este obişnuit în familie şi la grădiniţă) în cititor
conştient, cu preocupare statornică, prin lectura unor fragmente atractive în clasă, reţinerea titlului volumului, a
autorului şi a personajelor care l- au impresionat (clasele a II-a, a III- a ), redactarea unor însemnări sub formă
de note sau rezumate ( clasa a IV-a ).

➢

Studierea dotării bibliotecii şcolii cu volume sau culegeri.

➢

Cunoaşterea cărţilor de lectură de care dispun elevii acasă.
Pentru realizarea justă a organizării şi îndrumării lecturii elevilor se impune o colaborare strânsă între şcoală şi

familie. Este necesar să se ia în discuţie problema lecturii elevilor şi să se scoată în evidenţă imensul rol al lecturii în
formarea personalităţii copilului, să se dea îndrumări despre ce şi cum trebuie să citească copiii, spre a- i ajuta să
înţeleagă ceea ce

citesc şi a le dezvolta interesul pentru lectură. Toate acestea se pot concretiza şi printr-un Cerc de

lectură, care se poate desfăşura la nivelul claselor I-IV, adunând pe cei mai interesaţi cititori.
Titlurile lecturilor vor fi indicate copiilor în funcţie de următoarele criterii:
 gradul dezvoltării psihice a elevilor: gândire, limbaj, imaginaţie, emoţii, sentimente etice şi estetice;
 sfera de interese şi preocupări ale elevilor;
 posibilităţile de înţelegere a mesajului conţinut în opera literară;
 calităţile educative şi estetice ale cărţii indicate;
 calităţile stilului - simplitate, naturaleţe, proprietate - să permită elevului o înţelegere uşoară a mesajului lecturii.
Finalităţile activităţilor de lectură la şcolarul mic
Întreaga activitate desfăşurată pentru îndrumarea lecturii particulare a elevilor urmăreşte cultivarea interesului, a
gustului elevului pentru a citi, pentru folosirea corectă a cărţii în mod independent, din proprie iniţiativă.
De-a lungul carierei mele didactice, am observat că mulţi copii se luptă ani de-a rândul cu lecturarea cursivă a
unui text, rămânând în imposibilitatea de a savura propriile lecturi. În locul curiozităţii, apare efortul inhibant al
descifrării semnelor grafice, dincolo de care se ascund idei atât de frumoase şi interesante.
Pentru a-i determina pe elevii mei să devină cititori pasionaţi, mi-am propus să le formez cu răbdare şi stăruinţă,
gustul pentru lectură.
Am întâlnit adesea 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.
Necesitatea îndrumării lecturii elevilor este indiscutabilă. Nu se pot contesta incapacitatea copilului de a se
ghida fără greş în noianul de opere literare ce-i stau la îndemână şi nevoia călăuzirii lui în anii de formare intelectuală.
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Important este în ce măsură se poate exercita îndrumarea şi până unde trebuie să meargă ea, ca să
obţinem următoarele finalităţi :
➢

consolidarea deprinderii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă;

➢

formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură;

➢

lărgirea ariei de informaţie a elevilor;

➢

creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general;

➢

îmbogăţirea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă;

➢

cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice;

➢

cultivarea sentimentelor, convingerilor şi comportamentelor morale;

➢

definirea şi aprecierea valorilor morale;

➢

dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice;

➢

formarea discernământului etic

➢

îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare;

➢

stimularea capacităţii creative;

➢

formarea idealurilor etice şi estetice;

➢

dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare;

➢

lărgirea orizontului imaginativ, al capacităţii de imaginare a unor universuri posibile, ca anticipare a lumii
viitorului.
Aceste finalităţi depind, în mare măsură, de noi dascălii !
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Le jeu didactique – méthode moderne, interactive et dynamique dans
l’enseignement/apprentissage du FLE
Prof.dr.Purcărescu Oana-Angela
Collège National Pédagogique « Stefan Velovan », Craiova
Apprendre une langue étrangère ne se limite plus à l’acquisition des structures morphosyntaxiques de celle-ci,
l’interaction authentique, les jeux et les activités ludiques tiennent également une place assez grande.
Le jeu occupe une place importante dans l’activité d’un enfant. C’est une manière d’agir avec les objets réels ou
imaginaires, de satisfaire son besoin d’activité. Pour l’enfant le jeu a le même rôle que le travail a pour un adulte.
Dans le processus instructif-éducatif les éléments du jeu peuvent motiver et stimuler fortement. Dans la didactique
des langues étrangères, on donne une attention extraordinaire à la communication. En employant le jeu dans les activités
de l’apprentissage l’élève apprend avec plaisir, devenant intéressé, ceux qui sont timides deviennent plus actifs, plus
courageux, ayant plus de confiance dans leurs capacités, plus de sûreté dans leurs réponses. Le jeu didactique peut être
utilisé pour l’éveil de l’attention des élèves le long des activités didactiques et pour supprimer le désintérêt.
Le jeu didactique, comme méthode moderne, interactive et dynamique dans l’enseignement/apprentissage
du français langue étrangère, est introduit relativement récent dans la didactique des langues étrangères et spécialement
du FLE. En utilisant pendant les classes de FLE divers jeux ou activités ludiques j’ai constaté que les élèves sont plus
motivés ou intéressés d’apprendre cette langue, ils ont plus de confiance en eux pour prendre la parole et exposer leurs
idées, leurs points de vue ou leurs sentiments. L’atmosphère en classe devient plus détendue, sûre et positive.
Le jeu est une activité de divertissement, un bon moyen d’apprendre une langue étrangère, un outil
pédagogique innovant et intéressant pour tous les niveaux, un support fondamental pour le développement des
compétences de communication (la compétence linguistique, la compétence sociolinguistique : socioculturelle et
discursive et la compétence stratégique). Il permet à l’enseignant de personnaliser sa panoplie pédagogique, de
diversifier sa pratique.
L’enseignant de FLE doit créer en classe de langue une ambiance de détente et de plaisir, un climat positif et
de sécurité favorable aussi bien au jeu, à l’apprentissage, à la réception, à l’expression, à l’action et à l’interaction.
Le jeu :
-

développe l’intelligence, l’observation, la motivation, l’esprit critique ;
encourage la détente émotionnelle, intellectuelle et physique, la prise d’initiatives, la spontanéité, la

-

tolérance, la créativité ;
sollicite aussi des aptitudes: l’audace, la concentration, la créativité, l’empathie, l’intuition, la mémoire,

les réflexes ;
-

active les compétences de communication (la compétence linguistique, la compétence sociolinguistique,

socioculturelle et discursive et la compétence stratégique) ; favorise l’interaction ; permet de rendre « vivante » la
langue, de susciter la curiosité et de motiver les élèves.
Les activités ludiques représentent un contexte réel pour les échanges/pratiques/interactions entre pairs. J’utilise
comme supports ludiques : les chansons, les comptines, les dessins animés, les bandes dessinées, les contes, les
virelangues, les charades, les devinettes (des documents audio-vidéo pour améliorer les 4 compétences de
communication : CO/CE et EO/EE).
Les objectifs pédagogiques que je vise dans la classe de FLE quand j’utilise le jeu/les activités ludiques sont :
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-

détendre l’ambiance ou mise en train ; encourager une dynamique du groupe ; sensibiliser au français ;

-

briser la glace pour éliminer la monotonie ; faire connaissance ;

-

pratiquer la langue : le vocabulaire, les structures morphosyntaxiques ;

-

faire parler les joueurs ; favoriser l’expression orale EO ; création d’interactions ;

-

fixation/révision/renforcement des acquisitions ;

-

pratique du dialogue et des stratégies du dialogue ; pratique du récit, des actes de parole ;

-

reconnaissance de mots et de structures langagières ;

-

exercer divers types de compétences (CO/CE et EO/EE) liées à divers types d’intelligences ;

-

donner l’envie et la motivation d’apprendre ; donner la confiance pour prendre la parole, exposer/partager ses

idées, ses opinions, ses sentiments, etc.
Les élèves ne jouent seulement pour apprendre mais aussi pour le plaisir de jouer et de gagner.
Personnellement, j’utilise fréquemment le jeu en classe de FLE :
-

Jeux de cartes, Jeu de téléphone, Jouez les rôles de … . Un jeu pour toi – fabrique des dominos, Trouve les

mots cachés, Les règles du jeu – exercices, Joue des dialogues, Jeu de mime, Image et joue, etc.
-

Jeu de l’oie (pour le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe) ;

-

Jeux de présentation et de caractérisation ;

-

Jeu sur divers événements : Les jours de la Francophonie, Les Pâques, Le Noël, Halloween, Le 8 Mars, Le
jour de l’Europe, Saint-Valentine

-

La boîte à devinettes, jeux-concours, jeux de chiffres, jeux de lettres et des mots, jeux sur les sons, jeux sur le

sens, le cadavre exquis, le tautogramme (composer une phrase dont les mots commencent tous par la même lettre).
On peut inventer un jeu à partir d’un mot, d’une lettre, d’une phrase, d’une image, d’un dessin, d’une chanson, etc.
Ce sont l’imagination, la créativité, l’intuition et l’originalité du professeur de français qui compétent.
Par l’utilisation du jeu didactique en classe de FLE et par le déroulement des activités communicatives orales j’ai
visé : la participation active des élèves aux activités d’enseignement/apprentissage, la pratique de la langue française
dans différentes situations de communication, acquérir/s’entraîner/améliorer les quatre compétences de communication :
CO/CE et EO/EE, le développement des interactions entre pairs. Le jeu offre un moyen d’élargir sa panoplie
pédagogique mais ne sera jamais une panacée. Somme tout, il s’agit d’une ressource pédagogique parmi d’autres, qui
reste soumise aux mêmes déterminations que les autres. Il convient de ne pas l’idéaliser ni la diaboliser, mais de tâcher
de mieux la comprendre pour mieux l’exploiter.

Bibliographie :
HAYDÉÉ SILVA, Le jeu en classe de langue, CLE International, Paris, 2008;
PATRICE JULIEN, Activités ludiques, CLE International, Paris, 1998;
FRANÇOIS WEISS, Jouer, communiquer, apprendre, Pratiques de classe, Hachette, Paris, 2002 ;
VANTHIER HÉLÈNE, L’enseignement aux enfants en classe de langue, CLE International, Paris, 2009;
WEISS FRANÇOIS et JAQUELINE, Activités écrites, Hatier Didier, Paris, 1992.
Sitographie :
http:///www.edufle.net, http://www.echo-fle.org, http://www.ateliers-alea.com
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux-pedagogiques
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http://www.ateliers-alea.com/jeux-pour-apprendre-français-jeux-vocabulaire
http://photosalex.canalblog.com/archives/jeux_de_vocabulaire/index.html
http://silva8a.googlepages.com/DocFLE.htm,http://www.ciel.fr/apprendre-français/jeux-classe.htm
http://www.lepointdufle.net/jeux-de-lettres.htm
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Exemple de bune practici în activitatea didactică
Prof.Flueraşu Ioana
Palatul Copiilor Craiova

Educaţia modernă răspunde la întrebarea: „pentru ce înveţi?” iar răspunsul este – „să ştim ce să facem cu ceea
ce am învăţat.” Noul, necunoscutul, căutarea de idei, prin metodele interactive se constituie ca o secvenţă a cunoaşterii în
care copilul este participant activ. El întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil; în grup, prin
analize, dezbateri, descoperă răspunsurile, rezolvă sarcinile de învăţare. Educația desfăşurată la Cercul de arte plastice de
la Platul Copiilor, poate juca un rol esențial în pregătirea elevilor care învață pentru succesul mai târziu la școală.
Experimentul -direct sau indirect, folosit de noi în predare şi învăţare, are o deosebită valoare formativă, întrucât
dezvoltă elevilor spiritul de observare, investigare, capacitatea de a înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor, de
prelucrare şi interpretare a datelor experimentale, interesul de cunoaştere etc.. Explorarea presupune încercările şi
tentativele copilului de a cunoaşte şi de a descoperi lucruri noi. Este una din acţiunile fundamentale ale dezvoltării
copilului. Ea permite cucerirea lumii înconjurătoare şi stimulează motivaţia de a cunoaşte, oferind bazele dezvoltării
potenţialului psihofizic şi aptitudinal al copilului. În viaţa copilului jocul este o activitate deosebit de atrăgătoare care
evoluează între ficţiunea pură şi realitatea muncii (M. Debesse, 1967). 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 felul în care ne desfăşurăm activitatea la cerc: EXPLORAREA,
EXPERIMENTAREA şi JOCUL. Copiii acumulează prin aceste trei tipuri de activităţi experienţe cu semnificaţie pentru
dezvoltarea lor şi le satisface nevoile specific vârstei. Ei încearcă să cucerească lumea din jur acţionând pe cele trei căi.
Aceste activităţi contribuie la dezvoltarea unor percepţii şi reprezentări legate de frumosul din artă, din natură, din
societate, la formarea unor capacităţi de a aprecia şi evalua frumosul, la cultivarea gustului estetic, la formarea unor
deprinderi şi îndemânări tehnice de artă, stimularea capacităţilor creatoare, a unor aptitudini estetice Activitatea de
predare-învăţare-evaluare desfăşurată în cadrul cercului de artă se desfăşoară prin apel la
aceşti factori, iar rezultatul este crearea unei personalităţi cu o educaţie estetică în formare, armonioasă, în acord cu
exigenţele societăţii contemporane.
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Disfuncţiile metodelor expozitive în predare
Profesor Fluerașu Ion
Liceul Tehnologic C.D. Nenițescu Craiova

Rolul profesorului nu se rezumă la a preda cunoştinţe, acestea trebuie explicate pentru a fi înţelese şi stăpânite
efectiv de către elevi. Prin intermediul său, se urmăreşte punerea în evidenţă a ceea ce face ca ceva anume să fie ceea ce
este şi cum este. Maniera de a proceda, în acest scop, poate fi deductivă sau inductivă. Operaţiile gândirii solicitate în
acest sens sunt: analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea şi abstractizarea.
Într-un demers didactic, profesorul nu îşi propune să transmită pur şi simplu idei, ci să şi argumenteze aceste idei, pentru
a-i convinge pe elevi să le accepte. Procesul argumentării are un caracter raţional, deoarece dispune, pe de o parte de
teza pe care dorim să o argumentăm, iar pe de altă parte, de argumente ce vin în sprijinul acestei teze şi o susţin. A
argumenta înseamnă a invoca temeiuri în sprijinul sau împotriva unei idei, în cadrul unui discurs care ţinteşte să intervină
asupra comportamentului elevilor, cognitiv sau afectiv-atitudinal, a căror adeziune se câştigă prin forţa persuasivă a
argumentelor, şi nu prin constrângeri dogmatice. Alături de demonstraţie, argumentarea e o modalitate de întemeiere şi
presupune, ca orice formă de întemeiere, inferenţa.
Profesorul are nevoie de scenariul expozitiv, pentru că nu putem ajunge imediat la conceptele abstracte pe care le
presupune, decât trecând prin grade mai mici de generalitate. Dar faptul că e necesară în demersul educativ, nu o face şi
suficientă pentru a developa toate detaliile acesteia.
Disfuncţiile metodelor expozitive apar chiar din modestia finalităţilor vizate: scenariul unei lecţii se aplică
întotdeauna la fel, impunând uniformizarea şi rigiditatea comportamentului elevului. Rolul dominant şi activ revine
profesorului, pe când participarea elevilor este redusă la minimum, la postura de spectatori receptivi. Dialogul autentic
profesor-elev sau profesor-elev-elev este prea puţin întâlnit. În lipsa acestuia, ocaziile în care se antrenează şi exersează
gândirea sunt extrem de rare. Disfuncţiile întâlnite în strategiile expozitive sunt următoarele:
Deformarea mesajului, cauzat de faptul că mesajul nu ajunge la elevi în forma în care îl gândeşte profesorul. Elevii au
structuri psihice diferite şi nu reacţionează în acelaşi fel la unul şi acelaşi stimul.
Interesele neglijate – comunicarea ex-cathedra are un caracter mnemonic, se urmăreşte doar memorarea unor cunoştinţe
Imposibilitatea de a personaliza instruirea, nerealizându-se individualizarea instruirii
Lipsa atenţiei – în lipsa unei cooperări cu clasa, elevii devin pasivi, simţind povara unei sarcini impuse
Imposibilitatea realizării inducţiei şi deducţiei – comunicarea profesorului se realizează la un nivel abstract, greu de
urmărit de către elevi. Tendinţa este de a proceda la derivări deductive, dar travaliul mintal al elevilor este predominant
inductiv.
Această metodă trebuie să se rezume la o prezentare succintă şi clară, la orientarea elevilor spre o activitate de
descoperire dirijată a cunoştinţelor.
Scenariul euristic
Adoptând o strategie euristică, profesorii predau adresând întrebări succesive elevilor şi cooptându-i ca factor activ la
realizarea activităţii didactice. În acest fel, se stimulează activitatea lor intelectuală şi se obţin rezultate superioare, care
depind nu numai de conţinutul informaţional al comunicării, ci şi de aspectul acesteia. Abordarea euristică presupune
schimburi verbale între parteneri, numite de către B.O. Smith „episoade”. Un episod este definit ca o tranziţie verbală
între doi sau mai mulţi interlocutori, concentrată asupra unui subiect.
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Strategiile euristice canalizează comunicarea profesor-elev-elev în direcţia căutării şi explorării, pentru a se ajunge la
rezultatul scontat: descoperirea de noi cunoştinţe. Întrebările, care constituie o invitaţie la acţiune, un ferment al
activităţii mintale, un instrument de obţinere a informaţiilor, pot fi spontane sau premeditate. Pentru ca un asemenea tip
de învăţare să fie posibil, elevii trebuie să realizeze incursiuni în propriul univers cognitiv, să facă apel la memorie şi
reflecţie, să realizeze conexiuni care să faciliteze descoperirea de noi cunoştinţe. Pentru a avea efectul scontat, abordarea
euristică trebuie să se sprijine pe analiza şi comentariul de text. Mult mai uşor de realizat este dialogul filosofic liber,
iniţiat pe diverse teme, în cadrul căruia sunt prezentate, analizate, comparate şi apreciate idei care deja au fost
descoperite, cu posibilitatea exprimării unor puncte de vedere personale
Optimizarea procesului didactic în vederea sporirii gradului de eficienţă se poate realiza apelând la o serie de modalităţi
şi procedee acţionale, cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de strategii activ-participative.
Strategia problematizării. Prin intermediul acestei metode, gândirea elevilor este orientată spre rezolvarea
independentă de probleme. Profesorul nu le comunică cunoştinţe elaborate de-a gata, ci îi pune într-o situaţie de căutare a
unei soluţii, pentru problema cu care se confruntă. Punctul de pornire a unei asemenea lecţii este crearea „situaţieiproblemă” care desemnează „o situaţie contradictorie, conflictuală, ce rezultă din trăirea simultană a două realităţi (de
ordin cognitiv şi motivaţional) incompatibile între ele: pe de o parte, experienţa trecută, iar pe de altă parte, elementul de
noutate şi de surpriză, necunoscutul cu care este confruntat elevul.
Învăţarea prin descoperire. Această metodă de predare-învăţare constă în apelarea la experienţele de
descoperire a unor cunoştinţe, pe care elevii urmează să le încorporeze în structura lor cognitivă. Conţinutul ce se doreşte
a fi însuşit nu este prezentat de profesor într-o formă finală, elaborată, ci trebuie descoperit de către elevi printr-o
angajare intelectuală efectivă.
Aplicarea strategiei de predare şi învăţare prin descoperire este posibilă doar dacă acel conţinut este accesibil
investigaţiei independente, adică, se află în zona proximei dezvoltări a capacităţilor cognitive ale elevilor.
Metoda socratică
Metoda socratică sau dialectica este procedeul de a afla adevărul prin întrebare şi răspuns, printr-o activitate de
gândire comună a dascălului şi a discipolului. Socrate numea metoda sa maieutica, „arta de a ajuta naşterea adevărului”,
de a-l face pe interlocutor să conştientizeze adevăruri pe care nu ştie că le ştie. El nu ajunge niciodată la cunoaşterea
definitivă, însă chiar punerea întrebării este cea care constituie filosofarea. Pentru Socrate, în centrul întrebării se află
omul, nu natura sau cosmosul, drumul spre cunoaştere este drumul spre cunoaşterea de sine.
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EXPLORATORI ÎN SIGURANȚĂ ÎN LUMEA INFORMAȚIILOR

Prof.Tudor Aurora
Școala Gimnazială Ion Creangă Buzău
Scopul activității:
Tehnologia contribuie la un ritm accelerat de dezvoltare și este important să știm cum să-i ajutăm pe copii să
folosească în mod inteligent şi echilibrat dispozitivele digitale pe care le au la îndemână. Unul dintre fenomenele care
capătă amploare în mediul online este cyberbullying-ul în rândul copiilor. Adoptarea unui comportament responsabil în
vederea prevenirii atitudinilor și comportamentelor de risc în mediul online.
Școala Gimnazială Ion Creangă Buzău
Clasa a VIII-a A
Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală
Loc de desfășurare: clasa online Google Meet
Efectiv: 22 de elevi
Data: 18.01.2021
Profesor diriginte: Tudor Aurora
Titlul activității: EXPLORATORI ÎN SIGURANȚĂ ÎN LUMEA INFORMAȚIILOR
Competențe generale:
Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos și echilibrat
Competențe specifice:
Luarea deciziilor sigure și sănătoase pentru prevenirea situațiilor cu potențial de risc sau criză
Obiectivele activității:
La sfârșitul activității elevii sunt capabili să:
1.

- conștientizeze utilizarea în siguranță a instrumentelor și resurselor digitale în situații de învățare și
cotidiene

2.

-recunoască comportamente online care pot fi considerate cyberbullying;

3.

-înțeleagă fenomenul de cyberbullying și caracteristicile sale;

4.

-folosească aplicații și materiale media, pentru a îmbunătăți colaborarea clasei și dezvoltarea abilităților
de comunicare dintre elevi și profesori în mediul online;

5.

-identifice soluții axate pe reducerea situațiilor de cyberbullying;

6.

-disemineze informațiile acumulate în timpul activităților pentru prevenirea/reducerea/combaterea
fenomenului de cyberbullying, prin informarea online sau offline a altor elevi sau adulți/părinți interesați

7.
8.

-explice ce trebuie să facă într-o situație de cyberbullying;
-conștientizarea importanței implicării/solicitării ajutorului unui adult în astfel de cazuri.

Informații teoretice care stau la baza activităților
Ce este cyberbullying-ul?
Spre deosebire de situațiile clasice de bullying, în care comportamentele de hărțuire se întâmplă față în față, iar
victima are posibilitatea de a-și identifica agresorul și de a ști cui să atribuie comportamentul agresiv, în mediul online
acest lucru, de multe ori nu este posibil. În plus, dacă în realitate, în dimensiunea offline, comportamentul de bullying se
oprește la un moment dat iar situația umilitoare sau agresivă se încheie, hărțuirea online pare să fie fără sfârșit.
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Bibliografie:
Ghidul utilizării în siguranță a internetului ,,Un internet mai sigur pentru toți,, Proiectul Sigur.Info București 2014
Manual Consiliere și dezvoltare personală clasa a VIII-a , editura CD PRESS
Materiale necesare de interacțiune:
Utilizarea unui device: laptop, desktop, tabletă, smartphone
Aplicații GSuite: Jamboard, Classroom, Meet
Surse info:

-

https://www.youtube.com/watch?v=biNxyvHkyfw

-

https://www.youtube.com/watch?v=Xo6lB441ZVo

-

https://www.youtube.com/watch?v=9ltFMigjKrs

*Organizarea colectivului de elevi .
*Anunțarea temei. EXPLORATORI ÎN SIGURANȚĂ ÎN LUMEA INFORMAȚIILOR
*SĂ REFLECTĂM! -discuții libere :
* Cât de mult ai folosit Internetul în această perioadă? Aproximativ, câte ore pe zi?
* Ce avantaje ale Internetului ai experimentat? Dar dezavantaje?
* Cum ar fi fost viața ta în perioada pandemiei fără Internet?

ACTIVITATEA 1.
VIZIONĂM FILMULEȚUL: PERICOLELE INTERNETULUI
https://www.youtube.com/watch?v=biNxyvHkyfw
-discuții libere:
*Conștientizați riscurile din mediul online și învățați să descoperiți potențiale probleme!
*Navigați cu încredere după ce ați luat măsurile de precauție potrivite, pentru a vă securiza
atât identitatea, cât și calculatorul.
-să ne reamintim:
Indiferent de scopul pentru care folosim Internetul, următoarele aspecte sunt extrem
de importante:
*Ca și în viața reală, există un cod de conduită și în lumea virtuală;
*Informațiile private nu se fac publice pe Internet.

Respectați aceleași norme de comportament civilizat
ca și în viața reală!

Nu generați și nu întrețineți dispute cu alți utilizatori!
Codul de conduită
în lumea virtuală

Nu promovați violența și rasismul!
Nu folosiți resurse găsite pe internet în scopuri necinstite

Respectați dreptul la intimitate al celorlalți!

3186

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

ACTIVITATEA 2.
Despre confidențialitatea datelor personale și cum alegem parolele
VIZIONĂM FILMULEȚUL: ÎNVĂȚAȚI-VĂ ELEVII CE ÎNSEAMNĂ CONFIDENȚIALITATEA ȘI
SIGURANȚA PE INTERNET
https://www.youtube.com/watch?v=Xo6lB441ZVo
Exercițiu în aplicația Jamboard
LOCUL DE MUNCĂ
AL PĂRINȚILOR

ACTUL DE
IDENTITATE

ADRESA DE E-MAIL
CNPUL

DOMICLIUL

ADRESA
ȘCOLII

INFORMAȚIILE PRIVATE CARE NU
SE FAC PUBLICE PE INTERNET:

FOTOGRAFII
CU DATE
PRIVATE

NUMELE
ÎNTREG

NUMERE DE TELEFON
NUMELE ȘCOLII

PAROLE
NUMELE
PĂRINȚILOR

VIZIONĂM FILMULEȚUL: GESTIONAȚI-VĂ REPUTAȚIA ONLINE
https://www.youtube.com/watch?v=9ltFMigjKrs
-discuții libere:
Să ne reamintim, care sunt pașii pentru navigarea în siguranță în mediul on-line!
Protejați-vă calculatorul cu programe anti-virus sau anti- spyware actualizate!
Atenție la deschiderea documentelor provenite de la adrese de e-mail necunoscute!
Aveți grijă ce informații personale păstrați în mediul on-line la îndemâna oricărui necunoscut! (adresă de email, adresă, număr de telefon, parole etc.)
Folosiți filtre SPAM!
Protejați-vă calculatorul cu programe anti-virus sau anti- spyware actualizate!
Atenție la deschiderea documentelor provenite de la adrese de e-mail necunoscute!
Aveți grijă ce informații personale păstrați în mediul online la îndemâna oricărui necunoscut! (adresă de email, adresă, număr
Respectați și în mediul virtual aceleași reguli pe care le respectați în viața reală în ceea ce privește
comportamentul față de persoanele necunoscute!
Utilizați parole diferite pentru conturi diferite, iar în structura acestora includeți numere, litere și caractere
speciale! Nu divulgați aceste parole nimănui și nu utilizați în parole nume de persoane, data nașterii sau alte
informații ușor de identificat!
Nu tolerați hărțuirea pe Internet (Cyberbullying)! Așa cum hărțuirea în școală nu este acceptată, ea nu trebuie
acceptată nici în mediul virtual!
În cazul în care sunteți victima unei hărțuiri sau cunoașteți pe cineva care se află într-o astfel de situație, puteți
relata incidentul unui adult sau puteți cere ajutorul unor persoane autorizate.
Utilizați Internetul în activități pozitive, sigure și eficiente!
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Dezvoltarea creativității elevilor prin activitățile extrașcolare desfășurate în
mediul online
Prof. înv. primar: Neacșa Maria
Școala Gimnazială Nr. 49 , București
Creativitatea individuală este vitală pentru dezvoltarea individului, constituie premisa creativității sociale,
indispensabilă oricărei societăți sau oricărei culturi. (E. Landau)
Noi, cadrele didactice, avem misiunea de a contribui la dezvoltarea creativității elevilor prin facilitarea unor
oportunități de învățare, ce au la bază jocul și gândirea critică și creativă.
La clasele primare, copilul are tendința de a inventa tot felul de situații, de a experimenta cât mai multe lucruri și
de a explora. Aceste experiențe creative ajutând elevul să se poată exprima liber și să facă față propriilor trăiri
emoționale.
Stimularea creativității elevilor are rol prioritar în dezvoltarea mentală, evidențiind unicitatea acesteia și
dezvoltă încrederea, inițiativa, tăria de caracter și perseverența.
Creativitatea înseamnă mult mai mult decât a desena sau a compune… Înseamnă lărgirea orizontului fiecărui
individ, înseamnă încurajarea copilului în a face propriile alegeri, înseamnă înteligență, imaginație, inventivitate în
rezolvarea unor situații problemă. „A rezolva o problemă – spune G. Polya – înseamnă a găsi o ieşire dintr-o dificultate,
înseamnă o cale de a ocoli un obstacol, de a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil.”
În aceste vremuri pandemice ne confruntăm cu diferite situații de predare care au ca provocare cultivarea
interesului pentru învățare și menținerea contactului și interacțiunii cu elevii. Profesorii au fost nevoiți să treacă de brusc
de la o predare tradițională la una modernă. Au început să folosească metode și mijloace morderne de predare și evaluare,
precum și de interacțiune cu elevii.
În contextul actual, inclusiv activitățile desfăsurate în programul ”Școala altfel” au suferit unele modificări.
Acestea s-au desfășurat online și au devenit o adevărată provocare atât pentru elevi, cât și pentru profesori. S-au găsit
modalități de a realiza cu elevii tururi virtuale la diferite muzee, de a desfăşura activități experimentale și culinare, de a
interacționa cu mediul înconjurător.
În programul ”Școala altfel” sau ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, dedicat exclusiv activităților extrașcolare,
sunt organizate numeroase activități de tipul experimentelor științifice, atelierelor de creație, vizitelor la muzee, la
biblioteci, poliție, pompieri, fabrici, vizionărilor spectacole de teatru, de film etc., oferindu-le elevilor multiple situații de
învățare În cadrul acestor activități, elevii participă cu interes și entuziasm, sunt mai atenți la îndeplinirea obiectivelor
propuse, sunt dornici să experimenteze și să exerseze, învățând numeroase lucruri prin cooperare . Acestea le oferă
elvilor multiple ocazii de a interacționa cu diferite persoane, obiecte, ființe și cu mediul înconjurător. Prin intermediul
acestor activități extrașcolare, elevii descoperă adevăruri, își antrenează capacitățile lor de a acționa creativ, de a fi
spontani și inventivi.
În concluzie, activitățile extrașcolare au un rol important în dezvoltarea creativității elevilor, sporindu-le
învățarea prin abordări inedite, facilitându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă li se cere un efort suplimentar,
conducând elevii spre autodisciplină și responsabilitate și spre pregătirea acestora pentru viața de zi cu zi.
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Importanța tehnologiei asupra vieții noastre
Prof. înv. Preșc. BOGORODEA LUMINIȚA
G.P.P. ,, CĂSUȚA PITICILOR ,, Nr. 1-Horezu

Internetul a avut și continuă să aibă un impact profund asupra sec. XXI- tehnologia este tot mai prezentă, iar
nevoia de a rămâne mereu conectați și timpul pe care îl petrecem interacționând cu dispozitivele electronice crește
constant. Este incontestabil faptul că tehnologia joacă un rol esențial în viața noastră – felul în care comunicăm, accesul
la informație, resursele disponibile sunt doar câteva dintre modurile în care internetul ne-a influențat pozitiv existența.
Platformele educaționale online, platformele streaming, în general , facilitează comunicarea în timp real între
profesor și elevii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum
artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea
autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat,
faptul că poți fi auzit de orice persoană, neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să
construiască un discurs corect, considtent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului
completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat
instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale
sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni în condiții de capacitate pe banda limitată sau de
trafic încărcat.
Folosirea internetului de către părinți, modul lor de a se raporta la tehnologie și interacțiunile copiilor cu
dispozitivele tehnologice în primii ani ai venirii lor pe lume, determină semnificația pe care ecestea o vor avea în viața
lui de zi cu zi. De asemenea , acest exemplu personal al părinților influențează abilitatea copiilor de a utiliza tehnologia
pentru un obiectiv specific și determină capacitatea lor de a se simți în putere pentru a decide de ce, cum, cât sau cu cine
interacționează online. Internetul este un spațiu public, poți întâlni persoane cu care poți crea legături trainice plecând de
la interese comune, însă fiind prea puțin reglementat, se poate ajunge la contexte care pot determina traumatizarea
copiilor prin expunere la conținut dăunător sau ilegal și interacțiuni nepotrivite.
În altă ordine de idei, mintea și capacitatea copiilor sunt puternic influențate de mediu. Atunci când cel mic
primește un dispozitiv pentru a îi distrage atenția într-o situație în care de fapt avea nevoie să fie împreună cu părinții, să
se joace cu alte obiecte, să exploreze spațiul sau atunci când i-a fost frica sau a fost supărat,îl determină ca inconștient să
preia această asociere ca model și să continue să suplinească nevoile neîmplinite cu diverse activități din mediul online.
Având astfel de contexte în primiiani de viață, copilul poate asocia tehnologia ca fiind soluția prin care poate scăpa de
sentimentele pe care nu știe cum să le gestioneze: singurătatea, plictiseala etc.
Dacă acest comportament se menține pe termen lung, cei mici ajung să se deconecteze de realitatea din
interiorul lor, să aibă capacități reduse de atenție, concentrare, răbdare, perseverența de a rămâne într-o activitate chiar și
atunci când nu este un proces ușor neapărat plăcut. Atenția, gândirea critică, capacitatea de discriminare, dorința, voința,
creativitatea, exprimarea și gestionarea adevăratelor trăiri sau nevoi sunt puternic afectate și au afecte asupra întregii sale
vieți, inclusiv asupra modului în care se va comporta ca adolescent sau adult.
Tehnologia influențează profund felul în care ne trăim viața, felul în care gândim, simțim, luăm decizii, iubim,
visăm, și mai ales, modul în care ne raportăm la noi înșine, în care comunicăm și interacționăm.
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Principalele modele pe care copiii le au sunt persoanele semnificative din viața lor: părinții, rudele apropiate, profesorii și
prietenii, însă mediul online a mai adăugat o serie de ,, influenceri,, culturali: persoanele publice din mediul online,
vloggerii, personajele din filme sau media pe care le urmăresc sau persoanele cunoscute online care devin foarte
importante în crearea identității copiilor și tinerilor în căutare avidă de ghidare. La bază, acest lucru nu este un fenomen
cu totul nou, diferă de experiența generațiilor care au avut acces și au dat importanță persoanelor care apăreau la
televizor. În actuala generație se menține accelași mecanism de influențare însă diferă: canalul prin care sunt preluate
aceste modele, nivelul de interacțiune, alegerea acestor modele și posibilitatea de a intra în contact direct cu aceste
persoane (mesaje și întrebări directe, comentarii la conținutul postat etc).
Concluzie: Tehnologia este ca o monedă care are atât părți pozitive, cât și negative. Noi suntem cei care decidem asupra
modului în care o folosim. Utilizarea tehnologiei pentru exploatarea resurselor ar trebui să fie întotdeauna evitată. Dacă o
folosim pentru lucruri pozitive, va avea un efect pozitiv asupra vieții noastre și viceversa. Nimeni nu s-ar opune
dezvoltării tehnologiilor în orice sector, dar evoluțiile trebuie să fie pozitive și nu ar trebui să aibă un impact nrgativ
asupra generațiilor prezente sau viitoare.

BIBLIOGRAFIE:
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Cernea Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ, nr.1, București,
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PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN MEDIUL ONLINE ȘI
ACȚIUNILE DE PREVENIRE A ABANDONULUI ŞCOLAR
Prof. ROȘ MIHAELA - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj
Prof. ROȘ CORNELIU - Colegiul Tehnic Turda
Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune adevărate revoluții,
șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării tehnologiei și implicit, a funcționării
organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii școlii. Aceste schimbări transformaționale ne-au
determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor față în față
cu elevii și colegii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ
desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la
derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări
perceptive ale paradigmei educaționale.
Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării auto-educației, atât a cadrelor
didactice, cât și a elevilor pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele
didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de
școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, se poate face progres, se pot încuraja elevii să
învețe și să lucreze independent. Rolul profesorului în vederea atragerii elevilor spre disciplina predată se poate face prin
tratarea diferenţiată în funcţie de posibilităţile intelectuale ale fiecărui elev, şi adaptarea sarcinilor pe care elevul trebuie
să le rezolve. Profesorul trebuie să fie preocupat în primul rând să asigure fiecărui elev succesul la învăţătură pentru a
trezi şi a menţine interesul pentru şcoală şi pentru materia predată.
Atitudinea copilului față de școală este diferită în funcție de vârsta și de mediul în care se dezvoltă acesta.
Preșcolarul mare, caracterizat printr-o curiozitate predominant perceptivă, vrea să fie elev. La unii elevi, după 3-5 ani de
școlarizare, se observă o schimbare radicală în atitudinea față de școală. În locul dorinței, a plăcerii, apare uneori
dezinteresul manifestat printr-o atitudine negativă față de școală. Această schimbare în atitudine nu apare în mod brusc.
Există întotdeauna indici relevanți ai aparițieie ei. Orice eșec care nu este observat la timp poate antrena un proces de
inadaptare. Elevul se resemnează sau renunță, devenind indiferent față de școală sau se revoltă împotriva insucceselor pe
care nu reușește să le învingă, încearcă anumite compensări prin care vrea să dovedească pentru ele însuși că poate să
reușească în unele lucruri, ceea ce uneori duce la fapte de indisciplină sau la evitarea anumitor ore. Elevul încearcă să
evite insuccesul preferând să-și petreacă timpul într-un mediu în care, crede el, se poate remerca. Din păcate, de cele mai
multe ori acest mediu îl reprezintă strada. Insuccesul şcolar poate afecta direct imaginea de sine, respectiv stima şi
încrederea în sine a elevului, indiferent de vârsta acestuia. Insuccesul şcolar poate fi generat de: factori intelectuali
(inteligenţa şcolară, stilul de muncă/ învăţat individual, rezistenţa la efort intelectual) şi factori nonintelectuali
(emotivitate, dorinţe, motivaţie, interese, atitudini, aspiraţii, etc.).
Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă,
care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai
mulți elevi. Totuși, copilul reprezintă una dintre categoriile de populaţie puternic dezavantajate din societatea românească
actuală, care a cumulat multe probleme şi riscuri grave pe termen mediu şi lung. Comparativ cu generaţia adultă, mai
mulţi copii trăiesc în condiţii materiale şi sociale precare care îi determină să abandoneze școala.
Astfel, abandonul şcolar crează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele
autorealizării în domeniile de activitate legitime. Eşecul în a-şi realiza o educaţie şcolară completă se asociază cu
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perspectivele ocupaţionale şi economice limitate, detaşarea de valorile societăţii şi de instituţiile ei şi cu o scadere a
venitului personal de-a lungul întregii vieţi.
În cele ce urmează, vom prezenta, câteva din acțiunile care pot fi întreprinse pentru prevenirea şi combaterea
abandonului şcolar în mediul online:
-

dezvoltarea de programe ce vizează combaterea şi prevenirea abandonului şcolar;

-

asigurarea bazei materiale (tablete, laptopuri) necesare desfășurării activităților educative online pentru
elevii cu posibilități materiale reduse;

-

cadrul didactic să proiecteze activitățile-suport pentru învățarea online din perspectiva principiilor didactice
și a celor privind învățarea online;

-

cadrul didactic să elaboreze, să adapteze, să selecteze resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe
platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în
procesul de învățare online;

-

cadrul didactic trebuie să folosească metode active cu ajutorul cărora să îi influenţeze pe elevi în direcţia
dorită, metode care să dea rezultatele aşteptate;

-

cadrul didactic să elaboreze instrumente de evaluare aplicabile online, pentru înregistrarea progresului
elevilor și să ofere feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile
desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru;

-

asigurarea calităţii serviciilor de sprijin educaţional personalizat pentru copiii cu CES, orientare şcolară şi
consiliere profesională;

-

îmbunătăţirea relației de colaborare dintre părinți și școală prin lectorate, dezbateri înștiințări periodice a
situației școlare a elevilor;

-

responsabilizarea părinților prin implicarea în activitățile școlare astfel încât dezinteresul unor părinți să fie
diminuat;

-

conturarea unei personalități independente și responsabile a elevului prin implicarea sa în activități
educative de grup care să îi stimuleze abilitățile: sociale, emoționale și cognitive;

-

asigurarea de meditații gratuite la obiectele școlare de bază pentru elevii care întâmpină dificultăți majore;

-

să se pună mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică.

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte și să nu uităm
că educația depinde foarte mult de familie. Rolul profesorului în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar - se referă
la conlucrarea cu ceilalţi factori educativi, iar pe de alta parte la autoperfecţionarea activităţii de predare. Având mai
multe cauze la bază, eşecul şcolar poate fi prevenit, ameliorat şi depăşit numai prin cooperarea dintre toţi factorii
educaţionali. Desigur că numai profesorul, neajutat de familie nu poate rezolva toate problemele școlarului, dar noi, cu
tact și măiestrie pedagogică, putem să le oferim modele și dacă nu-i vom ridiculiza și nu-i vom umili, dacă nu-i vom
nedreptăți, dacă vom reuși să-i disciplinăm pe elevii turbulenți în loc să-i dăm afară de la ore, dacă nu le vom sacționa
prin notă abaterile și dacă vom folosi cât mai des încurajarea și lauda poate că vom reuși să creem o relație afectivă
pozitivă care va determina o scădere anumărului de absențe nemotivate din cataloagele școlare. Schimbul de informaţii
dintre profesori şi părinţi nu trebuie să se desfăşoare numai în perioadele de criză, ci permanent, elevul simţind astfel că
este important atât pentru părinţi, cât şi pentru profesor, lucru care va conduce la creşterea stimei de sine şi implicit la
abandonarea tendinţelor de absenteism. Stabilirea unor responsabilităţi concrete în cadrul familiei care să nu afecteze
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programul şcolar, duce la diversificarea rolurilor, de aceea elevul se va strădui să se arate că se poate avea încredere în el,
deci îşi va spori şi încrederea în sine.
Noi, cadrele didactice, suntem cei care putem să dăm dovadă de sensibilitate şi dragoste pentru copii, de
capacitate de anticipare şi de cunoaştere a elevilor, de empatie şi echilibru afectiv. Să acordăm atenţie problemelor pe
care elevii trebuie să le clarifice, să nu minimalizăm problemele care îi frămantă, să le acordăm respect şi, poate aşa, vom
reuși să îi readucem în bănci pentru a contribui în mod pozitiv la propria lor formare. Până atunci însă, ar trebui să nu
uităm nicio clipă că școala trebuie să promoveze și să organizeze o învățare solidă, temeinică și de esență. Să formeze
caractere puternice, atât în spațiul real, cât și în cel virtual.
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Despre tragedii și neuitare...
Mirela Grădină
Colegiul Național „Decebal” Deva
Articolul de față nu se dorește a fi un studiu asupra aspectelor controversate referitoare la marile tragedii ale
omenirii moderne și contemporane, cum a fost Holocaustul sau deportările, sau tragediile secolului al XIX-lea, ci o scurtă
analiză a motivelor pentru care noi, astăzi, trebuie să sensibilizăm tinerii, să-i îndemnăm înspre a cunoaște și a înțelege,
pe cât posibil, tragediile care implică, prin urmările lor, întreaga umanitate și azi. Și poate, vrea să fie un semnal de
alarmă. Să știm, ca să nu mai repetăm. Să cunoaștem, că de judecat va judeca istoria. Și totodată, reprezintă o scurtă
exemplificare concretă, a unei modalități de a demonstra tinerilor (de fapt de a-și demonstra ei înșiși) că e normal să fim
diferiți, e chiar interesant să avem opinii diferite și, cel mai important, că trebuie să acceptăm asta ca pe o normalitate.
Noul context pandemic cu care ne confruntăm deja de un an, a adus după sine, pe lângă necesitatea adaptării
rapide la noutatea nedorită, pe lângă câteva aspecte pozitive, și o nouă formă de indiferență. Paravanul ecranului parcă,
uneori îndeamnă la o și mai mare intoleranță. Și de aici pericolul. Într-o lume incertă și într-o continuă schimbare, care,
după cum trăim noi azi, ne poate oferi încă surprize neplăcute, trebuie să fim viligenți. Și cu atât mai mult toleranți.
Valoare care nu are voie să devină desuetă. Nu trebuie să lăsăm generațiile tinere să uite secolul al XX-lea, care a fost
secolul unor mari tragedii, al manifestării răului în forma sa pură, dar, tragic, și umană. Rău care și astăzi, din motive mai
mult sau mai puțin explicabile, rămâne parcă uneori un subiect tabu, preferându-se uitarea unui crud și dureros adevăr.
Dar este extrem de important ca lecția tragediilor să nu fie uitată. Nu negarea este soluția. Deoarece vine o
vreme când e nevoie să ne confruntăm trecutul, și acest lucru se aplică indivizilor, societății, națiunilor, statelor. Și
această confruntare se aplică, de-a lungul timpului, mai multor tragedii: sclavia negrilor în America primei jumătăți a
secolului al XIX-lea, discriminarea aborigenilor în Australia, sau, mai aproape de noi, tragedia armenilor, deportările,
Holocaustul. Ultimul aspect menționat o să fie subiectul proiectului propus. În prezent, noi trebuie să vorbim despre
tragedie – oricare ar fi ea, deoarece numai în acest mod cinstim memoria și sacrificiul, și, pe de altă parte, să încercăm să
înțelegem, deoarece niciodată nu suntem pregătiți, ca omenire, pentru niciun fel de tragedii. Și în momentul prezent, cu
atât mai mult ar trebui să cunoaștem și să acceptăm. Nu negarea e soluția, ci neuitarea.
Dacă facem referire concretă la oricare dintre tragedii, ele reprezintă o lecție a istoriei care nu trebuie niciodată
uitată. Evenimentele istorice sunt cunoscute, iar asupra lor istoricii se apleacă și azi, analizând, cercetând, explicând.
Astfel, analiza lucidă a faptelor e lăsată în mâna istoricilor ...și a istoriei. Prin demersul de față e propusă o modalitate
prin care tinerii de azi să nu rămână simpli martori nepăsători ș indiferenți față de ceilalți și față de suferința lor, oricare
ar fi aceasta. Cu atât mai mult cu cât lumea prezentă ne-a arătat o nouă față a ei, dureroasă și tristă, care necesită pe lângă
adaptare, și înțelegere, toleranță, empatie. Toate aceste valori pot fi nu doar în teorie înțelese, ci exemplificate concret,
pentru ca tinerele generații să și le însușească în mod real și, în consecință, să le promoveze. A vorbi despre oricare dintre
tragedii înseamnă de fapt a crea memoria istorică colectivă. În prezent trebuie să educăm genreațiile ca să cunoască
tragediile trecutului, dar, cu atât mai mult, să învețe să își deschidă sufletele înspre suferința umană, trebuie să îi învățăm
că e bine și firesc ca omenirea să își asume greșelile și valorile trecutului, pentru că a știi înseamnă de fapt avertizarea
asupra unui pericol. Asta pentru că, din păcate, aceleași mecanisme operează în lume azi și acum, dar și în noi. Izolarea
din prezent dată de situația pendemică mondială, limitarea informării la câteva surse (ironic, în contextul accesului la atât
de multe surse) pot să reprezinte factori de stres și de manifestre a intoleranței. Datorată însă și neștiinței și indiferenței.
Acest lucru nu cred că este permis dascălilor. Tinerii trebuie să înțeleagă drama dincolo de evenimențial, ca să fie
conștienți că aceste evenimente se pot repeta. Oriunde și oricând. Dacă permitem, uităm și ignorăm semnele. Pe de altă
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parte cunoașterea ar trebui să ne învețe sensibilitatea față de suferința celorlalți. A celor din trecut, dar și a celui de lângă
noi. Trebuie să îi învățăm pe tineri că dacă îl percep pe cel de lângă ei ca fiind „celălalt”, el nu este cu nimic diferit de ei;
sau elevii pot fi învățați să descopere singuri acest lucru. Oricum, trebuie să transmitem generațiilor viitoare o moștenire
a valorilor pozitive, a toleranței și acceptării, nu a violenței și a urii. Deoarece ar fi naiv să credem că niciodată tragediile
nu se pot repeta. Într-o altă regiune sau alt continent. Astfel, ne putem oferi nouă și generațiilor pe care le educăm șansa
de a evita, pe viitor, ca tragediile provocate de om să se mai petreacă. Cu noi, cu omenirea.
Una din marile tragedii ale omenirii a fost Holocaustul, exemplu dureros de intoleranță și xenofobie. Dar produs
al condiției umane. Yehuda Bauer spunea că înfricoșător cu adevărat este că „oroarea Holocaustului nu constă în în faptul
că ar fi deviat de la normele umane; oroarea este că nu a deviat”. De aceea, prin cunoașterea acestei catastrofe, trebuie să
promovăm toleranța, acceptarea, cu atât mai mult în noul context social în care ne aflăm, și în noua paradigmă socială.
Și în condițiile învățământului on-line, cu atâtea mijloace de informare aflate la îndemână, pare că devine ușor
să îi învățăm pe tineri sau copii despre Holocaust. Deoarece, de obicei, se vorbește despre un eveniment tragic plasat în
timpul celui de Al Doilea Război Mondial. Și cautăm câteva poze mai mult sau mai puțin sugestive...și ne-am făcut
datoria. Oare ajunge astfel, mesajul dorit cu adevărat la mințile tinerilor? Ii sensibilizează destul? Puțin probabil. Pentru
ca mesajul să ajungă cu adevărat la tinerele generații, pentru ca să le cultivăm cu adevărat empatia față de suferințele
celorlalți – orice formă ar îmbrăca acesta, pentru a putea evita și preveni pe viitor ca aceste tragedii să mai aibă loc,
trebuie să învățăm și noi, la rândul nostru, să îi apropiem pe elevi de subiect, într-un mod mai puțin tradițional. Predarea
on line oferă o varietate mare a materialului care poate fi utilizat pentru a transmite un mesaj: de la filme documentare
sau chiar artistice, mărturii, tururi virtuale etc; s-a dovedit clar că empatia elevilor este mult mai mare atunci când ascultă
sau văd persoanele care au fost direct implicate în evenimente. O altă activitate ar fi „meeting the stranger” (nu fizic), cu
scopul de a-l accepta pe cel de lângă noi, chiar dacă îl percepem ca diferit. Sau un alt aspect important de care ar trebuisă
se țină cont în astfel de prezentări este că nu contează atât de mult numărul, ci fiecare individ în parte; pentru a ilustra
amploarea catastrofei se poate recurge le colectarea de mărgeluțe, agrafe de birou, monede mici, pentru a arăta numărul
victimelor.
. Încercând o îmbinare a aspectelor pozitive legate de izolarea noastră din prezent, am realizat un proiectul-foto
„Viața evreilor europeni înainte de cel de Al Doilea Război Mondial”, sugerat mai demult într-o culegere de bune
practici în activitatea didactică de predare a tematicii Holocaustului, susținută de Muzeul Holocaustului din Washington.
Proiectul se concentrează pe mai mult etape: inițial pe prezentarea vieții normale a evreilor (religios, cultural, civic,
social etc), prin găsirea și analizarea unor fotografii de familie ale evreilor europeni, care să dateze dinainte de ocupația
nazistă. Se arată în acest mod faptul că evreii nu au fost născuți victime. Prin brainstorming, se ilustrează care este ideea
elevilor despre ce înseamnă „viața normală” (potrivită și în noul context pe care îl trăim). Se urmărește astfel prezentarea
și cunoașterea vieții individului „în spatele statisticilor” Holocaustului și înlăturarea concepțiilor greșite și prejudecăților
despre ceilalți, evreii în cazul de față. Elevii trebuie să înțeleagă că oricine poate deveni „celălalt”.
Pentru ca proiectul să fie complet, ulterior, tinerii vor relaționa fotografiile găsite în proiectul de cercetare și
„povestea” din spatele lor, cu propria normalitate, prin găsirea, de preferat împreună cu membrii familiei, a unor
fotografii în propriile albume, fotografii similare cu cele din proiectul de cercetare. Astfel, proiectul își atinge un dublu
scop: cel pentru care este el alcătuit, despre tragedii și neuitare și toleranță și cel al realizării unei mai mari apropieri cu
membrii familiei, printr-o simplă povestire, analiză a unei fotografii personale și a poveștii ei. În contextul noii
„normalități”, poate că e binevenit un astfel de demers. Elevii nu sunt informați de la început despre cel de al doilea
aspect al proiectului, pentru a nu fi tentați să lucreze invers, să caute o fotografie similiară cu cea din propriul album. Ei

3196

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

vor realiza astfel că multe din aspectele vieții evreilor dinainte de tragedie sunt similare cu ale lor. Astfel, ei înțeleg ce
înseamnă dreptul la o viață normală și cum poate fi ea pierdută, proiectul fiind la final și o formă de a comemora viețile
celor care au pierit în tragedii ca cea a Holocasutului. În final, se realizează un colaj de fețe umane, urmărindu-se ca
tinerii să înțeleagă și să accepte că toți sunt la fel, dincolo de aspectele particulare ale vieții fiecăruia.
Indiferent însă de modul de abordare al problematicii diferitelor tragedii cu care s-a confruntat (se confruntă!)
umanitatea, tinerele generații trebuie să știe că lumea nu trebuie divizată în victime și asupritori, în puternici și slabi, ci că
diversitatea și acceptarea ei reprezintă frumusețea lumii în care trăim. Oricum am alege să vorbim despre catastrofe, în
cazul de față exemplificarea a fost pe una din cele mai mari tragedii, trebuie să învățăm lecțiile istoriei, pentru ca lumea
în care vor trăi generațiile viitoare să fie una mai bună. Pentru ca dezumanizarea și răul să nu își mai facă din nou loc
printre noi. Ignorața și indiferența față de suferințele celuilalt sunt cele mai mari pericole care pot permite repetarea
tragediei; a oricărei tragedii, mai ales într-o societate contemporană atât de tulbure și incertă.
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Voluntariatul și rolul acestuia,
Promovarea la nivelul instituțiilor de învățământ din România
ec.Burchardt Gyongyi
administrator financiar - CJRAE Sălaj

Dacă am vrea să definim voluntariatul, multe s-ar putea povesti despre această ativitate nobilă
practicată în lumea întreagă, în toate țările dezvoltate din vestul europei, dar mai nou și la noi în țară, capătă noi contururi
și un interes tot mai profund.
Cu toții știm câte ceva despre aceaste categorii de activități. Știm de exemplu faptul că acestea sunt activități
foarte serioase practicate la nivel de ONG-uri, diferite asociații, dar și de către persoane fizice, cu divrse ocupații și din
diverse domenii care prestează servicii în folosul comunității din proprie inițativă, în baza unui contract de voluntariat,
fără nici un beneficiu financiar, dar cu atăt mai multe beneficii aduse comunității, socității, instituțiiei, sau organizației în
cadrul căruia activează, pentru înaintarea cauzei pe care îl promovează prin activitățile desfășurate, ajutoarele acordate și
sarcinile îndeplinite.
Aceste noțiuni teoretice sunt cunoscute de către majoritatea dintre noi, touși adevărul despre aceste categorii de
activități abia atunci începem sa-l cunoaștem când intrăm activ într-unul dintre domenii de noi agreate, și depunem
eforturi pentru promovarea acelor cauze, pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce ni s-au încredințat, mai apoi avem
șansa să participăm la rezultatele pozitive, cu un impact social de mai mică sau mai mare anvergură, în funcție de tipul
sau felul proiectului la care am participat. Totodată avem multe alte oportunități, cum ar fi: experiența muncii în echipă,
cunoașterea altor domenii de activități, cunoașterea unor noi grupuri de colaboratori, schimbul de experiență, cunoașterea
nevoilor unor grupuri țintă, abordarea modului de rezolvare a unor probleme socio-economice, organizarea muncii,
organizarea timpului de lucru și a timpului liber,etc. Voluntarul la răndul lui investește în folosul comunității talentul,
proiectul și timpul său, pentru care primește în schimb dezvoltarea și multiplicarea tuturor abilităților sale pe care deja lea avut dar și însușirea altor abilități și competențe noi, învățate și preluate pe parcursul desfășurării proiectului.
Domeniile sunt multiple astfel încăt cu toții care suntem interesați de a da o mână de ajutor în folosul
comunității, a cetățenilor, în folosul unor grupuri vulnerabile sau a unei cauze cu impact socio-economic cu siguranță
vom găsi acele categorii de proiecte în cadrul căruia ne vom regăsi. Este însă foarte important să credem în proiectele
respective , să dorim să promovăm sau să ducem la îndeplimire acele cauze pentru care optăm să le realizăm.
De mare actualitate sunt acum toate activitățile voluntare legate de perioada pandemică pe care o parcurge
întreaga lume, începănd de la activitățile de asistență medicală la serviciile de crucea roșie, până la activitățile de
transportarea alimentelor și a medicamentelor la domiciliul celor carantinați sau izolați la domiciliu. Dar la fel de
importante sunt și proiectele legate de protejarea mediului înconjurător, promovarea alimentelor și a alimentației
sănătoase, protejarea animalelor, sau a unor specii pe cale de dispariție, îngrijirea bătrânilor, a diferitelor grupuri
vulnerabile, etc.
În țările dezvoltate tinretul prin educația școlară și socială este instruit în acest sens. Li se insuflă încă de pe
băncile școlii importanța și impacul social a acestor activități precum și oportunitățile de care pot beneficia la angajare
sau la accesarea unor noi joburi prin acel contract de voluntariat care atestă experiența acumulată în domeniul respectiv.
Majoritatea angajatorilor știu să arecieze vountariatul și îl recunosc ca un devotament suplimentar. Adesea companiile
mari finanțează și ei la rândul lor proiecte non profit, anunțate și promovate de voluntari, destinate în special tinerilor, și
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studenților. Sunt apoi programele destinate studenților în afara granițelor țării care asigură de obicei masă și cazare
gratuită, oferă oportunitatea de a vizita alte state, de a învăța limbi străine, de a cunoaște cultura și obiceiurile altor
popoare de a dobândi experiență și pregătire profesională în dommeniu. Acestea pot fi beneficiile reale de care pot vea
parte și tinerii noștri dacă îi învățăm și îi încurajăm să participe și să acceseze astfel de proiecte.
Elevii și copii trebuie educați de mici în acest sens, să experimenteze și să prindă dragul beneficiilor muncii
voluntare.
La nivelul CJRAE Sălaj s-au derulat mai multe activități de voluntariat, cuprinse în cadrul unor proiect de tip
educațional. Unul dintre aceste proiecte în cadrul căruia am participat și eu a fost –Concursul Național de Dans –
”Împreună petru Viitor„ - Proiect înscris în Calendarul Activităților Educative Naționale -2019 Anexa 7 poz. 28, derulat
în mai mulți ani la rănd, în anii anteriori. Este un proiect care face parte din categoria activităților voluntare, din cadrul
Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară care se desfășoară cu regularitate. Este certificată în programa școloară
Acțiune Comunitară și implică activități care stabilesc legături între unitățile de învățămănt de masă, pe de o parte și școli
speciale,centre de plasament, instituții, locuințe sociale, centre de zi și spitale pe de altă parte. Proiectul antrenează cadre
didactice, voluntari, copii cu nevoi speciale, aflați în situație de risc, în dificultate sau în pericol. Scopul concursului
realizat a fost aceea de a favoriza integrarea socială a elevilor aflați în dificultate, alături de ceilalți elevi voluntari din
școlile de masă, în activități atractive, terapeutice și educative, ccare implică muzica și dansul.
Alte activități pe bază de voluntariat, care au avut loc la nivelul instituției din care fac parte și care s-au
desfășurat cu regularitate în anii anteriori și care se desfășoară în continuoare sunt: Campania umanitară „Ajută-l Pe Moș
Crăciun” sau Campania umanitară „Săptămâna Legumelor și Fructelor”.
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ȘCOALA ONLINE , PROVOCĂRI ȘI INOVAȚIE
NEGOIANU INA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA
Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are nevoie de o formare
continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească tinerii pentru a se integra activ în viața
socială și personală.
Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în fața unei noi
provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la
noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online. Procesul a fost
testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete
sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online.
Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse peste noapte, majoritatea unităților de învățământ
s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ online, considerând că este important să se pregătească pentru școala
viitorului- şcoala online.
Cel mai mare câștig a fost că profesorii s-au unit, iar copiii au venit la această întâlnire online și au împărtășit profesorilor
cunoștințele din domeniul IT, și astfel s-a creat o apropiere și o empatie între profesor și elev. Profesorii au realizat, că
modul în care se îmbinau metodele tradiționale cu predatul online aducea plus valoare. Cel mai mare câştig a fost că
profesorii, au fost foarte uniți, spre uimirea lor, copiii i-au învățat și ei niște lucruri cu folosirea tehnologiei, a fost un
proces de învățare reciproc. Copiii au fost iubitori si profesorii s-au bucuratde prezența lor, iar părintii au fost mulțumiti. .
Şcoala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să înceapă acum, cu
schimbarea mentalității profesorilor. Cum reușesc să se adapteze este o revoluție a mentalității profesorilor. Sunt
profesori care își dau seama că transformarea începe cu ei. Vedem o masă critică de profesori cu vocație, care vor să facă
saltul spre a devenii profesorii viitorului.
Profesorii trebuie să descopere metodele și instrumentele concrete prin care își pot schimba în mod pozitiv stilul
de predare și modul de a relaționa cu copiii. Menirea profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din
fiecare copil. Nimic mai mult! Trebuie să vadă că acești copii au daruri diferite și să potențeze aceste daruri.Trebuie să
creadă că online-ul este un mijloc, nu un scop în sine, încercând să fie creativi și mai ales flexibili cu programul și cu
nevoile copiilor. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea sa fie regandită și
să fie pusă întrebarea: Ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă?
Unul dintre obstacolele întâlnite au fost cum pot să creez lecții ușor de înțeles?
Dacă închiderea școlilor a venit ca un șoc pentru toți, intrarea în online a fost al doilea.
Crearea conturilor elevilor pe platform de invațare Adservio a fost un moment în care rabdarea tuturor a fost pusa la grea
încercare, atât parinți cît și profesori diriginți și învătători.
Deși puteam vedea ce anume a rezolvat fiecare elev și cât de bine s-a descurcat la fiecare exercițiu, nu părea să fie
îndejuns pentru a comunica toate conținuturile.
La început explicațiile erau foarte simple, fără imagini sau culori, deci nu erau atractive. Pentru că am observat că
interesul elevilor scade treptat, am modificat structura lecției. Aceasta este mai plăcută și pentru mine, nu doar pentru ei,
părând mai prietenoasă și mai ușor de urmărit. De asemenea, elevii care nu aveau manual fizic, nu aveau posibilitatea să
deschidă manualul digital ori nu aveau acces la dispozitiv în timpul lecției online, puteau urmări exercițiile din imaginile
încărcate în lecție și le puteau rezolva așa.
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Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de brusc și au fost
identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. S-a constatat o implicare mai
activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, managerii școlii, specialiști în educație, membrii comunității
educaționale (elevi, părinți) dar au fost și reprezentanți ai societății civile. Conceptul cercetării a inclus politicile și
modalitățile în care au fost oferite comunității educaționale instrumente eficiente de participare în evaluarea calității
educației, inclusiv învățământul la distanță.
O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și instrumentele digitale pentru asigurarea
învățământului online, managementul timpului și a resurselor pentru elevi în condiții de criză.
Majoritatea celor implicați sunt de acord că nu prea mai au valoare teoriile și dogmele însușite ani în șir, ci, mai
importante sunt relațiile care se stabilesc între oameni, comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, adică
atitudinile și valorile care constituie fundamentul noii paradigme ale educației . S-a ajuns și la concluzia, că sistemul
educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin
pe cel afectiv și psihomotor. Cu certitudine atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial
abilitățile digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. În același timp și societatea
civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii constructive de îmbunătățire, în
special a modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor digitale. Învățarea de la distanță este și va fi un șir de
invenții și descoperiri, creativitate și comunicare eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă
independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. Totodată, cadrele didactice, precum și elevii,
părinții, managerii școlari trebuie să fie autodidacți, să învețe din propria experiență dar și a celorlalți. În viitor trebuie
pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe posibilitățile copilului.
Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și modalităților de învățare, precum și pe
relațiile stabilite între participanții la actul învățării.
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Rolul formativ al activităților educative online la vârsta preșcolarității

Prof. Calu Eugenia Mirela
Grădinița P.P. ”Piticot” Craiova

Cercetatorii Heinze și Procter au dezvoltat următoarea definiție pentru învǎțarea mixtă sau în sistem blended
learning: "Învǎțarea mixtă este învățarea care este facilitată prin combinarea eficientă a diferitelor moduri de livrare, a
modelelor de predare și a stilurilor de învățare, și fondatǎ pe o comunicare transparentă între toate părțile implicate întrun
curs."(Heinze, A. și C. Procter/Reflecții privind utilizarea învǎțǎrii mixte. Procedura pentru Conferința "Educație în
cadrul unui mediu în schimbare", Universitatea din Salford, Salford, Unitatea de Dezvoltare a Educației/2004):
Folosind platforme sau aplicații ce permit crearea de material didactic, orice persoană abilitată formal sau
informal poate crea o resursă didactică de calitate acceptabilă. Deși, în comparație cu materialele didactice clasice,
folosirea secvențelor pe calculator necesită resurse tehnologice semnificative, acestea își justifică pe deplin costul prin
familiarizarea copiilor de vârstă mică cu noile tehnologii.
Activitățile educative facilitează promovarea imaginii unității de învățământ. Activitățile extracurriculare oferă
posibilitatea copiilor de a desfășura activități cu caracter formativ creative, care contribuie la dezvoltarea personalității
copiilor.
Desfășurate în cadrul activităților online, activitățile extracurriculare necesită o atenție sporită din partea
cadrului didactic, prin abordarea în mod inovativ a modului de tratare a temei, de organizare și desfășurare a acțiunii,
astfel încât să genereze o atitudine relaxantă și stimulativă a copiilor.
Promovarea imaginii unității de învățământ se realizează prin diseminarea informațiilor legate de activitățile
derulate în mediul online – pe site-ul oficial al unității, pe pagina de facebook, dar și pe platformele folosite pentru
comunicarea cu elevii și părinții. Se vor face cunoscute astfel acțiunile la care au participat copiii și produsele activității
lor.
Voi exemplifica mai jos activități educative derulate cu preșcolarii de grupa mică în cadrul săptămânii ”Școala
Altfel”.
1. Educație pentru sănătate - “Reguli pentru un stil de viață sănătos”
(https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk)
Cântec (reactualizare) „Mâinile ni le spălăm” (https://www.youtube.com/watch?v=PRSwSDt3ijs)
2.Activitate artistico-plastică - “Animalul meu preferat”
Cântec (audiţie) „Hai, ghiceşte!” ( https://www.youtube.com/watch?v=TAFbxEmyuBU)
3. “La teatru” – “Muzicanţii din Bremen” – (https://www.facebook.com/teatrultandarica/)
Desen în contur “Colorez personajul preferat”
4.Educaţie ecologică şi de protecţia mediului: „Grădinari de soi”
Construcţii cu material mărunt “Fluturi şi flori” (mozaic, piese lego, materiale din natură, etc.)
5.“Actori pentru o zi” - “Azi sunt...” (parada costumelor)
Cântec şi mişcare „Să dansăm!” (https://www.youtube.com/watch?v=07HpkuLxMAo)
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Prin intermediul platformei google classrooom și a aplicației WhatsApp, am comunicat cu preșcolarii și părinții,
care au trimis filmulețe și fotografii cu activitățile desfășurate cu mare interes de către copii. Pe site-ul grădiniței și
pagina de facebook, a fost postat un album de fotografii cu aspecte din derularea săptămânii ”Școala Altfel” ,
popularizând în acest fel acțiunile fiecărei grupe.
Concluzionând, imaginea unității școlare poate fi promovată prin faptul că răspunde nevoilor copiilor și
părinților cu activități de calitate, atent alese pentru fiecare nivel de vârstă, bine organizate și desfășurate. Aceste
activități cultivă atitudini și formează comportamente pozitive preșcolarilor, asigurându-le o dezvoltare armonioasă a
întregii personalități.
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BUSINESS ENGLISH PRACTICE
(12th Grade)
Assoc. prof. Alina Popescu, PH D
“Ovidius” University of Constanta
Reading comprehension:
Read the text and then solve the exercise.
Significant changes take a long time to happen and it is important for managers to take into account the way attitudes may
fluctuate before an idea begins to bear fruit. Members of staff become involved and there follows a period of enthusiasm
as the idea is accepted. However, if people do not perceive any visible benefits, they are disappointed. It is often the case
that morale reaches rock bottom. At this stage, managers may cease to support what is now seen as a failure. But, if they
persevere, pay-offs will come on-stream.

Fill in the gaps in the e-mail below using the provided words and phrases which are informal (typical of
conversation): get into it, keep at it, a bit iffy, fed up, ballyhoo, get cold feet, get better.

Dear Fred,
I’ve been reading a management book about what happens when there are changes in work procedures. What it says is that
people start off by being (0) a bit iffy about it all but then they begin to (1)..................especially if there’s a lot of fuss and
(2).................. . But after a while people start feeling things aren’t moving quickly enough, and some time later they may
get really (3)............... when things don’t (4)..................... . That’s when the managers begin to (5)............. . But if they
wait a bit and (6)................, things will improve.

If you find it interesting, I can borrow the book to you to see things for yourself. Just let me know!

Best,
Emily

Vocabulary: Business changes (words of change)
There are many business jargon words (buzzwords – nouns ending in –ing) that often describe the way in which business
life is changing.
Hotdesking = when people working in an office do

Benchmarking = using the performance that one

not have their own workstation but work where there

company has achieved to judge the performance of

is one available.

other companies of the same type.

Outsourcing = employing another company to do

Downsizing = when the managers of a company

some of the work.

decide to reduce the number of people working for the
company in order to save money or increase profits.

Temping = working, usually as a secretary, in an

Commuting = regularly traveling a long distance

office for a short period of time.

from home to work and back.
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Words of change
A. to change often or continuously

B. to change sth. for a purpose

CHANGE

C. to change the way sth. is done or organised.

A. Complete the sentences, choosing from the buzzwords above:
1. I’ve had enough of this............. . I’m going to get a full-time secretarial job.
2. All this...............makes me so tired. I’m going to get a flat nearer work.
3. ..................has helped them cut their payroll but they’ve lost some key personnel.
4. ..................a portion of our production needs has enabled us to use the expertise of other firms.

B. The underlined verbs in the sentences below all express change. Write the infinitive of each verb and classify
them into one of the categories A, B, or C which best describes its meaning:
1. The car industry’s annual production fluctuates between 5.1 m and 9.2 m vehicles.
2. We had to alter our plans because of the new political situation.
3. Some computer programs can be customised for individual users.
4. We had to restructure our divisional headquarters after the takeover.

C. Open question: What do you think are the three biggest changes in business in the past 2 years? How have you
reacted to them?

Key

Reading comprehension:
1. get into it; 2. ballyhoo; 3. fed up; 4. get better; 5. get cold feet; 6. keep at it.

Vocabulary: Business changes (words of change)
A. 1. temping; 2. commuting; 3. downsizing; 4. outsourcing.
B. 1. Category A (to change often or continually) = to fluctuate; 2. Category C (to change the way sth. is done) = to alter;
3. Category B (to change sth. for a particular purpose) = to customise; 4. Category C (to change the way sth. is done) = to
restructure.
C. Students’ answers.
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Proiect educaţional
,,Reducerea absenteismului și combaterea abandonului școlar”
Prof. Bara Denisa
Școala Gimnazială ,,Caius Iacob’’ Arad

,,Educaţia e şansa ta!’’
ECHIPA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE:
➢

Coordonator: Diriginte: profesor Bara Denisa

➢

Profesor itinerant

➢

Consilier școlar

Argument
Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de relaţionare între
părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea
profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.), determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut
şi, astfel, frecvenţa absenteismului şcolar este în creştere.
La acestea se adăugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de dependenţa, metodele
educative slabe şi inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frică de examene etc,
constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evita confruntarea cu "problemă" prin fugă de la
ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme,
o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.
Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar
contribui la cronicizarea fenomenului.
Această schimbare în atitudine nu apare în mod brusc. Există întotdeauna indici relevanţi ai apariţiei ei. Orice
eşec care nu este observat la timp poate antrena un proces de inadaptare. Elevul se resemnează sau renunţă, devenind
indiferent faţă de şcoală sau se revoltă împotriva insucceselor pe care nu reuşeşte să le învingă, încearcă anumite
compensări prin care vrea să dovedească pentru el însuşi că poate să reuşească în unele lucruri, ceea ce uneori duce la
fapte de indisciplină sau la evitarea anumitor ore.
Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi petreacă timpul într-un mediu în care, crede el, se poate
remarca. Din păcate, de cele mai multe ori acest mediu îl reprezintă strada. Prevenirea acestor acte de inadaptare
constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasă a întregii personalităţi.
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Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se observe îmbunătăţiri
calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar şi în susţinerea şi dezvoltarea unui cadru
familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-şcoală.
Activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestui proiect vor urmări motivarea elevilor în vederea reducerii
abandonului şcolar, prin sporirea creativităţii şi prin dezvoltarea competenţelor de comunicare, lingvistice, matematice,
informatice, muzicale, artistice etc. Un elev implicat în propria educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de
aceea, situaţiile de învăţare trebuie să fie legate de aspectele reale ale vieţii.
Scopul proiectului:

➢

Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la implicaţiile
absenteismului şi ale abandonului şcolar. Formarea unui comportament responsabil ca elev într–o instituţie
şcolară;

➢

Prevenirea şi intervenţia primară în cazul absenteismului şcolar.

Obiective generale:
1. Identificarea principalelor motive ale absenteismului şcolar;
2. Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de şcoală;
3. Elevii să conştientizeze urmările negative ale absenteismului şcolar;
4. Elevii să fie capabili să identifice valorile, resursele importante furnizate de şcoală;
5. Reducerea absenţelor şcolare pe termen lung;
6. Identificarea surselor de stres şcolar;
7. Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaştere şi dezvoltare
personală;
8. Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată.
Durata proiectului:

➢

Octombrie 2019 – Iunie 2020

Grupul ţintă:
➢

elevii claselor de gimnaziu de la Școala Gimnazială ,, Caius Iacob” Arad

➢

elevii cu risc de abandon.

➢

elevii cu absenteism școlar

Calendarul activităţilor:
Nr.crt.

Activitatea

Modalităţi de realizare

Data

Responsabil/
Participanţi

1.

Cine şi de ce absentează?

 Identificarea elevilor cu absenţe
multe;

Octombrie
2019

 Înştiinţarea părinţilor cu privire la nr.
de absenţe al copiilor;
 Monitorizarea strictă a absenţelor
elevilor;
 Identificarea elevilor cu risc de
abandon.
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2.

Chestionar

 Aplicarea chestionarului pentru
evaluarea riscului de abandon şcolar.

3.

Identificarea surselor de stres

 Aplicare fişei de lucru Surse de stres

şcolar
4.

Cine suntem noi?
Cum mă văd, cum mă definesc

5.

şcolar
 Aplicarea fişei de lucru Cine sunt eu?
 Aplicarea fişei de lucru Cum mă văd,

ceilalţi
6.

Diploma mea

Decembrie

Prof. Bara Denisa

2019
Ianuarie

Prof .itinerant

2020

Prof. Bara Denisa

Februarie

Prof. Bara Denisa

2020

Consilier școlar

Martie 2020

Consilier școlar

Aprilie 2020

Prof. Bara Denisa

cum mă definesc ceilalţi
 Aplicarea fişei de lucru Diploma mea

Prof.itinerant
Identificarea punctelor tari şi a

7.

 Aplicarea fişei de lucru Analiza

punctelor slabe

Mai 2020

Prof. Bara Denisa
Consilier școlar

SWOT

Evaluarea proiectului:
➢

Chestionare;

➢

Fişe de lucru;

➢

Portofolii.

Rezultate aşteptate:
➢

Reducerea absenţelor nemotivate şi a abandonului şcolar;

➢

Promovarea unei atitudini responsabile ca elev într-o instituţie şi a unei atitudini pozitive faţă de şcoală;

➢

Prevenirea absenteismului.

Diseminarea rezultatelor:
➢

Amenajarea în şcoală, a unui spaţiu ce va conţine un panou cu rezultatele proiectului, imagini cu elevii din
timpul sesiunilor de formare, desene, postere;

Soluţii propuse pentru diminuarea riscului de abandon şcolar:
Ţinând cont de situaţia specifică a copilului: cauzele problemei care determină unul sau mai mulţi indicatori de
risc activi, punctele slabe şi punctele forte – propuneţi solutii pentru diminuarea riscului de abandon scolar.
Aveţi în vedere cel puţin următoarele categorii de măsuri pe care le puteţi lua în calitate de profesor sau diriginte
al copilului monitorizat:
-

Solicitare de sprijin din partea cadrelor didactice (profesori de la disciplinele cu număr mare de absenţe,
rezultate slabe etc);

-

Antrenarea colegilor de clasă: unul sau mai mulţi colegi ai copilului se oferă să-l ajute la disciplinele respective;

-

Antrenarea comunităţii de părinţi – pentru a ajuta familia în dificultate;

-

Efectuarea unei anchete sociale dacă situaţia socio-economică a familiei este precară şi/sau sunt suspiciuni de
neglijare sau abuz asupra copilului (primărie);

-

Intervenţia unui psiholog;

-

Consilierea şi orientarea profesională a părinţilor (consilierul şcolar);

-

Implicarea unor organisme private (ONG-uri, sponsori,etc) din comunitate (exemple de activităţi);

-

Implicarea în activităţi curriculare sau extracurriculare (vocaţionale sau de voluntariat);

-

Donaţii de cărţi, rechizite școlare etc
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DE CE MINT COPIII?
Prof . Marin Diana Gabriela

Pentru orice părinte poate fi un motiv de dezamăgire şi stress să găsească la el acasă un mic Pinocchio, mai ales
pentru că, de multe ori, nu ştie ce să facă pentru a pune capăt problemei.
❖ A spune minciuni face parte dintr-o etapă în creşterea copiilor?
❖ Trebuie să-l pedepsească? Ar fi de ajuns cu o mică “predică”?
❖ Până la ce vârstă se consideră normal să spună câte o minciunică?
Acestea şi alte întrebări şi le pun părinţii destul de des.
Majoritatea părinţilor îşi ascultă copiii minţind şi se gândesc că sunt prea mici ca să înţeleagă ce este o minciună
şi faptul că e greşit să o spună.
Pur şi simplu presupun că vor înceta când vor mai creşte şi vor învăţa să facă aceste distincţii. Talwar a descoperit
însă că lucrurile stau exact invers: copiii care înţeleg devreme nuanţele între minciună şi adevăr folosesc aceste
cunoştinţe în avantajul lor, fiind mai predispuşi să mintă atunci când au ocazia.
Una din multele întrebări care se pot formula pe marginea acestui subiect este:
,, La ce vârstă este un om capabil să spună prima minciună? ”
Există convingerea că cel târziu la un an copilul prezintă comportamente înşelătoare , plânsul fiind primul mijloc de
comunicare, dar şi cel de care se foloseşte pentru a obţine favoruri.
Medicii psihoterapeuţi susţin că în jurul vârstei de 5 ani este posibil să ne confruntăm cu ,, perioada minciunii” din
viaţa copilului. Limbajul este instrumentul prin care minciuna capătă consistenţa şi mai mare. Nu se poate spune despre un
copil că minte cu adevărat decât în momentul în care acesta devine conştient de faptul că, minţind, el induce o falsă
convingere. Acum copilul şi-a dobândit conştiinţa de sine, este capabil să facă diferenţa între adevăr şi minciună , între real
şi imaginar, între obiect şi reprezentarea lui mentală. Vârsta la care se întâmplă acest lucru poate varia de la 3/4 ani la 8/10
ani.
Primii paşi ai formării deprinderii de a minţi sunt:
➢

Îşi ghidează instinctele după principiul ,, aşa vreau eu”. Copilul va încălca toate regulile unui joc fără a avea habar
de semnificaţia gestului, fără a se ascunde.. Mai târziu, va trişa cu bună ştiinţă.

➢

Va improviza diferite poveşti, dezvoltându-şi astfel imaginaţia şi limbajul necesar pentru a fabula. E bine pentru
început, este o perioadă normală, dar nu trebuie încurajat, ci ajutat să înţeleagă diferenţa dintre real şi ireal, dintre
realitate şi imaginaţie.

➢

Ţine un secret . Pe de o parte, este distractiv şi instructiv, pe de altă parte, este riscant, putând degenera totul într-o
minciună foarte gravă.
Prima minciună este un pas important în dezvoltarea conştiinţei de sine.

Psihologii consideră că ,, fabulaţiile” şi ,, exagerările” micuţilor nu pot fi luate drept minciuni în adevăratul sens al
cuvântului , atât timp cât ele se manifestă până la vârsta de 6 / 7 ani şi nu ridică motive de îngrijorare. Copilul îşi testează
limitele.
Prima minciună este un pas important în procesul de socializare.
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Copilul învaţă să se adapteze la mediu, să se integreze în societate sau în grupurile cu care intră în contact. Apare aşazisa ,, minciună socială” necesară pentru o bună convieţuire în societate.Copilul va învăţa de la părinţi sau din altă parte că
uneori este mai bine să spui o minciună decât adevărul gol-goluţ.
Se disting 3 etape mari ale minciunilor, în funcţie de gradul de fabulaţie :
➢

3-6 ani – perioada ludică, cea în care micuţul nu face distincţie între fabulaţia din jocuri sau poveşti şi cea
conţinută într-o minciună reală.

➢

6-8 ani- perioada combinată, când descoperă că o parte din fantezismele ludice au corespondent şi în viaţa de zi
cu zi, fiind şi momentul în care un copil , condus greşit sau lăsat intenţionat,, de capul lui” face pasul către
minciuna intenţionată.

➢

după 8 ani- perioada minciunilor elaborate, când ştiu că ceea ce fac este rău, dar îşi pană
➢

favoruri, nevoia de bani, dorinţa de a ieşi de sub controlul şi autoritatea părinţilor,

➢

plăcerea de a minţi,

➢

unele confuzii,

➢

anturajul.
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Managementul carierei-concept, evoluţie, conţinut

Prof. Cazacu Petronela
Liceul Tehnologic,,Petru Poni,,Iași
Cariera oferă o identitate ocupaţională: profesia, poziţia ocupată, organizaţia din care fac parte poziţionează persoana
în context social, cu influenţări, condiţionări şi interacţiuni reciproce între organizaţie şi individ (cu implicaţii multiple
luând în considerare diversele combinaţii care se pot face, de exemplu între „unitate şcolară bună”, „cadru didactic
bun”, „unitate şcolară slabă”, „cadru didactic slab” etc.)
MANAGEMENTUL CARIEREI este un punct de interes atât al angajaţilor, cât şi al angajatorilor.Managementul
carierei vizează planificarea şi modelarea progresului angajaţilor în cadrul organizaţiei în raport de evaluările nevoilor
organizaţiei, dar şi în raport de performanţele potenţialului şi preferinţele individuale ale angajaţilor.
Managementul carierei:
*

asigură satisfacerea necesităţilor organizaţiei în ceea ce priveşte succesiunea
managerială;

*

oferă angajaţilor cu potenţial instruire şi experienţă practică pentru a-i pregăti pentru nivelul de responsabilitate
pe care ar putea să-l atingă;

*

oferă angajaţilor cu potenţial îndrumarea şi încurajarea de care au nevoie pentru a şi-l fructifica şi pentru a face
o carieră de succes în cadrul organizaţiei sau nu, conform talentului şi aspiraţiilor proprii.

Din punctul de vedere al planului general, aspectele managementului carierei sunt multiple şi cuprind următoarele
tipuri de demersuri:
➢

reuşita sau eşecul profesional,

➢

delimitarea precisă a succesului sau insuccesului.

➢

eficienţa sau ineficienţa organizaţională,

➢

cuunoaşterea şi utilizarea mijloacelor şi strategiilor de a găsi locul de muncă cel mai potrivit,

➢

obţinerea satisfacţiei profesionale,

➢

dezvoltarea continuă a carierei,

➢

oportunitatea de a satisface nevoile şi apiraţiile personale şi profesionale,

Din punct de vedere educaţional, managementul carierei cuprinde:
✓

acumularea tuturor informaţiilor de care avem nevoie pentru a genera alternative vocaţionale obiective şi realiste
în ceea ce priveşte cariera

✓

procesul de luare a celei mai potrivite decizii, ţinând cont de motivaţia, aspiraţiile, valorile şi aptitudinile
personale.
Din perspectivă psiho-terapeutică, managementul carierei vizează dezvoltarea sentimentului de control asupra

propriului destin profesional, eventualul demers terapeutic focalizându-se pe descoperirea resurselor, strategiilor şi
mijloacelor proprii de a gestiona situaţiile şi solicitările profesionale, precum şi stresul pe care acestea îl implică.
Cariera profesională’’ reprezintă evoluţia profesională a unui individ pe parcursul întregii sale vieţi. În cadrul
aceleiaşi profesii, în cariera unei persoane se pot înscrie specializări, perfecţionări sau promovări profesionale.
Educaţia pentru carieră include subiecte care nu sunt, aparent legate de exercitarea unei profesii, precum: viaţa de
familie, petrecerea timpului liber, creşterea şi educarea copiilor, problema economic familială, chestiuni legate de valori şi

3211

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

calitatea vieţii, modul de a face faţă situaţiilor dramatice din viaţă, decese, divorţ, cataclisme naturale, şomaj, privarea de
libertate, etc.23.
Astfel, după definitivarea în învăţământ, cadrul didactic are ca opţiune personală să-şi menţină acest statut sau să
parcurgă etapele pentru gradele didactice
Dezvoltarea carierei profesorilor este determinantă de dezvoltarea personală care se produce în timp, în funcţie de
experienţa căpătată, dar şi de legislaţia specifică – obligaţia de a susţine examenul de definitivat ori necesitatea de a urma
cursuri de formare continuă pentru acumularea creditelor de dezvoltare profesională.
Dezvoltarea carierei în domeniul didactic este influenţată şi de:
constrângeri politice, sociale şi economice;
Încă nu s-a reușit depolitizarea învățământului în totalitate, sunt încercări firave - până de curând un cadru didactic
neafiliat politic nu putea spera la o funcție de conducere într-o unitate școlară.. Din punct de vedere social, dacă
profesorul are o familie numeroasă, sau unii din membrii familiei au probleme de sănătate, acesta nu se mai gândește la
dezvoltarea carierei. Pentru cadrele didactice din mediul rural, cred că ar trebui efectuate activități de mentorat periodic
pentru dezvoltarea carierei acestora.
legături cu persoane „importante”;
Ca în orice domeniu de activitate, există și în învățământul preuniversitar persoane ,,importante” care te pot spijini
mai mult decât este normal. Sprijinul de acest tip nu este nici principial și nici moral. Am considerat întotdeauna că
trebuie să muncesc singură pentru a realiza ceea ce îmi doresc.
responsabilităţi de familie;
În cazul profesorilor cu numeroase responsabilități vis-a-vis de familie, cariera nu mai este printre priorități.
evenimente deosebite;
Un eveniment nefericit (decesul sau îmbolnăvirea unei persoane apropiate) poate marca psihic cadrul didactic pentru o
perioadă îndelungată timp în care nu se mai gândește la carieră.
Apropierea de o persoană cu aspirații înalte poate determina un profesor să se gândească profund la dezvoltarea
personală.
calitatea managementului carierei.
Obiectivele managementului carierei se referă la:
➢

promovarea unei politici de dezvoltare corespunzătoare a carierei, în concordanţă cu

natura activităţii desfăşurate, precum şi cu nevoile şi posibilităţile individuale şi organizaţionale,
➢

integrarea nevoilor şi aspiraţiilor individuale în nevoile şi obiectivele organizaţionale;

➢

satisfacerea nevoilor organizaţionale şi amplificarea imaginii pozitive sau favorabile a

organizaţiei, prin recunoaşterea nevoilor de pregătire şi dezvoltare a angajaţilor;
➢

identificarea şi menţinerea celor mai buni angajaţi sau a acelora cu perspective

profesionale certe prin satisfacerea nevoilor lor profesionale şi a aspiraţiilor personale pe termen scurt şi lung;
➢

elaborarea unor planuri de carieră sau introducerea unor scheme de promovare

speciale pentru angajaţii competenţi, dar pentru care nu sunt disponibile posturi corespunzătoare;
➢

îndrumarea şi susţinerea angajaţilor competitivi pentru atingerea obiectivelor

personale în concordanţă cu potenţialul, nevoile şi aspiraţiile acestora, precum şi cu contribuţia lor în cadrul organizaţiei;

23

http://www.upm.ro/facultati_departamente/depPregatirePersonal/docs/carti/Curs_Managementul_carierei_master
_A_Silvas.pdf.
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➢

sprijinirea angajaţilor în identificarea calificărilor şi calităţilor necesare atât pentru

posturile curente, cât şi pentru cele viitoare;
Dificultăţi în managementul carierei pentru domeniul didactic
dacă un angajat cu o pregătire corespunzătoare este propus de mai multe ori pentru promovare, dar de fiecare dată

-

este respins, angajatul începe să creadă că a ajuns la un punct final în cariera sa ori că se află într-un moment al
carierei în care posibilităţile de promovare sunt foarte reduse, ceea ce scade eficienţa activităţii acestuia,
promovarea unui angajat într-un post superior, care nu corespunde calificării sau experienţei sale, poate avea

-

efecte nedorite: angajaţii pot considera că nu este o logică în promovarea respectivă şi că singura soluţie este
părăsirea organizaţiei,
Elemente componente ale unui modelelul de dezvoltare a carierei în domeniul didactic
•

Planificarea carierei organizaţionale - integrarea necesităţilor de resurse umane pe termen scurt şi pe termen
lung ; dezvoltarea unui plan al carierei individuale;

•

Planificarea carierei individuale - evaluarea capacităţilor, abilităţilor şi intereselor personale; înregistrarea
datelor privind oportunităţile organizaţionale; stabilirea scopurilor carierei; dezvoltarea unei strategii pentru
realizarea scopurilor carierei;

•

Integrarea nevoilor organizaţionale şi a planurilor carierei individuale - consilierea carierei; proiectarea căilor
carierei individuale; crearea unei strategii a dezvoltării acesteia;

•

Dezvoltarea carierei - implementarea planurilor de carieră; publicarea posturilor vacante; evaluarea performanţei
angajatului; dezvoltarea completă a angajatului dincolo de experienţele postului; evaluarea progresului carierei.
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GRĂDINIȚA ALTFEL
Prof. Constanța Stamenovski
Grădinița ,,Licurici”, sector 2
București
Într-un articol din luna septembrie 2009 (by Claudia Butaru) se vorbea despre un studiu întins pe o perioadă de
12 ani și care viza eficacitatea educației online in S.U.A. Concluzia raportului de 93 de pagini a fost surprinzătoare: ,,în
medie, elevii care au învățat într-un mediu online au avut rezultate mai bune decât cei care au beneficiat de instruire fațăîn-față cu profesorul”.
Philip R. Regier, decan al programului Online and Extended Campus, al Universității de Stat din Arizona,
afirma că lucrurile vor evolua destul de rapid, fiind accelerate de creșterea utilizării tehnologiei de relaționare socială.
Elevii se vor ajuta reciproc și vor învăța unii de la alții:
,,Tehnologia va fi folosită pentru crearea unor noi feluri de comunități de învățare ale elevilor (....) Oamenii au dreptate
când spun că prin educația online lucrurile nu se vor mai petrece în sala de clasă. Însă greșesc, cred eu, când presupun
că prin aceasta învățarea va deveni o activitate independentă, personală. Învățarea trebuie să se petreacă într-o
comunitate.”( S.L. New York Times)
Într-adevăr , lucrurile au evoluat!
Situația în care ne aflăm acum, în 2021, ne-a supus unei schimbări radicale de abordare a procesului didactic:
înlocuirea interacțiunilor face-to-face cu ,,întâlnirile” mijlocite de aplicațiile din mediul online, trecerea de la procesul
didactic bazat pe relații psihologice directe la derularea activităților didactice în mediul virtual.
Această schimbare ne-a prins, puțin sau mai mult, nepregătiți, sub următoarele aspecte:
•

Instruirea profesorilor -care trebuie să demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul
didactic,cunoștințe și abilități de selectare a resurselor educaționale ce pot fi utilizate online, schimbarea
radicală a stilului de predare;

•

Instruirea elevilor- care trebuie să dispună de computer, acces la internet, abilități de utilizare a tehnologiei
online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și autoevaluare, de abilități de comunicare, interes și
motivație pentru învățare;

•

Pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa educația online, printr-un proces de învățământ clar
organizat și reglementat;

În această situație de criză, temporară aș spune, am fost nevoiți să ne adaptăm rapid: profesori, părinți, elevi.
Rezultatele se vor vedea în curând și pentru o evaluare corectă ar trebui luate în considerare si următoarele aspecte:
•

Ce modificări emoționale se produc în această perioadă?

•

Ce consecințe are lipsa interacțiunii directe? ( elevi-profesori, elevi-elevi, profesori-profesori)

Stabilitatea emoțională este cea care stă la baza dezvoltării unor comportamente sănătoase, comportamente de adaptare la
contexte reale de viață așa cum obiectivele fundamentale ale educației sunt: instruirea și pregătirea elevului pentru viață
și dezvoltarea abilităților de integrare socială.
Fiecare persoană trece prin anumite stadii de dezvoltare atât fizică și cognitivă cât și emoțională și socială.
Acestea interacționează între ele și sunt determinate de contextele externe, de influențele sociale.
În grădiniță, copilului i se formează diferite emoții și sentimente morale: atașamentul afectiv, sentimente de prietenie, de
ajutor reciproc, stimă de sine. Interacțiunea directă stă la baza formării și dezvoltării acestor emoții și sentimente. În
mediul online nu putem vorbi despre formarea unor abilități socio-emoționale ale preșcolarilor. Ei înțeleg afecțiunea
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printr-o mângâiere, o îmbrățișare; înțeleg prietenia printr-un joc în grup, printr-o relaționare afectivă directă cu partenerii
de joc; înțeleg aprecierea printr-un zâmbet, o mică recompensă primită atunci, în acel moment în care simte că o merită.
Să fii educator online nu este atât de simplu, iar rezultatele, nu sunt, cu siguranță, cele așteptate.
,,Mi-e dor de tine, doamna!” sau ,,te îmbrățișez tare-tare, doamna!” sunt cuvinte care dor, pentru că tu, educatoarea, știi
ce se ascunde în spatele lor. Pentru cei mici, nevoia de afecțiune este mult mai mare decât nevoia de participare online,
de învățare sau rezolvare a sarcinilor transmise prin tutoriale, prezentări PPT, înregistrări audio sau video.
Fără o susținere afectivă, fără un ansamblu de activități bine organizat, achiziții treptate, experiențe directe,
procesul de educație ar deveni inoperant, mai ales la nivelul învățământului preșcolar. Îmbrățișările, mângâierile,
zâmbetele, strângerile de mână, privirile încurajatoare au fost înlocuite cu emoticoane, cu înregistrări audio prin care
copiii să audă vocea educatoarei. Tot pentru a păstra conexiunea la nivel afectiv, am realizat tutoriale pentru diferite
activități, video-uri în care copiii mă puteau vedea și auzi în același timp.
Pentru unii dintre ei, aceste filmulețe au însemnat nu doar ,,dirijarea învățării” ci și alinarea dorului față de
educatoarea lor, față de mediul educațional din grădiniță, care până nu demult era ,,tărâmul” jocurilor și al poveștilor.
Modul în care cei mici s-au adaptat la educația online este greu de analizat în acest moment, pentru că ei au fost cel mai
mult afectați. Lumea lor, a copilăriei s-a schimbat peste noapte iar nivelul lor de înțelegere și acceptare nu este suficient
dezvoltat. Să ții un copil închis este cea mai aspră pedeapsă, de aceea consider că modul de exercitare al rolului părinților
are cel mai mare impact în ceea ce privește adaptarea lor la educația online și la contextul social prezent. De altfel, nu
trebuie uitat rolul social al grădiniței care depășește cu mult rolul instructiv-educativ la nivelul învățământului preșcolar.
Parteneriatul care stă la baza educației în grădiniță este acela stabilit între instituție și familie. Familia reprezintă
una din cele mai vechi forme de comunitate umană, nu este numai primul adăpost al copilului ci și prima treaptă de
lansare a lui în lume. Pentru ca fiecare copil să beneficieze de educație și instruire conform posibilităților și
particularităților sale, părinții trebuie antrenați în acest demers.
În contextul educației online, sprijinul educatoarei îl constituie comunitatea părinților. Poate acum, mare parte dintre ei
au înțeles rolul grădiniței, importanța educației preșcolare ca primă treaptă în pregătirea copiilor pentru viață. Sunt
convinsă că nu le-a fost ușor, că pentru a menține copiii activi , a fost nevoie de timp și răbdare, de pregătirea
materialelor pentru activitățile propuse, de achiziționarea acestor materiale. Sub acest aspect, pot afirma că părinții au
fost preocupați în permanență de activitatea copiilor, că au suplinit cu toată responsabilitatea și dăruirea acest proces de
învățare online. A petrece ,,un timp util” alături de copilul tău , un timp care să - i satisfacă atât nevoia cognitivă cât și
cea emoțională, a fost preocuparea noastră permanentă în cadrul acestui parteneriat.
Desigur, internetul ne-a oferit soluții! Ne-a oferit exemple! Ne-a provocat să ne depășim limitele , uneori. Cu
siguranță, am descoperit că există educație online, că există conexiune și există comunicare!
Dar nu există afecțiune, nu există interacțiunea emoțională care stă la baza relațiilor umane, iar sub acest aspect copiii fie ei mici sau mari - au avut de suferit.
Grădinița de acasă a fost soluția de moment în această grea situație care ne-a schimbat, cred, viziunea asupra
vieții. Suntem ființe umane supuse transformărilor fizice și psihice pe tot parcursul existenței noastre, însă în centrul
atenției trebuie să avem în permanență viitorul copiilor noștri. Noi – părinții, educatorii - suntem cei care ținem în mâini
destine, cei care putem forma personalități puternice, responsabile, autonome, pozitive, creative și adaptabile.
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,,Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre.”spunea Sydney J. Harris
În acest moment, monitoarele țin locul oglinzilor iar ferestrele sunt doar întredeschise. Interacțiunea umană este
cea care dă valoare vieții, o interacțiune directă, bazată pe emoții și sentimente pozitive.
Să încercăm să ținem ferestrele deschise pentru ca ei, copiii noștri, doar privindu-se în oglindă să fie mulțumiți de ceea ce
văd și să-și ia zborul spre împlinirea visurilor.
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CREATIVITATE ŞI EDUCAŢIE A ELEVILOR CU POTENŢIAL APTITUDINAL RIDICAT
Bodnar Daniela Antonela
Liceul Tehnologic" Transilvania", Baia Mare-Maramureș
"Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea "Nelson Mandela
Prioritatea învăţământului o constituie asigurarea mecanismelor reale prin care elevii pot dispune de
instrumentele necesare manifestării creativității. Astfel, informatizarea școlilor, utilizarea softurilor educaționale devine
un element important pentru a putea livra în timp real elemente originale. Implementarea acestor instrumente didactice
moderne presupune un cumul de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea
stilului didactic, mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a
accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.
Un învăţământ cu adevărat democratic trebuie să dea satisfacţie tuturor categoriilor de elevi, de la cei cu cerinţe
educative speciale şi până la cei cu aptitudini superioare în domeniile intelectuale, artistice, sportive, etc. Atributul de
democratic este dat de capacitatea sistemului de învăţământ de a crea condiţiile activizării tuturor predispoziţiilor şi
posibilităţilor, mai mari sau mai mici, purtate de copii.
Supradotarea primeşte numeroase semnificaţii şi definiţii, în funcţie de mai multe sisteme de referinţă.
- capacităţi intelectuale generale
- aptitudini şcolare specifice
- gândire creativă
- artă vizuală sau alte expresii artistice
- calităţi de lider
- capacităţi psihomotrice
În mai toate modurile de definire apare constant raportarea la potenţialul aptitudinal, nivelul inteligenţei, gradul
ridicat al performanţelor şi necesitatea unor tratări diferenţiate şi chiar personalizate a subiecţilor din această categorie, în
orice grup şcolar, se structurează norme de excelenţă şi de ierarhizare a subiecţilor. În realizarea potentialului creativ
educatia este esentiala in cele mai multe realizari remarcabile, caci natura informatiei si modul in care ea este stocata
duce la diferente de nivel in realizarea produselor creatiei.
În perspectiva educaţiei copiilor supradotaţi se poate recurge la mai multe strategii. Psihopedagogii care se
ocupă de acest domeniu au identificat mai multe modalităţi şi forme concrete de educaţie:
Accelerarea presupune dimensionarea unor scenarii de învăţare prin stabilirea unor conţinuturi specifice pentru
fiecare nivel de instruire pentru copiii capabili de performanţe superioare. Accelerarea se bazează pe parcurgerea
conţinuturilor într-un timp mai scurt. Accelerarea învăţării a condus la schimbări de ordin legislativ ale sistemelor de
instruire. Cele mai multe dintre aceste precizări normative privesc: a) saltul peste o clasă; b) parcurgerea a două clase
într-un an; c) admiterea timpurie la şcoală, liceu, facultate; d) activităţi suplimentare de tip extraşcolar; e) progresul
diferenţiat la unele materii; f) cursuri extracurriculare. Accelerarea parcursurilor generează şi unele consecinţe negative:
instabilitatea în timp a performanţelor şcolare, neadaptarea emoţională şi neintegrarea socială.
Îmbogătirea se referă la extinderea sau aprofundarea studiilor prin diferite strategii didactice. La nivelul
curriculumului se pune accent pe introducerea unor experienţe educaţionale mai bogate, variate sau suplimentare la
curriculumul clasic, experienţe care pot viza conţinutul sau strategiile de predare ale profesorului. Îmbogăţirea poate fi
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orientată spre proces( având ca scop dezvoltarea proceselor mintale, a creativităţii), spre conţinut ( centrat către anumite
materii ce se predau în sens aprofundat) şi spre produs ( avându-se în vedere anumite tipuri de rezultate- directe sau
indirecte- ale instruirii.
Gruparea presupune reunirea elevilor în mai multe forme, pentru a genera o învăţare eficientă. În acest sens,
există mai multe posibilităţi:
- sistemul de grupare pe abilităţi omogene( performanţe scăzute, performanţe medii, performanţe înalte)
- regruparea elevilor în funcţie de abilităţile la anumite materii, în rest instruirea făcându-se la un loc
- gruparea interclase, care selecţionează elevii cu performanţe înalte din clase diferite, care au parcurs aceeaşi
programă şcolară la mai multe discipline
- separarea elevilor dotaţi în clase distincte ce urmează programe specifice
- gruparea în “mănunchi”, prin formarea unor grupe cinci- şase elevi ce sunt repartizate unor profesori special
pregătiţi pentru instruirea supradotaţilor.
Strategii școlare această formă de instruire a supradotaţilor presupune iniţierea şi statornicirea unor aşezăminte
şcolare alocate cu prioritate subiecţilor cu aptitudini înalte. Acest mod de organizare este asociat şi cu servicii
specializate variate: studii individualizate, tutoriat, mentorat, admitere timpurie, salt peste o şcoală.
Strategii extrașcolare se referă la o reţea de servicii şi un cadru de stimulare pe care societatea le poate promova
la un moment dat. Programele sau serviciile educaţionale “societale”( centrate pe incitări, încurajări, provocări, premieri,
consilieri, cooperări) vin să propenseze şi să consacre excelenţa educaţională, să ratifice traiecte dezirabile pentru întreg
corpul social.
Câtă vreme era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate, şcoala nu s-a ocupat în mod special de
acest aspect, deşi s-au creat pe ici pe acolo clase speciale pentru copii supradotaţi. În ultima vreme, însă, cultivarea
gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolii contemporane. Un prim accent ar trebui pus atunci când se
formulează obiectivele instructiv - educative. Cultivarea imaginaţiei trebuie să apară alături de educarea imaginaţiei, a
gândirii. Obiectivele se reflectă în conţinutul învăţământului, în planurile şi programele de învăţământ. Importantă este şi
atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. Nu este indicată o poziţie autoritară, despotică, deoarece se creează blocaje
afective. Copiii nu îndrăznesc să pună întrebări, se tem de eşec, de ironii. Este nevoie de un climat democratic, destins,
prietenos. Profesorul să încurajeze imaginaţia, sugestiile deosebite. Şcolarii să-şi manifeste în voie curiozitatea,
spontaneitatea. Trebuie să fie firesc ca o idee originală, mai aparte, să atragă un punct în plus la notare, chiar dacă prin
această idee nu s-a putut soluţiona chestiunea în discuţie. Există trei teste în vederea diagnosticării creativităţii, dar cei
deosebiţi, oricum pot fi observaţi prin felul de a rezolva probleme neobişnuite sau prin întrebările neaşteptate pe care le
pun. Un loc central este ocupat de problematizare sau învăţarea prin descoperire. Activitatea extraşcolară oferă
numeroase prilejuri pentru cultivarea imaginaţiei, creativităţii( cercurile, vizitarea expoziţiilor, muzeelor, excursiile
lărgesc orizontul). Creativitatea este împiedicată de o serie de obstacole: conformismul( oamenilor obişnuiţi nu le place
ceea ce iese din comun), algoritmii( o suită de reguli efectuate într-o ordine aproximativ constantă), obstacole emotive:
teama de anumite greşeli, descurajarea rapidă. Stimularea creativităţii elevilor: renunţarea profesorului la tonul autoritar ,
realizarea unor relaţii prieteneşti, democratice, favorabile sistemului creativ, şcolarii trebuie lăsaţi să-şi manifeste în voie
spontaneitatea, curiozitatea, trebuie să apară teme şi situaţii care stimulează fantezia, existenţa unor laboratoare şi ateliere
foarte bine dotate. În realizarea potentialului creativ educatia este esentiala in cele mai multe realizari remarcabile, caci
natura informatiei si modul in care ea este stocata duce la diferente de nivel in realizarea produselor creatiei.
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LA MÉTHODOLOGIE DE L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Prof. Bîrdan Mihaela
Liceul Tehnologic « Grigore Antipa » Bacău
La didactique du FLE ou la méthodologie de l’enseignement- apprentissage se définit comme une branche de la
didactique générale. Tandis que la première étudie les problèmes de l’enseignement- apprentissage sous leurs aspects les
plus généraux, la deuxième s’organise comme une didactique spéciale mettant l’accent sur les méthodes, les procédés et
les techniques d’enseignement. Il y a des voix qui la considèrent comme une discipline autonome parce qu’elle a des
instruments de recherche propres. Pierre Martinez, l’auteur de La didactique des langues étrangères, définit la didactique
comme l’ensemble des méthodes, hypothèses et principes, qui permettent à l’enseignant d’optimiser les processus
d’apprentissage de la langue étrangère.
L’enseignement représente l’action de transmettre des informations et des connaissances, l’action d’instruire
l’élève pour qu’il se forme des habitudes. La méthode se définit comme un ensemble de procédés choisis et utilisés par
l’enseignant pour atteindre au but visé. L’origine du mot méthode est grecque du metha qui signifie vers et odos –voie,
c’est-à-dire une voie qui conduit vers un objectif proposé. L’enseignant choisit des documents intéressants, varie les
activités, maintient une atmosphère positive et interactive en classe. C’est-à-dire, il existe une forte liaison entre la
stratégie didactique utilisée, entre l’enseignant et l’élève et la discipline à enseigner. Chaque composante de la didactique
a son rôle bien déterminé. La stratégie didactique implique l’élaboration didactique avec des situations variées
d’enseignement- d’apprentissage. L’efficacité de celle-ci dépend du choix convenable des méthodes, techniques et
procédés, de leur emploi dans la classe et de leur caractère inventif. Les élèves représentent le public d’apprenants et
l’enseignant est celui qui réalise l’intervention didactique, c’est-à-dire la mise en place des savoirs et de la stratégie
didactique.
L’enseignant doit avoir un but éducationnel parce qu’il vise à former des qualités diverses. Son parcours
didactique vise à transformer les finalités en buts, puis les buts en objectifs généraux et à traduire les objectifs généraux
en objectifs opérationnels. Le rôle du professeur n’est pas celui d’enseigner des listes de mots. Il doit accorder une
grande attention à la correction phonétique et à l’acquisition grammaticale et lexicale. C’est pour cela que la langue
française est présentée comme un tout, car elle ne peut pas fonctionner sans les trois systèmes : syntaxique, phonétique et
lexical. La fonction principale de la langue est la communication entre les individus d’une société. C’est de là que
découle l’idée que l’approche de la langue étrangère se fait à partir de l’oral et plus tard par l’écrit. Le premier système
qu’ils acquièrent est le système phonologique, car les élèves apprennent à écouter et à parler. La deuxième étape sera
l’introduction de l’écrit. Les deux aspects de la langue- écrit et oral- se distinguent par une grande quantité de marques.
Ainsi, le pluriel de mon cousin mange a trois marques écrites mes cousins mangent. Cette réalité dirige l’enseignant vers
l’approche méthodologique suivante : il va accorder la priorité à l’oral, l’écrit venant en second lieu. C’est le dialogue qui
doit occuper une place très importante dans la classe de langue.
L’enseignant doit adapter la démarche didactique d’une manière efficace et adaptée. Il convient qu’il soit une
personne créative, avec beaucoup d’imagination, qu’il sache réagir devant l’imprévisible, qu’il ait du tact pédagogique et
de l’intuition. Sa formation continue est précisément obligatoire : des stages pratiques à l’étranger, dans des universités,
par l’autoformation. Un bon professeur n’est pas celui qui te fait apprendre par cœur des fiches de vocabulaire et des
règles grammaticales. C’est celui qui te fait utiliser ce que tu as appris. Le rôle de l’enseignant est d’évaluer le résultat. Il
fournit l’apprentissage à l’apprenant, qui n’a plus qu’à l’effectuer. L’enseignant est à la fois le médecin qui établit
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l’ordonnance et le pharmacien qui délivre les remèdes : l’apprenant est le patient, il s’administre les remèdes
conformément à l’ordonnance.
On peut mentionner le fait que son rôle a changé à travers le temps. Au début, l’enseignant était la personne qui
transmettait des connaissances. Aujourd’hui, il organise la démarche didactique, choisit les meilleures stratégies
didactiques, guide et conseille les élèves. C’est l’enseignant qui leur montre où trouver les informations nécessaires,
comment apprendre ; c’est l’enseignant qui les impliques dans des activités variées en fonction du niveau de la classe et
qui met l’élève dans des situations favorables à l’apprentissage. En même temps, il identifie et choisit les objectifs
méthodologiques pour que l’élève s’approprie la langue ; il organise des tâches, il informe et initie sa classe ; il prépare le
transfert et finalement, il évalue l’activité des apprenants et fournit des outils de l’auto-évaluation. « Le professeur de
langue étrangère est de loin le facteur le plus important du processus d’enseignement- apprentissage, même et surtout si
la démarche veut conduire l’élève à un comportement de plus en plus autonome, à la fois comme apprenant et comme
utilisateur de la langue apprise ».
Un psychologue américain a introduit la notion de style d’enseignement qui a été classifiée en trois catégories :
le style autoritaire, le style laissez-faire, le style démocratique. Le style autoritaire caractérise un professeur qui veut
dominer sa classe, en donnant des ordres. Si les élèves ne respectent pas les règles, ils seront punis. Ce type d’enseignant
diminue la créativité de ses élèves, parce qu’il demande des réponses précises. Par contre, dans le style laissez-faire, le
professeur ne donne pas d’ordres, il ne domine pas sa classe, car il n’est pas un bon organisateur. Le dernier style – le
style démocratique- se trouve entre les deux styles exposés. L’enseignant permet aux élèves d’être créatifs ; ils ont des
questions, en ce qui concerne le sujet de la leçon. Généralement, un professeur emprunte des caractéristiques différentes
de chaque style. Il est important qu’il mobilise les élèves, car la motivation est la condition essentielle de tout
enseignement. L’apprentissage de sa propre langue est spontané, mais l’acquisition d’une langue étrangère représente une
provocation pour les élèves. C’est le rôle du professeur de langue étrangère qui doit créer une nouvelle motivation. Elle
est née de différents intérêts : connaître un autre peuple avec ses traditions et ses coutumes, travailler à l’étranger, avoir le
sentiment de progrès. La motivation inclut non seulement le désir d’étudier la langue pour des motifs utilitaires ou
l’encouragement que procure une tâche qui n’est pas trop difficile, mais aussi le plaisir que prend l’élève aux leçons,
plaisir provenant du fait que l’élève constate des progrès réels dans l’assimilation de la langue.
On n’enseigne pas de la même manière aux petits élèves, à l’école primaire et au lycée, c’est-à-dire, le
contenu change et les méthodes aussi. L’étude du français langue étrangère représente un double effort : de l’enseignant
et de l’élève. L’apprentissage du français repose sur la créativité, sur la motivation, sur le renforcement de la compétence
orale et écrite qui se forme durant la scolarité. Les méthodes d’apprentissage des langues se partagent en trois groupes : •
les méthodes traditionnelles ; • les méthodes modernes ; • les méthodes communicatives basées sur la communication.
La méthode traditionnelle est basée sur l’explication des règles de grammaire, étant centrée sur la lecture, la
traduction, la répétition, l’acquisition du vocabulaire. Le professeur enseigne d’abord la morphologie, ensuite la syntaxe
et les règles s’apprennent par cœur. Au premier plan est placée l’étude détaillée des textes qui seront traduits en
permanence par les élèves. Un désavantage de la méthode : les élèves apprennent le vocabulaire, mais ils ne sont pas
capables de communiquer, d’employer le vocabulaire dans des situations de communication variées. De nos jours, il faut
faire alterner les méthodes, parce que les élèves perdent vite l’intérêt pour la leçon.
La méthode directe se caractérise par le refus de la traduction des textes. L’élève apprend à parler la langue
seconde en parlant. Il est encouragé et motivé à apprendre une langue étrangère. Le but de cette méthode est le fait
qu’elle met l’accent sur la compréhension et la production orale. Le vocabulaire est structuré en groupes thématiques : les
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chiffres, les métiers, les loisirs, la famille, etc. Le processus de l’acquisition de nouvelles connaissances part du simple au
plus difficile, des notions connues aux notions inconnues.
Les méthodes audio-orales et audio-visuelles sont centrées sur la communication, c’est-à-dire elles visent les
compétences orales. Le vocabulaire est résumé à celui de base. L’acquisition des structures obéit à une progression pas à
pas établie pour chaque langue à partir d’une analyse différentielle afin d’éviter les erreurs dues aux interférences entre la
langue source et la langue cible. Un élément de nouveauté est représenté par la présence de l’image dans le cas de la
méthode audio-visuelle.
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Bullying: termen, fenomen, studii de caz
Prof. univ. dr. Lavinia Nădrag
Universitatea „Ovidius” din Constanța

Chiar și în anul 2021, când încă suntem supuși unor restricții și griji legate de răspândirea virusului SARS-COV-2,
trebuie să fim conștienți de existența, sub diverse forme, a fenomenului de bullying manifestat, îndeosebi, în rândul
elevilor. Cu toate că este prezent mai puțin acum, în lipsa contactului fizic - generat de „școala online” sau de formatul
„hibrid” de școală -, poate îmbrăca alte forme.
1. Termenii bully/bullying
Sursele online studiate (vezi Bibliografia) indică o origine olandeză și/sau germană a cuvântului „bully”. Un
dicționar etimologic online (https://www.etymonline.com/word/bully) presupune că termenul provine din olandezul boel,
"lover; brother" (iubit, frate) – de la diminutivul broeder pentru substantivul brother sau din germană.
În secolul al XVII-lea, s-a modificat în "harasser of the weak" („hărțuitorul celor slabi”) poate și sub influența
cuvântului bull (taur, în limba engleză). Dicționarul Merriam-Webster (https://www.merriamwebster.com/dictionary/bully) definește drept bully “one who is habitually cruel, insulting, or threatening to others who
are weaker, smaller, or in some way vulnerable” (o persoană care este, în mod obișnuit, crudă, care insultă sau e
amenințătoare pentru alții mai slabi, mai mici sau într-un fel sau altul vulnerabili). Chiar și dramaturgul William
Shakespeare (1564-1616) îl utilizează, dar cu sensul de good friend, fine fellow (prieten bun, tip/băiat de treabă) sau
pentru a preceda un nume.
În secolul al XX-lea, a început să fie utilizat cu sensul de a intimida, înspăimânta, domina. “The bully is a
person who uses his/her strength or power to frighten or hurt weaker people (Oxford Advanced Learners Dictionary,
2016). (Bully/Bătăușul este o persoană care își folosește puterea pentru a înspăimânta sau a răni oamenii mai slabi.)

2. Fenomenul bullying
Prof. Dr. Dan Olweus, un renumit psiholog din Norvegia, a studiat acest fenomen, a inițiat, implementat și
evaluat programe de prevenție. Definiția furnizată de el a fost:
“A student is being bullied or victimized when he or she is exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the
part of one or more students… It is a negative action when someone intentionally inflicts, or attempts to inflict, injury or
discomfort upon another person, through physical contact, through words or in other ways.”
(Olweus, 1993)
(Un elev este agresat sau devine victimă atunci când este expus, în mod repetat și în timp, la acțiuni negative din partea
unuia sau mai multor elevi ... Este o acțiune negativă atunci când cineva cauzează intenționat sau încearcă să provoace
răni sau disconfort unei alte persoane, prin contact fizic, prin cuvinte sau în alte moduri.)
Pentru explicații ample despre etimologia acestui cuvânt, a se vedea articolul scris de Anatoly Liberman
(https://blog.oup.com/2012/11/bully-word-origin-etymology/).
Craig și colaboratorii (2009), făcând referire la un document al Organizației Internaționale a Sănătății, explică
faptul că nu orice formă de comportament agresiv este “bullying”: “it is not bullying when two students of about the
same strength or power argue or fight. It is also not bullying when a student is teased in a friendly and playful way” (nu
este bullying/agresiune atunci când doi studenți de aproximativ aceeași forță sau putere se ceartă sau se luptă. De
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asemenea, nu este bullying/intimidare atunci când un student este tachinat într-un mod prietenos și jucăuș.). Gugel
(2014) sugerează faptul că, de obicei, acțiunea se încheie numai prin intervenția unei alte persoane, care dorește să ajute
victima.
În general, se cunosc următoarele tipuri de bullying: fizic (prin lovire, împingere, deci prin contact fizic), verbal
(amenințare, insultă, șantaj) sau emoțional. Rigby (2003) consideră că elementele care definesc această acțiune sunt:
dorința de a lovi, acțiunea în sine, inegalitatea în privința puterii, repetarea acțiunii, bucuria/satisfacția produsă
agresorului, sentimentul de opresiune trăit de victimă.
Din păcate, și-au făcut apariția forme noi de bullying: Cyber bullying (Hărțuirea cibernetică se realizează prin
mijloace de comunicare electronice, precum Internetul, telefoane inteligente și rețele sociale, platforme foto și site-uri
web), pentru a provoca daune altei persoane; Cyber grooming este un alt fenomen al erei digitale și se bazează pe
utilizarea internetului pentru inițierea contactelor virtuale, hărțuirii sexuale.

3. Studii de caz
Materialul intitulat, “Ideas for a bullying-free classroom manual for teachers and school staff”
(https://www.researchgate.net/publication/315493331_IDEAS_FOR_A_BULLYINGFREE_CLASSROOM_Manual_for_teachers_and_school_staff_accompanying_the_book), pregătit în 2016 și încărcat pe
platformă în 2017, pornește de la idea școlii drept o clădire așezată pe pilonii: elevi, profesori, părinți.
În continuare, lucrarea definește fenomenul de bullying, precizează care sunt persoanele implicate, consecințele, rolul
școlii (de a se implica în viața elevilor, de a stabili anumite limite în privința comportamentului inacceptabil, de a nu
permite încălcarea regulilor, de a funcționa ca modele pozitive). Este descris, astfel, un proiect la care au participat șase
țări: Bulgaria, Germania, România, Republica Slovacă, Suedia și Regatul Unit. În privința României, studiul se bazează
pe date furnizate de Organizația Internațională a Sănătății, de alte asociații, care arată că fenomenul este îngrijorător în
țara noastră, elevii confruntându-se cu excluderea din grup, umilințe, atacuri fizice sau cibernetice. În general, devin
victime persoanele considerate “diferite” (supraponderale, timide, cu dizabilități sau aparținând etniei rome (p. 23).

4. Concluzie
Aducând în discuție acest subiect, ne-am propus să le reamintim, în primul rând cadrelor didactice, amploarea
acestui fenomen inclusiv în România, necesitatea comunicării, a înțelegerii intereselor, necesităților și problemelor
elevilor, importanța informării cu privire la acest fenomen, dar mai ales găsirea de soluții. Este evident faptul că
implicarea elevilor în activități școlare și extrașcolare, utilizarea unor metode, tehnici, strategii de colaborare în cadrul
orelor, lucrul în perechi sau în echipe, activitățile educative pot conduce la micșorarea numărului acestor fapte, acțiuni
antisociale.
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DREPTUL ELEVILOR DEFAVORIZAȚI LA EDUCAȚIE
ÎN TIMPUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS
Nicolaidi Catalin
Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta” București
Școala trebuia să îmbine învățarea on-line cu cea clasică chiar înainte de pandemie. Această trecere trebuia
făcută treptat și controlat, dar lipsa unei viziuni generale asupra sistemului de educație a făcut ca această situație să ne
găsească într-o situație cel puțin ingrată.
Ce se putea face până acum? Răspunsul la această întrebare depinde de multe variabile și are multe aspecte
foarte complexe. În schimb, un lucru este cert: această pandemie trebuie să fie un punct plecare pentru construirea unei
strategii privind învățământul pe viitor.
Educaţia poate fi privită ca un drept sau ca un privilegiu pe care societatea îl conferă individului (Crețu, 1999,
156), deci automat tuturor membrilor societății, iar persoanele cu dizabilități trebuie să fie parte integrantă a societății.
Educaţia vizează câştigarea unui statut social de către fiecare individ. Dar societatea, în fond, asigură dreptul la educaţie
pentru fiecare nu pentru a face pe cineva mai bogat, mai puternic decât altul, ci pentru a perfecţiona societatea, pentru a-l
pregăti pe individ pentru problemele şi serviciile pe care le va avea în viitor în societatea care i-a conferit dreptul
respectiv. De aceea, educarea responsabilităţii faţă de societate a celui care a beneficiat de dreptul la educaţie este un
revers care se cere luat în considerare.
Articolele 28 si 29 din Convenţia drepturilor copilului definesc dreptul la educaţie, dar toate articolele care se
referă la dezvoltarea copilului solicită respectarea aceluiaşi drept (de exemplu art. 6).
Articolul 28
1. Statele părți recunosc dreptul copilului la educație si, in vederea asigurării exercitării acestui drept in mod
progresiv si pe baza egalității de șanse, in special, statele membre vor avea obligația:
a) de a asigura învățământul primar obligatoriu și gratuit pentru toți;
b) de a încuraja crearea diferitelor forme de învățământ secundar, atât general, cât și profesional și de a le pune la
dispoziția tuturor copiilor si de a permite accesul tuturor copiilor la acestea, de a lua măsuri corespunzătoare, cum ar fi
instituirea gratuității învățământului și acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie;
c) de a asigura tuturor accesul la învățământul superior, în funcție de capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele adecvate;
d) de a pune la dispoziție copiilor și de a permite accesul acestora la informarea și orientarea școlară și profesională;
e) de a lua măsuri pentru încurajarea frecventării cu regularitate a școlii și pentru reducerea ratei abandonului școlar.
(Convenția cu privire la drepturile copilului, republicată, 2001)
Articolul 28, la litera e, prevede obligativitatea statului de a lua măsuri pentru a încuraja frecventarea şcolii cu
regularitate şi reducerea ratei de abandonare a şcolii. (Crețu, 1999, 157) Având acestea în minte, trebuie să considerăm și
învățarea on-line din această perioadă o obligativitate pe care statul o are față de cetățenii lui? Răspunsul afirmativ la
această întrebare aduce după sine și o serie de responsabilități pe care statul trebuie să și le asume. Îndeplinirea în fapt a
acestei prevederi depinde nu numai de asigurarea condiţiilor materiale de către stat, ci de o serie de alte condiţii care ţin
de comportamentul educatorilor. dar și de implicarea părinților.
În aceste vremuri tulburi grija pentru fiecare copil trebuie să se regăsească la nivelul finalităţilor, al strategiilor,
al metodelor, mijloacelor, formelor de organizare, precum şi în al modalităţilor de realizare a evaluării, astfel încât să se
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asigure achiziţiile cerute de societatea contemporană la nivelul culturii generale, autonomiei personale şi dezvoltarea
fiecărui elev la nivelul maxim al potenţialului său.
Trebuie spus faptul că există disparități între media națională, pe de-o parte, iar pe de altă parte viața elevilor
săraci de la țară, a copiilor cu dizabilități. a copiilor de minoritate romă
Aproximativ 400,000 de copii sunt în continuare în afara sistemului de educație. Mai mulți copii și tineri români
părăsesc devreme școala decât media europeană, deși în 2019 numărul lor era la un minim istoric, de 15.7%. Mai mult,
44% dintre adolescenții de 15 ani au avut rezultate sub nivelul minim de alfabetizare la testul OECD PISA. (Bădescu,
2019, 66)
În general copilul aflat în dificultate în şcoală, trăieşte într-un mediu familial necorespunzător, cu resurse materiale insuficiente sau prost gospodărite. Părinţii sau unul din părinţi care se ocupă de copil (în cazul familiilor
dezorganizate sau monoparentale) sunt lipsiţi de preocuparea pentru situaţia şcolară şi pentru timpul liber al copilului;
uneori sunt indiferenţi chiar faţă de nevoile sale de hrană şi îmbrăcăminte neutilizând în folosul exclusiv al copilului
resursele puse la dispoziţie de către stat (alocaţia de stat pentru copii, ajutorul social, drepturile persoanelor handicapate).
Educaţia timpurie precară sau inexistentă îl marginalizează pe copil la intrarea în şcoală, situaţie care se agravează în
multe cazuri precum: netratarea diferenţiată a copiilor în procesul de predare-învăţare; neasigurarea unui climat în clasă
care să protejeze copilul, diferit de ceilalţi din punctul de vedere al situaţiei familiale; acumularea unor goluri în
achiziţiile şcolare, fără ca şcoala să pună în practică strategii recuperative; demotivarea prin eşec a copilului în absenţa
creării unor ocazii de succes pentru copil; găsirea de satisfacţie în afara şcolii, şi anume preţuire în grupuri informale cu
un comportament predelicvent, etc. (Crețu, 1999, 159)
Dacă ne gândim la legătura strânsă dintre lipsa educației și lipsa de oportunități, scopul nostru devine acela de a
ne asigura că toți copiii merg la școală cât mai mult, învață cât de bine pot și au așa o șansă mai bună să reușească în
viață.
O mare parte din soluție constă în a acorda acces celor vulnerabili la educație incluzivă de calitate, acces aflat
până de curând, pe un trend descrescător.
În contextul distribuției actuale a resurselor, în care internetul fix a pătruns în gospodării, în mediul urban în
proporție de 73.7% și de numai 47.1% în mediul rural, unde trăiesc jumătate din copiii din țară, riscăm să întrerupem
brusc educația foarte multor copii. (Bult, 2020)
Tocmai de aceea, n-a fost niciodată mai mare nevoia să acționăm. O posibilă soluție este distribuția de tablete
sau echipamente IT și abonamente de date gratuite celor vulnerabili, ca să poată participa la orele online, soluție
realizabilă cu resurse din fonduri europene sau implicarea civică.
În completarea achiziției și distribuției de tablete sau echipamente IT, este critic să instruim părinții să își poată
sprijini copiii. De asemenea, trebuie să luăm în considerare și instruirea profesorilor, creșterea capacității lor de a
transmite informații și de a educa, păstrând viu interesul copiilor de a participa și învăța de acasă. Pentru un act de
educație de calitate, va fi necesară și dezvoltarea de conținut adecvat pentru mediul online și învățarea la distanță.
În mediul rural, copiii trăiesc în condiții foarte diferite, de la distanțare naturală, și deci lipsă de conexiune în
absența rutinelor de tipul mersului la școală, până la locuințe supraaglomerate sau existența unui singur mijloc de
comunicare pentru mai mulți membrii ai familiei și asta tinde să facă dificilă concentrarea la lecții, iar aceste condiții se
pot observa și în mediul urban.
Sunt posibile și trebuie luate în calcul și alte soluții pe lângă creșterea capacității pentru învățare online și
sprijinirea digitalizării sistemului de educație. Acolo unde tabletele și internetul nu sunt disponibile, tipărirea și
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distribuirea de materiale în fiecare gospodărie cu ajutorul serviciilor comunitare sau de curierat poate fi o opțiune, așa
cum se întâmplă deja în multe țări. Aici trebuie spus că pentru elevii cu dizabilități trebuie creat un centru de resurse
educaționale care să gestioneze nevoile acestor elevi la nivelul întregii țări și o regândire a sistemului profesorului
itinerant și de sprijin (Alexandrescu, 2019, 20).
Copiii care trăiesc în sărăcie, copiii din grupurile minoritare sau cei cu dizabilități au cel mai mult de pierdut,
mai ales dacă locuiesc în mediul rural. În contextul acestei pandemii, copiii vulnerabili sunt expuși la riscuri și mai mari,
cum ar fi separarea de familie, lipsa accesului la servicii medicale, violență și neglijare. Toate acestea fac continuarea
educației lor cu atât mai grea.
Un aspect important care trebuie luat în considere este existența unei platforme educaționale gestionate de
Ministerul Educației. Credem că acesta este pasul următor pentru a beneficia de o educație de calitate pentru toți elevii
acestei țări
Legea 448 din 2006 dă următoarele definiţii: „egalizarea șanselor - procesul prin care diferitele structuri
sociale si de mediu, infrastructura, serviciile, activitățile informative sau documentare devin disponibile si persoanelor
cu handicap; șanse egale - rezultatul procesului de egalizare a șanselor, prin care diferitele structuri ale societății si
mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap”. (LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006)
În aceste condiții de egalizarea şanselor implică „faptul că necesităţile fiecărui individ şi ale tuturor indivizilor
sunt de importanţă egală şi ele trebuie să stea la baza planurilor făcute de societate. Egalizarea şanselor asigură
condiţiile pentru ca fetele, băieţii, femeile şi bărbaţii cu handicap să poată exercita aceleaşi drepturi şi să se supună
aceloraşi obligaţii, aidoma celorlalte persoane”.
Şanse egale pentru fiecare reprezintă un concept şi un principiu fundamental al oricărei societăţi democratice.
Principiul şanselor egale este un principiu al democraţiei civice care propune situarea tuturor cetăţenilor în condiţii cât de
cât egale, la startul plecării în existenţă, în viaţă, la începutul şi pe parcursul drumului care duce la afirmarea individuală
a fiecăruia prin cultură, prin educaţie, prin muncă. (Crețu, 2006, 45).
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Studiu de specialitate, cercetare privind eficiența folosirii metodelor activ-participative
în predarea învățarea elementelor de construcție a comunicării în învățământul primar
Prof. înv. primar: Ioniță Florina
Școala Gimnazială „Regina Maria”, Curtea de Argeș
1. Contextul investigaţiei
Învăţarea este un act personal şi cere participare personală. Problema esenţială de care depinde producerea
învăţării eficiente este cea a implicării, a angajării celui care învaţă în actul învăţării. Didactica actuală pune accentul pe
mobilurile interioare, pe atitudinea activă, pe activitatea din proprie iniţiativă.
Prin metode activ-participative înţelegem toate situaţiile în care elevii sunt scoşi din ipostaza de obiect al
formării şi transformaţi în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare. Ele sunt, deci, metode care ajută elevul să
caute, să cerceteze, să găsească singur cunoştinţele pe care urmează să şi le însuşească, să afle singur soluţii la probleme,
să prelucreze cunoştinţele, să ajungă la reconstruiri şi resistematizări de cunoştinţe.
2. Scopul, obiectivele şi ipoteza investigaţiei
a) Scopul investigaţiei constă în analiza şi caracterizarea eficienţei folosirii metodelor activ-participative în
orele de limba română desfăşurate în învăţământul primar .
b) Obiectivele investigaţiei:
- identificarea celor mai potrivite metode de eficientizare a învăţării părţilor principale şi secundare de propoziţie;
- dezvoltarea motivaţiei intrinseci a elevilor şi asigurarea unui caracter conştient al învăţării;
- reducerea procentului de elevi cu rămâneri în urmă la învăţătură.
c) Ipoteza investigaţiei
Presupunem că utilizarea metodelor activ – participative în predarea – învăţarea elementelor de construcţie a
comunicării la clasa a IV-a influenţează randamentul şcolar al elevilor, în sensul că există posibilitatea sporirii eficienţei
activităţii educative .
3. Descrierea loturilor de subiecţi
Cercetarea s-a efectuat pe două loturi de subiecţi grupate astfel:
1- Lotul experimental – elevii clasei a IV-a de la o școală din mediul rural, 8 fete și 17 băieți. Lotul de 25 subiecţi este
neomogen din punctul de vedere al performanţelor şcolare.
Asupra lotului experimental se acţionează cu ajutorul factorului experimental: metode activ-participative.
2- Lotul de control – elevii clasei a IV-a de la o școală din mediul urban, 11 fete și 18 băieți. Lotul de 29 subiecţi este
neomogen din punctul de vedere al performanţelor şcolare.
Se realizează clasificări ale subiecților în funcţie de gen, în funcţie de mediul rezidenţial, în funcţie de
performanţele şcolare și în funcţie de caracteristicile mediului familial
4. Organizarea investigaţiei
PERIOADA: 6 săptămâni

LOCUL DE DESFĂŞURARE: în incinta celor două unități școlare

ETAPELE:
A. Etapa iniţială, care a avut un caracter constatativ.
B. Etapa intervenţiei ameliorative, cu valoare formativă în stimularea proceselor psihice la elevi.
C. Etapa evaluării, ce a avut un caracter comparativ, a constat în aplicarea unor teste de evaluare finală ambelor
eşantioane de elevi.
VARIABILE:
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În cercetarea pe care am realizat-o am identificat următoarele categorii de variabile:
a) variabila independentă – utilizarea metodelor activ - participative în cadrul orelor de limba română
b) variabila dependentă – creşterea eficienţei învăţării părţilor principale şi secundare de propoziţie ; creşterea
randamentului şcolar.
5. Metodologia investigaţiei - Instrumentele aplicate:
A. Observaţia directă: Este una dintre cele mai utilizate metode ale pedagogiei şi constă în urmărirea
intenţionată, după un plan, a fenomenelor specifice educaţiei în condiţiile derulării lor normale, naturale. Această metodă
are avantajul că nu cere condiţii speciale de cercetare (aparatură sofisticată, laboratoare etc.) şi nici alocarea unui timp
special pentru cercetare și poate fi efectuată în orice moment al activităţii. Metoda observaţiei trebuie corelată şi
complementată cu alte metode de cercetare.
B. Testul: Acest instrument reprezintă o probă standardizată, de obicei scrisă, care se administrează subiecţilor
şi prin care se urmăreşte măsurarea cât mai obiectivă a unui fenomen psihic, comportamental, aptitudinal, achiziţional.
Implicarea testelor în cercetarea pedagogică presupune parcurgerea mai multor etape : elaborarea propriu-zisă a testului,
aplicarea testului, interpretarea datelor. Cel mai utilizat test este testul de cunoştinţe (sau docimologic). Rezultatele
obţinute în urma recurgerii la testare nu sunt întotdeauna concludente, fapt ce impune necesitatea recurgerii la
instrumente complementare de cunoaştere a realităţii educaţionale.
C. Metoda analizei produselor realizate de către elevi: Este instrumentul care constă în studierea în mod
obiectiv a unor produse a activităţii elevilor. În gama produselor realizate de elevi pot intra caietele de teme sau notiţe,
tezele, lucrările trimestriale sau semestriale, referatele, portofoliile, compoziţiile, alte lucrări personale (desene, albume).
Se poate constata cu acest prilej nivelul pregătirii elevilor în raport cu cerinţele politicilor şcolare, dar şi atenţia acordată
de cadrele didactice unor aspecte importante ale pregătirii elevilor.
D. Experimentul pedagogic: Experimentul pedagogic este o „observaţie provocată” şi constă în producerea sau
modificarea intenţionată a fenomenelor cu scopul de a le urmări în condiţii favorabile. Această metodă are următoarele
caracteristici : fenomenul ce urmează a fi cercetat se produce „sintetic”, în condiţii determinate ; se repetă producerea
fenomenului respectiv în anumite condiţii ; condiţiile de producere se supun unor variaţii sistematice ce pot fi controlate.
6. Analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor
A. În etapa iniţială: Având caracter constatativ, testul de evaluare iniţială reflectă volumul şi calitatea
cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor , constituind un punct de pornire în demersul formativ. Din analiza
comparativă a rezultatelor obţinute de cele două loturi de elevi la testul iniţial se constată că elevii din cele două loturi de
subiecţi au obţinut acelaşi procentaj în ceea ce priveşte calificativele Foarte bine (24%) şi Suficient (28%); calificativul
Bine a fost obţinut în procent mai mare de elevii lotului de control (28%) faţă de elevii din lotul experimental (24%);
calificativul Insuficient a fost obţinut în procent mai mare de lotul experimental (24%), faţă de lotul de control (20%).
B. În etapa intervenţiei ameliorative: Această etapă a avut un pronunţat caracter formativ, constând în
aplicarea metodelor activ-participative în orice tip de lecţie în cadrul orelor de limba română desfăşurate cu lotul
experimental, în timp ce cu lotul de control s-au desfăşurat lecţiile folosindu-se cu precădere metode tradiţionale.
Din analiza comparativă a rezultatelor obţinute de cele două loturi de elevi la testul de ameliorare se constată că
rezultatele pe clase sunt diferite. Lotul experimental obţine rezultate mai bune într-un procent mai mare (calificative
Foarte bine + Bine: 60%) decât lotul de control (calificative Foarte bine + Bine: 50%), iar în ceea ce priveşte cumulul
procentual al calificativelor Suficient şi Insuficient, lotul de control are o pondere mai mare (50%) faţă de lotul
experimental (40%).
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C. În etapa evaluării: În aceasta etapă am aplicat celor două loturi de subiecţi un test de evaluare finală cu
scopul de a stabili nivelul cunoştinţelor acumulate pe parcursul desfăşurării experimentului. Analizând comparativ
rezultatele între cele două loturi la testul final se pot constata următoarele:
- lotul experimental a obţinut un procent mai mare de calificative de Foarte bine faţă de lotul de control (36% faţă de
30%);
- calificativul Bine a fost obţinut în procent de 36% de către lotul experimental şi doar de 25% de către lotul de control;
- procentul de calificative de Suficient şi Insuficient este mai mic la lotul experimental (20%, respectiv 8%) decât la cel
de control (25%, respectiv 20%);
- obiectivele propuse au fost realizate în proporţie de 67% de către lotul experimental şi 52% de către lotul de control.
7. Concluzii
În experimentul pe care l-am organizat şi condus mi-am propus ca obiectiv investigarea utilizării metodelor
activ - participative în vederea însuşirii şi înţelegerii părţilor de propoziţie principale şi secundare. În acest sens lucrarea a
pus în evidenţă ideea ce confirmă ipoteza de la care am plecat şi anume că utilizarea metodelor activ – participative în
predarea – învăţarea elementelor de construcţie a comunicării la clasa a IV-a influenţează randamentul şcolar al elevilor,
în sensul că există posibilitatea sporirii eficienţei activităţii educative prin angajarea motivaţiei intrinseci.
Combinând metodele clasice cu cele moderne , adoptând cele mai eficiente strategii didactice, se poate insufla
elevilor dragostea pentru limba română, li se poate dezvolta gândirea, logica , imaginaţia.
Consider că scopul propus a fost confirmat şi că aceasta se datorează în mare parte atât capacităţilor intelectuale
ale elevilor cât şi însuşirii corecte a metodelor activ – participative folosite în predarea acestor cunoştinţe.
Utilizarea metodelor activ-participative în procesul instructiv educativ accelerează însuşirea cunoştinţelor,
formarea priceperilor şi deprinderilor, a capacităţilor şi contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor psihice.
Metodele activ-participative folosite în cadrul demersului pedagogic au o eficienţă sporită prin faptul că
antrenează elevul în procesul de predare-învăţare, transformându-l în participant activ al propriei sale formări,
învăţătorului revenindu-i sarcina de coordonator, îndrumător al activităţii.
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STUDIU DE SPECIALITATE
PUTEREA VINDECĂTOARE A SMERENIEI
Prof. Damaschin Maria
De-a lungul carierei mele de profesor, am cunoscut elevi care au excelat, elevi care s-au evidențiat prin tărie de
caracter , prudență, autocontrol, moderație chiar dacă proveneau din familii sărace, cu mulți copii.
Acești elevi , deși , în prezent, toți mai puțini la număr, ne dau valoare și motivație de a ne face profesia cu drag.
Unul dintre ei poartă numele Andrei care , astăzi, slujește cu drag la Mănăstirea Sihla din județul Neamț. S-a
născut în 1982 din părinți evlavioși, cu frica lui Dumnezeu. Era al unsprezecelea copil cu care Dumnezeu binecuvântase
casa lor. De mic a simțit o puternică chemare către viață monahală și către preoție.
La vârsta de doisprezece ani a vizitat majoritatea mănăstirilor din regiunea Moldovei, împreună cu colegii săi ,
sub îndrumarea mea, în excursiile și expedițiile geografice pe care le-am făcut.
Andrei avea, încă de atunci, anumite probleme cu sănătatea.
La terminarea clasei a-VIII-a , după examenul de capacitate, împins de îndemnurile mele și cele ale părinților, a
urmat cursurile Seminarului Teologic de la Târgu-Neamț. Acest copil slăbuț, înalt, care vorbea atât de frumos cu colegii,
profesorii, părinții , avea o mare putere de iertare, o lumină aparte în ochi, era un exemplu pentru toți ceilalți colegi care
uneori îi adresau cuvinte umilitoare și jicniri pe seama cumințeniei, fiind un exemplu de smerenie.
Așa cum evidențiază Curelacu M., în cursul său-Smerenia, cap.6 :”Smereniea este un construct psihologic
multifațetat, o trăsătură de caracter dezirabilă (Tangney,2009), una dintre tăriile de caracter situate de Peterson și
Seligman (2004) în categoria temperanței , alături de iertare, prudență și autocontrol.Este o virtute a cumpătării, a
moderației , exprimată printr-o evaluare echilibrată a propriei persoane în raport cu sine și cu alții.”
Lui Andrei îi plăcuse atât de mult Mănăstirea Sihla , care se găsește într-o regiune muntoasă, plină de brazi
înalți, astfel încât, după absolvirea Seminarului Teologic, își exprimase dorința de a rămâne la această mănăstire, să
construiască aici un loc în care să trăiască pentru totdeauna.După câteva luni , Andrei a fost numit să slujească la
Mănăstirea Sihla.Fiind un om modest, Andrei și-a recunoscut atât calitățile cât și defectele sale, nu se mândrea cu toate
că era un elev foarte bun.
Așa cum sugerează Curelaru M., în cursul său, smerenia este ” calitatea sau condiția de a fi smerit (...) a nu
manifesta mândrie, aroganță, a fi caracterizat prin modestie în comportament, în atitudine sau în gândire, a fi conștient cu
privire la eșecurile personale și a avea o opinie echilibrată în ceea ce privește poziția și importanța propriei persoane.”
Un om smerit recunoaște că toate darurile și însușirile sale bune le-a primit de la Dumnezeu și de aceea nu se
mândrește cu ele, așa cum se spune și în Biblie : “ Căci cine te deosebește pe tine? Și ce ai , pe care să nu-l fi primit? Iar
dacă l-ai primit , de ce te fălești ca și cum nu l-ai fi primit?” (I, Cor.IV,7)
Așadar, cum pe lângă însușiri bune, fiecare om are și slăbiciuni, smerenia mai cere ca fiecare să-și recunoască și
slăbiciunile sale, după cum cere să se recunoască și părțile bune. Smerenia nu stă împotriva cinstirii și dragostei de sine ci
în conștientizarea și prețiurea darurilor date de Dumnezeu.
Însuși Mântuitorul Iisus Hristos și Sfinții Apostoli îndeamnă la smerenie :”Învățați de la mine că sunt blând și
smerit cu inima” (Matei XI,29).Andrei avea un respect deosebit pentru profesorul și dirigintele său. De câte ori avea
ocazia , mă ruga să trec pragul mănăstirii unde slujește și să-l ascult.
Iată ce istorisește și ce exemplu de smerenie ne dă nouă , la toți prin trăirile sale: Andrei, părintele de acum și
elevul de altă dată spune:
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“În anul 2012, după zilele încărcate de sărbătorile Crăciunului, am simțit o mare slăbiciune , mă simțeam
epuizat și de aceea, am hotărât să mă duc la doctor.Mi-am făcut mai multe analize complexe și unul din medici mi-a dat
un diagnostic crunt: aveam cancer și nu mai aveam mult de trait.Am mers și la alte spitale, la alți medici dar mi-au spus
același lucru.
Mă simțeam din ce în ce mai obosit, aveam dureri cumplite și eram tras la față.
M-am pus în genunchi în fața icoanei Maicii Domnului și m-am rugat îndelung, întrebând ce se va întâmpla cu
mine. Oare nu am muncit eu destul, oare nu m-am chinuit destul să ridic o biserică și nu o pot sfârși? M-am rugat să pot
sluji măcar Sfânta Liturghie și după aceea să mor liniștit.Am început să-mi pregătesc cele necesare, au venit părinții,
frații mei plângând pentru mine și m-au dus la cei mai buni doctori dar în zadar.Aveam dureri îngrozitoare și îmi
așteptam sfârșitul. Abia mai puteam să merg în biserică să mai spun o rugăciune.Cum stăteam în genunchi în fața Sfintei
icoane, am auzit intrând pe cineva, semăna a fi un călugăr.A aprins câteva lumânări și mi-a zâmbit.M-a îmbrățișat și mi-a
spus să mă rog continuu că Domnul îmi va auzi ruga.Cu toate acestea starea mea de sănătate nu s-a ameliorat.Au urmat
două luni de dureri îngrozitoare și am fost programat pentru operație.I-am spus Domnului că vreau să mă întorc la
biserică , că vreau să îmi termin lucrarea pe care am început-o, că vreau să mă întorc pe picioarele mele.M-au pus pe o
targă și am început să mă rog. Văzând doctorii cum mă rog au spus că ei nu mă pot opera.A doua zi mi-au făcut analizele
din nou.Cu toții mă priveau mirați. “Dar cancerul a dispărut.Nu mai ai nevoie de operație. Să te rogi de aici înainte și
pentru noi”, au zis.Cu mare bucurie m-am întors în sat.Am oprit la biserică, am deschis larg ușile bisericii și am mulțumit
Domnului.Era o atmosferă care greu se poate descrie.A urmat apoi o perioadă lungă a refacerii sănătății mele iar acum
sunt aici, slujesc în continuare . De aceea, îi îndem pe toți la smerenie și rugăciune.”
L-am ascultat cu atenție, cu capul plecat, ochii îmi lăcrimau fără voia mea și ca să nu se vadă potopul de lacrimi,
mă ștergeam, pe ascuns, cu mâneca de la cămașă.Îi auzeam doar cuvintele pline de evlavie.
Așa cum afirmă Peterson și Seligman, 2004, (Curelaru M., curs Smerenia), oamenii smeriți recunosc autoritatea
lui Dumnezeu, se văd ca ființe cu însemnătate mica în raport cu El. Căutătorii unei relații mai apropiate cu Dumnezeu
valorizează smerenia, considerând această virtute crucială în trăirea experiențelor mistice. În fața divinității își recunosc
slăbiciunile, solicită sprijin și ghidaj pentru viața personală.Smerenia implică ,de asemenea, supunerea propriei voințe în
fața voinței lui Dumnezeu.
Calea ce duce la smerenie este, în primul rând, spovedania către sine însuși, recunoașterea ca om, și cu bune și
cu rele.
Părintele Andrei, prin învățătura sa , dar mai ales prin viața pe care o duce este un exemplu viu de smerenie.El
însuși trăiește smerenia, crezând despre sine că nu este nimic, în vreme ce-așa cum spunea- Dumnezeu este Totul, și că
ceea ce vedem noi că are el , nu este al său, ci dar de la Dumnezeu.
Părintele nu făcea pe smeritul ci chiar era smerit. Nu era smerit doar de formă, ci avea o adâncă conștiință că
omul este nimic pe lângă măreția lui Dumnezeu.
Smerenia este discutată la nivel de religie dar foarte puțin și la nivel de cercetare psihologică, așa cum afirmă și
Tangley, 2009, cercetarea smereniei a început în psihologie acum un deceniu și jumătate și rămâne încă și astăzi un
teritoriu insuficient explorat.
În scrierea Mărturisirea unui pelerin se face cunoscută calea ce poate duce la smerenie printr-o spovedanie pe
care pelerinul o primește de la duhovnicul său, în urma căreia, după ce o citește rămâne uimit de câte păcate are și nu le
bănuia că le are, deși era un om cu mare credință în Dumnezeu.
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Pasajul în care se vorbește despre mândrie și smerenie scoate în evidență trăsăturile smereniei din punct de
vedere psihologic, în relație cu ceilalți, legătura firavă între smerenia adevărată și cea falsă, ne oferă o imagine
cuprinzătoare asupra a ceea ce este smerenia și cum deși, te crezi că ești smerit de fapt, ești un om simplu la fel ca toți
ceilalți, ispitiți de ceea ce reprezintă mândria : “Sunt plin de o demonică mândrie și de o trupească iubire de sine.Toate
faptele mele dovedesc următorul lucru: ori de câte ori văd în mine ceva bun doresc să-l scot la iveală ca să mă proslăvesc
în fața altora sau să mă îndulcesc înlăuntrul meu. Deși , în afară, arăt o oarecare smerenie, totuși în sinea mea atribui toate
faptele propriilor mele puteri și mă socot , față de ceilalți , cel mai bun, sau, cel puțin, nu mai rău decât ei.Dacă văd la
mine un neajuns caut să mi-l îndreptățesc , să-l acopăr cu o aparentă necesitate sau nevinovăție. Mă supăr pe cei ce nu mă
respectă, din care pricină îi socot drept niște nepricepuți care nu știu să prețuiască oamenii. Mă laud cu binefacerile mele,
cârtesc și mă bucur de nenorocirile vrăjmașilor mei, iar înfrângerile suferite în lucrările începute de mine mă jicnesc.Și
chiar atunci când îmi dau silința să fac ceva bun, am în vedere ori lauda, ori folosul meu trupesc, ori mângâierea ce vine
din partea lumii. Întru-un cuvânt, eu cioplesc mereu în mine însumi un idol propriu, în fața căruia săvârșesc o
neîntreruptă slujbă, căutând în toate faptele mele fie o plăcere pentru simțuri, fie o hrană pentru patimile și poftele mele
iubitoare de desfătări.Din toate cele înșirate până aici , văd că sunt mândru.(…)”
În concluzie, smerenia este o virtute rar găsită în adevăratul sens al cuvântului , chiar și printre cei mai
credincioși oamenii însă se pot găsi exemple cum ar fi Andrei, un elev ce a deveni mai târziu preot.
Orice fiind umană are tendința de a deveni mândră, de a-și scoate în evidență calitățile, este în firea umană de a
încerca să demonstreze că este cel mai bun, că are de împlinit un anumit scop, că are calități pe care ceilalți nu le au sau
le au într-o pondere mul mai mica.
La nivel de învățământ, în toate școliile , există elevi care sunt într-o competitive permanent cu alții dar nu și cu
sine însuși, se laudă că sunt mai buni decât ceilalți sau că au un statut mai înalt , cu toate că, în concepția religiei, în
general, este că desăvârșirea ca om nu stă în dovedirea și fălirea calităților pe care le avem ci acceptarea acestora ca un
dar de la Dumnezeu.
Mândria se conturează ca o laudă de sine nejustificată ,în contrar smereniei care este puterea de a accepta și
realiza că omul este o făptură neînsemnată, este “nimic” pe lângă însuși Dumnezeu care reprezintă “totul”.
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Rolul şi importanţa educaţiei fizice în învăţământul primar
Realizat de prof. Jiarca Florin-Dorin
Sunt binecunoscute influenţele pozitive pe care le au practicarea exerciţiilor fizice şi sportului încă de la vârste
cât mai fragede. Se impune acordarea unei deosebite atenţii organizării şi desfăşurării acestor activităţi cu copiii de 6/711 ani.
Educaţia fizică şi sportul urmăreşte dezvoltarea armonioasă a organismului, îmbunătăţirea stării de sănătate,
creşterea indicilor morfo-funcţionali, înarmarea cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice cât mai variate, la formarea
caracterului şi profilului moral al elevului exprimate prin voinţă, curaj, spirit combativ, stăpânire de sine, punctualitate,
respectul adversarului, etc.. Educaţia fizică şi sportul şcolar reprezintă activităţi de interes major, având în vedere
sarcinile şi obiectivele ce le revin în procesul instructiv-educativ. Elevii care ştiu să îmbine în mod judicios eforturile
intelectuale cu cele fizice au indici funcţionali superiori şi o capacitate sporită de muncă.
Importanţa educaţiei fizice este dată de faptul că este disciplina care asigură echilibrul dintre efortul intelectual
şi cel fizic, între sedentarism şi activitatea dinamică, răspunzând nevoilor de mişcare ale fiecărui copil. În acelaşi timp,
contribuie la succesul activităţii şcolare, prin faptul că acţionează asupra componentelor psihomotricităţii, multiplu
solicitate în activitatea de la celelalte discipline din planul de învăţământ.
În dezvoltarea copilului, alături de trebuinţele fundamentale de hrană, afecţiune, educaţie, un rol important îl are
jocul. Jocul contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului si este consfinţit de convenţia cu privire la drepturile
copilului din 1989. Se ştie că perioada micii şcolarităţi este perioada cea mai încărcată de energie din viaţa omului.
La această vârstă jocurile sunt plăcerea copiilor pentru că le satisfac nevoia de mişcare şi nu numai. Prin joc,
şcolarul capătă bună dispoziţie, îşi exercită forţele fizice, dar şi pe cele sufleteşti. Cu certitudine jocul este un mijloc
important nu numai pentru educaţia fizică, dar şi pentru educaţia morală. Jocul îi dezvoltă copilului sentimente, îl deprind
cu răbdarea şi disciplina, cu respectarea regulilor. Organizate în grup, jocurile dezvoltă virtuţi sociale: spirit de grup,
prietenie, ordine, devotament.
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CONSIDERAȚII PRIVIND NECESITATEA
EDUCAȚIEI PĂRINȚILOR
Realizat de prof. Jiarca Florina-Alina
Evoluţiile rapide în viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a cunoştinţelor,
deprinderilor şi valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistematice, educaţia părinţilor apare ca o
dimensiune a educaţiei permanente şi desigur a educaţiei adulţilor.
Tant –urmărind un proces de emancipare a condiţiei umane, scria: „Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie
sunt deja nişte modele după care se îndreaptă copiii”. Educaţia permanentă este un proces de perfecţionare a dezvoltării
personale, sociale, şi profesionale pe durata întregii vieţi a indivizilor în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii, atât a
indivizilor cât şi a colectivităţii lor.
Finalitatea educaţiei adulţilor nu se reduce, la formarea profesională continuă, ci se au în vedere următoarele
obiective: identificarea indicatorilor de restructurare personală, construirea motivaţiei, încurajarea unei pedagogii a
descoperirii şi responsabilităţii.
Sistemul de învăţământ nu trebuie să apară ca inflexibil, prea formal şi disfuncţional în contextul necesităţilor
comunităţii sau a noilor evoluţii, nu trebuie să izoleze şcoala de familie şi comunitate, pentru că astfel apare o influenţă
alineată asupra elevului.
Deoarece educaţia adulţilor nu poate deveni obligatorie, ea trebuie să fie adaptată nevilor acestora.
Un sistem de educaţie pentru adulţi este bine organizat, funcţional atunci când este întemeiat pe motivaţii şi
centrat pe obiective care rezolvă problemele indivizilor sau grupurilor de adulţi. Nu putem stimula motivaţiile lor de
învăţare şi de participare la programe educaţionale fără strategii care să se întemeieze pe cunoaşterea nevoilor lor reale,
specifice de educaţie.
Accelerarea transformărilor sociale, democraţie, modificarea statutului copilului, dispersia familiei, încercarea
de a restitui prestigiul educaţiei familiei, progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la înţelegerea
faptului că orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţă sau de opoziţia părinţilor. Şcoala a
capătăt astfel o misiune suplimentară.
Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generaţie sau două, relaţiile dintre părinţi şi copii, dintre adulţi şi
tineri, apare mai vădită în consideraţia pentru copil ce „ are semnificaţia de recunoaştere intimă şi profundă a valorii
persoanei copilului şi de încredere în potenţialul lui de dezvoltare”. Sentimentul de siguranţă –singurul care permite
copilului să se emancipeze şi să-şi dobândească personalitatea depinde de următoarele condiţii:

a)

1.

Protecţia împotriva loviturilor din afară;

2.

Satisfacerea trebuinţelor elementare;

3.

Coerenţa şi stabilitatea cadrului de dezvoltare;

4.

Sentimentul de a fi acceptat de ai săi:

ca membru al familiei, să fie iubit, să dăruiască dragoste, să fie izvor de bucurie şi de mulţumire pentru
adulţi, să fie condus şi îndrumat;

b) ca fiinţă umană să i se accepte caracteristicile individuale, să aibă posibilitatea de acţiune şi experienţă
personală, să aibă asigurată o anumită arie de libertate.
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Pentru îndeplinirea funcţiei fundamentale a familiei de securizare a copilului –finalitatea definitorie a educaţiei
părinţilor devine formarea conştiinţei educative a părinţilor, a necesităţii unui efort conştient pe măsura evoluţiei, inclusiv
de educaţie ale copilului.
Câteva puncte de reper în educaţia părinţilor (în şcoală sau în afara şcolii) putem aminti: educarea părinţilor cu
copii mici, relaţia şcoală –familie, rolul mass mediei în educaţia părinţilor. La elevii mai mari pot fi introduse cursuri
speciale de educaţie sexuală, de educaţie familială („şcoala vieţii”).
În ceea ce priveşte relaţia şcoală –familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare,
psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice. Ca forme mai importante de organizare amintim: asociaţii ale
părinţilor, şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în Germania), consilii de administraţie
şcolare formate din părinţi cu rol informaţional, consultativ şi decizional, comitete de părinţi pe clase şi şcoli, fără rol
decizional, care sprijină şcoala în rezolvarea unor probleme. În marea majoritate a ţărilor occidentale există reviste şi
programe radio-tv destinate educaţiei părinţilor.
Părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor, învăţământul nu este decât o parte din educaţia
copilului, o bună parte a educaţiei se petrece în afara şcolii.
Părinţii trebuie să se afle în permanenţă în colaborare cu şcoala să participe la reuniuni, la şedinţe, nu să viziteze
şcoala numai în condiţii excepţionale de criză în comportarea copilului.
Cadrele didactice au şi ele datoria de a se afla în bune relaţii cu familia şi să se afle într-o permanentă
colaborare, să-i trateze pe părinţi ca pe nişte parteneri în educaţia copilului.
Pentru o cooperare eficace se consideră necesară adoptarea unor comportamente corespunzătoare de către
membrii consiliului, comunicarea liberă de informaţii, toleranţă când limbajul profesional nu este înţeles de nespecialişti
(dintre părinţi), încurajarea dezbaterilor pe probleme educaţionale majore (şi nu doar discuţii de probleme administrativ
gospodăreşti).; considerarea reciprocă a părinţilor şi profesorilor ca parteneri.
Alături de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul dintre factorii care se preocupă de educaţia omului.
Familia exercită o influenţă deosebită asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate,
deprinderi igienice, obişnuinţe de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie „Cei şapte ani deacasă”.
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual,
moral, estetic.
Familia se ocupă de dezvoltarea fizică a copilului. Ea asigură hrana, îmbrăcămintea, creează condiţii cât mai
bune de odihnă, îi formează primele deprinderi de igienă.
Tot în cadrul familiei se dezvoltă din punct de vedere intelectual: -îşi însuşeşte vocabularul, dezvoltarea
proceselor intelectuale. Se dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea.
Copiii pun cele mai multe întrebări în jurul vârstei 3-6 ani, iar părinţii îi ajută să-şi însuşească un număr mare de
cunoştinţe, răspunzând cât se poate de corect şi exact. Familia vine în sprijinul şcolii susţinând „gustul de citit” al
elevilor. Cel mai important este stimularea curiozităţii de a citi, prin cumpărarea unor cărţi care să pună bazele unei mici
biblioteci.
Copilul obţine rezultate şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii
trebuie să-i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite şcolare, cărţi de lectură, manualele şcolare, cât şi condiţii
bune de muncă.
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Atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc, să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să nu se intereseze
deloc de rezultatele acestuia.
Educaţia morală a copiilor porneşte tot din familie –în familie se formează cele mai importante deprinderi de
comportament, respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea. Modelul
parental ajută cel mai mult, iar mai târziu modelul oferit de cadrul didactic. Părintele este un exemplu pentru copil, el este
cel care-i spune ceea ce este bine, ce este rău, ce e drept sau nedrept, ce e frumos sau urât. Tot familia îl îndrumă să fie
sociabil, bun coleg şi prieten.
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Valorificarea platformei Google Classroom în predarea matematicii.
realizat de prof. Frîncu Mihaela
Școala Gimnazială nr 10 Galați
Suspendarea cursurilor școlare pe perioada pandemiei a făcut ca sistemul de învățământ să se orienteze către
alternative noi de comunicare, astfel încât să fie asigurate continuitatea și calitatea actului didactic. Profesorii și elevii lor
au fost puși în situația de a interacționa doar prin mijloacele electronice avute la îndemână, crescând astfel exponențial
gradul de utilizare a noilor tehnologii. Unii profesori utilizau deja anumite instrumente și resurse digitale la orele de curs,
pentru alții a fost o noutate.
După conectarea la platformă cu contul și parola alocate, profesorul își creează clasele la care predă, fiecărei
clase i se va atribui un cod și un link necesar conferințelor video – figura1.
Profesorul poate crea mai multe tipuri de activități, printre care menționez:
Materialul – în care profesorul prezintă elevilor conținutul teoretic al unor lecții, precum și exemple de exerciții rezolvate
pentru a veni în ajutorul elevilor sau se pot atașa diverse linkuri care prezintă subiectul abordat.

Figura 1 – Prezentare conținut material
Materialele pot fi direct editate folosind din contul Drive atașat folosind opțiunea Documente Google sau
Presentation Google, acestea salvându-se automat în contul nostru și apoi adăugate la material. Ca și material de video
pot fi atribuite diverse linkuri, fișiere din computer create anterior sau direct diverse postări de pe Youtube.
În cadrul sesiunilor video online organizate cu ajutorul lui Google Meet profesorului de matematică îi este de
mare folos utilizarea unei table virtuale, însă folosirea cu o mai mare ușurință necesită și achiziționarea unei tablete
grafice . Dintre tablele virtuale utilizate personal până în acest moment amintim:
1.

www.miro.com care este o tablă disponibilă online. Pe această tablă se pot crea diferite scheme – cum este prezentată
mai jos metoda ciorchinelui la clasa aVa la unitatea Puteri cu exponent natural.

Figura 2- Metoda ciorchinelui realizată la lecția Puteri
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Tot pe această tablă se pot copia diverse probleme ce pot fi rezolvate în timp real cu elevii. Avantajul acestei
table este că la final poți salva tot ceea ce ai scris în timpul orei și posta mai târziu elevilor, fie sub forma unui fișier pdf
sau png, fie ca și link.

Figura 3– Rezolvări de probleme la tabla virtuală
Aplicații utile în actul de predare- învățare- evaluare online
1.

Geogebra
Softul GeoGebra face matematica mai accesibilă, deoarece reprezintă o punte de legătură între geometrie și algebră întrun mod vizual, complet inedit. Astfel, elevii pot vedea, atinge și experimenta matematica, care, la rândul ei, devine
dinamică, interactivă și distractivă, prin exploatarea posibilităților oferite de noile tehnologii. Softul nu înlocuiește
profesorul ci îl ajută să predea mai eficient și îi oferă libertatea de a-și concepe noi lecții, adaptate nivelului elevilor.
Platforma educaţională Geogebra este utilă în învățarea și predarea matematicii și a științelor la orice nivel.
Platforma este ușor de accesat și abundă în tot felul de aplicații atât de necesare nouă profesorilor pentru transmiterea și
înțelegerea cunoștințelor de către elevi. Resursele educaționale se pot atașa în secțiunea material ca și link, iar elevul are
acces la informație în orice moment.

2.

Kami Annotation –aplicație care se descarcă din Google Workspace Marketplace, fiind gratuită timp 90 de zile pentru
profesori. Aplicația este utilă profesorilor pentru corectarea temelor pentru acasă ale elevilor și a efectua feedbackul de
care aceștia au nevoie. După ce lucrarea este corectată, aceasta se salvează automat în contul Drive, se va obține linkul
fișierului, iar elevul va primi linkul în comentariul privat și va putea vizualiza tema/lucrarea corectată.

Figura 4 - Corectarea unei lucrări cu aplicația Kami
3.

Liveworksheets Platforma Liveworksheets – numită „aplicație pentru viață” ‐
este utilizată pentru a construi activități de învățare, foi /cărți de lucru, care se pot efectua online interactiv, pentru
evaluare, cu feedback imediat. Elevii pot re
zolva/completa fișele de lucru online și pot trimite răspunsurile profesorului.
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Acest lucru este bun pentru elevi (este motivant), poate fi și distractiv, pentru profesor (economisește timp) și pentru me
diu (economisește hârtie).

Figura 6- Fișă realizată cu Liveworksheets
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Noțiuni matematice în educația timpurie
NIŢA ANA- MARIA
GRĂDINIŢA CU P.P. „SF. ANA”, CRAIOVA

Primul pas către învățarea noțiunilor matematice se face odată ce micutii încep să exploreze
lumea.
Orice context în care copiii se simt bine, poate fi folosit pentru a implementa noțiunile de bază ale matematicii. Acasă sau
la locul de joacă, apar nenumărate contexte în care se poate exersa numărarea, adunarea, scăderea sau măsurarea
obiectelor care fac parte din universul lui.
Cât este ceasul? Câte grame de zahăr sunt necesare pentru o prăjitura? Cât costă jucăria? Acestea sunt doar câteva
exemple în care matematica este prezentă în viața de zi cu zi.
Așadar, nu este nevoie de o oră standard de matematică pentru a face operații aritmetice simple.
Introducerea conceptelor matematice în copilăria timpurie îi ajută pe copii să dezvolte
nenumărate abilități precum gândirea critică și inteligența logică sau inteligența spațială. În plus,
raționamentele matematice creează fundamentul succesului din timpul anilor de școală și abilități
cheie pentru viața de adult. Însă matematica înseamnă mai mult decât numărat sau memorat formule.
Când părinții îi ajută pe copii să exploreze conceptele matematice zilnic – acasă, la magazin, în parc
sau la locul de joacă – de fapt, îi ajută să înceapă să gândească ca niște mici matematicieni creativi și
curioși.
Pe la vârsta de 2 -3 ani, copiii încep să facă comparații între obiecte și să recunoască numărul lor prin termeni de
”mai mult”, ”mai puțin” sau ”la fel”. Până la 3 ani, micuții știu să numere până la 5. De la 5 ani, deja pot învăța să
numere contextual până la 10 și să identifice forme. Tot acum pot cunoaște și operațiile aritmetice de bază.
Matematica este construită pe raționamente și este baza logicii și a ordinii. Când un copil explică cum a ajuns la
o soluție prin descrierea pașilor, acesta folosește gândirea logică.
Copiii de 2 – 3 ani pot face comparații de tipul mai mic/ mai mare. În acest moment pot fi ajutați să deprindă noțiuni de
măsurare prin gruparea jucăriilor după mărime. Mai târziu, la 4 – 5 ani, prin măsurarea copiilor la perete pot fi introduse
cunoștințele de bază despre înălțime.
Termenii despre greutate pot fi explicați în bucătărie, ori de câte ori micuții vor să participe la pregătirea unei prăjituri,
sau folosind materiale didactice dedicate.
Toate joburile presupun matematică, fie că folosesc noțiuni de bază, fie operații complexe. Un nivel ridicat de
cunoaștere a matematicii deschide ușa joburilor bine plătite din domeniul științei, tehnologiei și ingineriei. Studiul
coordonat de Greg J. Duncan în 2007 corelează expunerea timpurie la noțiuni matematice și cu tendința urmării unei
forme de învățământ superior: copiii care se împrietenesc cu matematica de la vârste fragede devin adulți educați și
preocupați de propria dezvoltare profesională.
Introducerea noțiunilor de matematică în educația timpurie este strâns legată de relevanța conceptelor în viața de
zi cu zi. Odată înțeleasă aplicabilitatea matematicii în contextele reale, materia devine un domeniu fascinant care ajută
rezolvarea problemelor și dezvoltă gândirea logică.
Concluzionând, cu cât prezentarea matematicii este făcută într-o manieră pozitivă cu atât mai mult copilul va deveni mai
încrezător în el și în capacitățile sale de reușită.
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Aplicarea la clasă a unei unități de învățare
-jurnal reflexivLazar Adriana-Elena
Scoala: Liceul Tehnologic
"Vasile Gherasim" Marginea
Clasa a V-a, Unitatea II - „De-a ce mă joc”
Lecția 1 - Familiarizarea cu textul Vizită... de I.L.Caragiale
A fost o lecție caldă, o lecție de lectură „așezată” a textului, o lecție fără încordare, presărată cu observații pertinente
ale elevilor asupra celor citite.
Pentru început, am discutat despre jocuri, copiii și-au prezentat jocul preferat, am observat că acestea se repetă,
indiferent de gen. Apoi am trecut la text, elevii au urmărit AMII-ul video din varianta digitală a manualului, despre
I.L.Caragiale. Am realizat lectura textului Vizită... pe roluri, iar elevilor le-a plăcut mult. După ce am explicat termenii
necunoscuți, am vizionat cele șapte minute de film, timp în care am finalizat o listă de control care să mă ajute în a
evalua competența 2.5.
2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură identificând aspectele care necesită îmbunătățire
Conținuturi: Strategii de comprehensiune: împărtășirea impresiilor de lectură; interese și atitudini față de lectură.
Este concentrat pe Urmărește cu interes Citește fluent cu voce
sarcină în timpul

lectura model

lecturii

Este doritor să

tare, dovedind

împărtășească

înțelegerea textului

primele impresii
privitoare la text

Numele elevului

* / ** / ***
*/ **/ ***

* / ** / ***

*/ ** / ***

***- pot fi echivalente cu o notă foarte bună; **- arată că elevul se află la un nivel bun al acestei competențe, dar că
poate progresa dacă profesorul îi dă un feedback constructiv; * - indică faptul că elevul are nevoie de sprijin consistent
din partea profesorului pentru a reuși să-și îmbunătățească această competență.
Mă bucur că am descoperit în cadrul orei elevi interesați de text, plăcut surprinși de acesta și dornici să citească și alte
opere literare.
Lecția 2. Timp, spațiu și acțiune,
O lecție care a decurs exact așa cum mi-am plănuit. Am pornit cu reluarea părții de început a filmului Vizită... din
1952, secvență de film presărată cu întrebări (programul Videoant), iar elevii au descoperit asemănări/deosebiri între film
și text.
Am rezolvat exercițiile din manual, elevii au fost activi, am determinat timpul, locul în care se petrece acțiunea,
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elevii au scris în caiete, am concluzionat, am citit reperele din manual. Pentru următorul moment, am pregătit un material
în care toate ideile principale ale textului erau amestecate (Linoit.com). Le-am aranjat astfel încât elevii au rămas cu
imaginea frumos ordonată a ideilor textului. Am determinat situația inițială, succesiunea de întâmplări și situația finală.
Partea cea mai frumoasă a fost la final, când elevii au participat la un joc (kahoot) în care au avut de ales varianta
corectă de răspuns la întrebări pe marginea textului, joc care i-a antrenat, i-a ajutat să înțeleagă și le-a confirmat că ceea
ce au învățat s-a fixat destul de bine.
https://padlet.com/adrianaelenalazar1/rtmc89h99nm242ic - harta lecturii realizată pentru lecția 2.
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Metode de predare şi învăţare a matematicii
Prof. Bălănoiu Georgiana-Maria
Școala Gimnazială Jupâneşti, jud. Gorj
Studiul problematicii învăţării este unul complex şi dificil. El reprezintă o preocupare
continuă pentru domeniul psihopedagogic, cunoscut fiind faptul că regăsim acest fenomen
important, în tot ceea ce înseamnă dezvoltare umană, în toate formele educaţiei.
Tema învăţării este una de interes, nu numai pentru domeniul educaţiei, dar şi pentru
alte discipline: biologie, biochimie, psihologie, sociologie. Iată de ce, abordarea acestui
fenomen, alături de cel al predării, este complexă, iar definiţiile sunt numeroase.
Important de menţionat este faptul că, la modul fundamental, conceptul de învăţare
poate fi analizat la nivel extins, social sau, dimpotrivă, restrictiv, îngustat, focalizându-ne doar pe lumea şcolii. În sensul
ei larg, înţelegem învăţarea ca pe nevoia şi iniţiativa omului de a acumula cunoştinţe, valori, priceperi, pentru a putea trăi
într-o lume în care dinamica schimbărilor e uimitoare. Vorbim - în acest caz - despre învăţare ca atitudine faţă de
cunoaştere, faţă de viaţă, faţă de nou.
În sens restrâns, învăţarea - învăţarea şcolară mai precis - poate fi analizată din două puncte de vedere: pe de o parte
este vorba despre învăţarea ca produs şi pe de altă parte, învăţarea ca proces.
Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi integrarea programelor de
învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele
pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie. Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiveducative, profesorul îndeplineşte roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În abordarea centrată pe elev,
succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţile optime de învăţare pentru fiecare
elev.
Astfel, în funcţie de context, profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului.
Metodica învăţării şi predării matematicii are la bază un set de metode specifice, preluate din matematică, didactică,
respectiv pedagogie. Metoda didactică este aleasă de profesor, iar aplicarea ei se realizează cu ajutorul elevilor pe
parcursul orelor de studiu, având la bază o strânsă cooperare între elev şi profesor. Profesorul de matematică cunoaşte
foarte bine materia pe care o predă, înţelege rolul acesteia în sistemul de învăţământ şi conştientizează elevii de
importanţa studierii matematicii şi rolul acesteia în dezvoltarea personalităţii individului.
Ȋnvăţământul modern pune accent pe latura formativ-educativă a metodei, metodele de căutare şi identificare a
cunoştinţelor se extind, are loc o autoeducaţie permanentă. De altfel, sunt recomandate şi utilizate tot mai des metodele
activ-participative, respectiv cele care solicită componentele relaţionale ale activităţii didactice: profesor-elev, elev-elev.
Eficienţa metodelor alese este condiţionată de alegerea corectă, calitatea şi corelarea procedeelor utilizate. Astfel,
profesorul de matematică trebuie să plece de la ideea că toţi elevii pot învăţa, dar nu întotdeauna învăţarea este un lucru
uşor sau pe care elevul îl face cu plăcere. Ȋnsă, să nu uităm că matematica creează o disciplină a muncii, dezvoltă logica
şi flexibilitatea în gândire, îndrumându-i pe elevi să aibă aşteptări realiste de la viaţă.
Metodele didactice pot fi clasificate după mai multe criterii. Din punct de vedere istoric, avem metode tradiţionale,
cum sunt expunerea, conversaţia şi exerciţiul, precum şi metode moderne, ca problematizarea, algoritmizarea, instruirea
programată şi brainstorming-ul. Din punct de vedere al abordării problemelor, avem metode algoritmice şi metode
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euristice, bazate pe descoperirea proprie şi rezolvarea de probleme, iar ţinând cont de organizarea muncii profesorului,
avem metode individuale, frontale şi pe grupuri.
Expunerea presupune prezentarea de către profesor a unor cunoştinţe noi, pe cale orală, în scopul transmiterii unui
volum mare de informaţii într-o unitate de timp bine determinată. Formele cele mai des utilizate în cadrul predării
matematicii în gimnaziu şi liceu sunt explicaţia şi prelegerea. Explicaţia foloseşte operaţii logice variate şi mai
complicate, cum ar fi inducţia, deducţia, comparaţia, analiza, analogia, pe când prelegerea constă în expunerea de către
profesor a unui volum mare de cunoştinţe, bine organizate şi sistematizate, fiind recomandată claselor mari.
Conversaţia euristică este o altă metodă, bazată pe dialog, de descoperire dirijată, unde profesorul deţine un rol
permanent, pe când elevul este pus să facă o serie de conexiuni pentru a-şi utiliza la maxim cunoştinţele. Ȋn cadrul
lecţiilor de matematică, metoda este folosită în multe situaţii: descoperirea unor demonstraţii, enunţuri, soluţii,
interpretarea unor rezultate, exemple. Observaţia didactică presupune urmărirea atentă a unor obiecte, figuri geometrice
ş fenomene de către elevi, având un caracter euristic şi participativ, elevii fiind tot timpul receptivi.
Descoperirea didactică este o metodă euristică, cu rol formativ deoarece dezvoltă percepţia, reprezentarea,
memoria, gândirea, limbajul elevului. Ȋn funcţie de relaţia profesor-elev, descoperirea poate fi independentă sau dirijată.
Problematizarea sau predarea prin rezolvare de probleme este una dintre cele mai utile metode datorită caracterului
ei euristic, puternic formator şi activizator. Ea creează dificultăţi teoretice sau practice a căror soluţionare trebuie să fie
rezultatul propriei activităţi de cercetare. O altă metodă modernă este algoritmizarea şi se bazează pe folosirea
algoritmilor în actul de predare. Algoritmii reprezintă un set de operaţii standard, cu o succesiune fixă de operaţii,
propusă de logica disciplinei. Ȋnvăţarea de tip algoritmic se poate îmbina cu învăţarea euristică, fiind apropiată de metoda
exerciţiului.
Brainstorming-ul sau metoda asaltului de idei reprezintă o metodă de stimulare a imaginaţiei, a creativităţii, având
rolul de a separa procesul de producere a ideilor de cel de evaluare a acestora. Metoda presupune acumularea a cât mai
multe soluţii propuse de elevi pentru rezolvarea unei probleme, analiza acestora şi în final alegerea variantei optime de
soluţionare a acesteia.
Ȋn concluzie, procesul de predare-învăţare a devenit, conform didacticii moderne, un act de comunicare combinat cu
un efort de însuşire din partea elevului. Astfel, profesorul contribuie la îmbunătăţirea procesului de instruire şi de formare
a personalităţilor elevilor, dirijând, conducând şi reglând continuu activitatea educativă în vederea realizării finalităţilor
actului de învăţământ.

Bibliografie
1. Dan, C. T., Chiosa, S. T., Didactica matematicii, Editura Universitaria, Craiova, 2008.
2. ***Colecţia Didactica Matematică.
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Utilizarea mediilor virtuale de învăţare în şcoala românească
Prof.-educator : Prunaru Constantina
C.S.E.I. ”Sf.Vasile” Craiova
Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare puternică, utilizarea calculatorului în
procesul de învățământ devine din ce în ce mai mult o necesitate. Nu trebuie să ignorăm faptul că lucrăm cu generații de
elevi care dețin abilități digitale construite implicit, prin practici zilnice, generalizate, aproape obișnuite. „Alfabetizarea”
digitală începe de la cele mai fragede vârste, difuz, chiar din familie, și se învață… precum mersul sau vorbirea.
Utilizarea instrumentelor IT și a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătățire complexă a
procesului de învățare. O bună utilizare a acestor instrumente poate eficientiza comunicarea profesor-elev, motivându-i
pe cei din urmă pentru studiu. Profesorii au posibilitatea să-și diversifice activitatea realizând acea diferențiere mult
promovată de didacticieni. Utilizarea instrumentelor TIC în activitatea didactică poate deveni eficientă în măsura în care
personalul implicat este un bun utilizator și de asemenea este conștient de modalitatea efectivă de folosire la disciplina
predată.
Construirea și utilizarea unor platformelor educaționale adecvate nu poate decât să îmbunătățească procesul de învățare,
prin caracteristicile pe care le prezintă astfel de metode:
-

Posibilitatea utilizării unei mari varietăți de instrumente

-

Posibilitatea includerii de prezentări grafice

-

Posibilitatea de a viziona împreună live video de pe web

-

Posibilitatea de a invita on-line un formator de oriunde din lume
Sesiunile de lucru pot fi înregistrate și arhivate, astfel încât elevul poate reveni ori de câte ori consideră că este

necesar
-

Elevul își poate organiza și singur modul de învățare, el este cel care alege condițiile de spațiu și timp

Pentru o utilizare eficientă a platformelor educaționale este necesar să se aibă în vedere câteva aspecte:
-

Aprecierea corectă a abilităților inițiale ale elevilor în legătura cu utilizarea instrumentelor IT și mai ales cu

lucrul pe astfel de platforme
-

Elaborarea și transmiterea către elevi a unui set de instrucțiuni clare de lucru cu platforma

-

Stabilirea clară a sarcinilor ce le revin elevilor

-

Asigurarea necesarului de resurse pentru derularea normală a activității (elaborarea suporturilor de curs și

postarea pe platformă, dotarea corespunzătoare hardware și software în sălile destinate activităților, verificarea existenței
la domiciliu a unei conexiuni la internet sau facilitarea utilizării unei stații de lucru în cadrul unității școlare)
Utilizarea mediilor virtuale de învățare îl situează pe elev în centrul formării sale, îl menține mereu activ și conduce
la: accentuarea studiului individual la elevi; dezvoltarea gândirii analitice, structurate și de profunzime a elevilor;
dezvoltarea inițiativei elevilor; situarea celui ce învață (primește cunoștințe) în controlarea procesului de învățare în
vederea îmbunătățirii formei de învățământ; formularea succesivă de întrebări de către elev despre cunoștințele pe care le
posedă; construirea procesului de asimilare și înțelegere a cunoștințelor pornind de la cel care învață; dezvoltarea
spiritului de gândire și de lucru în echipă a elevului.
Pentru a-și atinge scopul mediile de învățare virtuale nu trebuie să se limiteze doar la transferul de cunoștințe pe
suport magnetic, prin intermediul Internet-ului. Acestea trebuie să stimuleze motivația și munca individuală a elevului, să
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genereze probleme și să stimuleze rezolvarea acestora în cadrul grupurilor de discuții etc.
Colaborarea virtuală trebuie să fie, însă, completată cu întâlniri fizice, procesul didactic ce are loc în mediul electronic
trebuie completat de comunicarea face-to-face; e bine să știm să comunicăm cu sau prin calculator, dar și cu cei din
preajma noastră. Contactul viu, direct, personal cu cei din jur nu poate fi înlocuit plenar niciodată cu nici o tehnică, oricât
de performantă ar fi noua tehnologie.

Bibliografie:

1. http://edu.glogster.com/
2. https://kahoot.com/
3. https://www.eduapps.ro/resurse-educationale/
4. https://www.mykoolio.com/
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Formarea și evaluarea competențelor la elevi
Milosovici Valentin Eduard
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Hoceni
Noțiunea de competențǎ a invadat discursul pedagogic contemporan. O gǎsim în lucrǎrile cercetǎtorilor, în
vocabularul profesorilor și în textele instituționale elaborate de oficialitǎți și concretizate prin ordine formale oficiale
adresate profesorilor. Însǎ ea a apǎrut mai întâi în limbajul lumii întreprinderilor și al muncii și a pǎtruns în lumea școlii
prin intermediul formǎrii profesionale inițiale și continue.
Într-o pedagogie bazatǎ pe competențe, problema esențialǎ este cum sǎ-i faci pe elevi sǎ învețe.
Atunci când ceri unui elev sǎ execute o operațiune ca rǎspuns la o întrebare datǎ, acesta sigur va rǎspunde printr-o
operațiune pe care o cunoaște, astfel va ști sǎ execute operațiuni pentru a efectua o înmulțire sau pentru a face acordul
între subiect și predicat. Așadar, trebuie sǎ observǎm cǎ majoritatea competențelor învǎțate la școalǎ constau în
operațiuni mentale și nu se traduc în comportamente observabile decât indirect. Deci, învǎțarea unei competențe
reprezintǎ chiar procesul care leagǎ o operațiune sau un ansamblu de operațiuni de o situație sau un tip de situații,
aceste operații anunțându-se printr-un semnal cunoscut de subiect și care va juca rolul unui stimul.
Concluzionǎm faptul cǎ, o competențǎ reprezintǎ capacitatea de a rǎspunde la niște situații complexe, nemaiîntâlnite
printr-o combinație de proceduri cunoscute.
Organizarea școlarǎ are în vedere predarea unor competențe ale cǎror efecte sǎ fie comunicabile și care sǎ se rezolve
prin sarcini relativ standardizate, aceastǎ cerințǎ se oglindește în competențele de nivelul I. Totuși o competențǎ autenticǎ
este vǎzutǎ, atât la școalǎ , cât și în câmpul muncii, ca o posibilitate, o capacitate de a face fațǎ unor situații originale,
deosebite; în acest caz competența este de gradul II sau III.
O definiție mai puțin formalǎ poate stabili competența ca fiind capacitatea de a rezolva problemele din viața cotidianǎ
utilizând în timp real cunoștințele și atitudinile dobândite.
Xavier Roegiers în Manualul școlar și competențele în învǎțǎmânt, analizeazǎ competența prin cinci caracteristici
esențiale:
1. Mobilizarea unui ansmblu de resurse. Competența face apel la mobilizarea unui ansamblu de resurse: cunoștințe,
experiențe, scheme, automatisme etc. Doar aceastǎ caracteristicǎ nu este suficientǎ pentru a face deosebire între
capacitate și competențǎ.
2. Caracterul finlizat- aceasatǎ caracteristicǎ ne aratǎ cǎ mobilizarea ansamblului de resurse nu se face în mod
întâmplǎtor, competența fiind finalizatǎ, adicǎ resursele sunt folosite conștient de purtǎtorul competenței, ele cǎpǎtând „
funcționalitate”.
3. Relația cu un ansamblu de situații adicǎ mobilizarea resurselor are loc în cadrul unui ansamblu de situații reale și în
contextul unor probleme reale.
4. Caracterul disciplinar – aceastǎ caracteristicǎ este în legǎturǎ cu cea precedentǎ. În timp ce capacitǎțile au un
caracter transversal, competențele au un caracter disciplinar. Faptul acesta rezultǎ din definirea competenței ca o
categorie de situații corespuzǎtoare unor probleme specifice unei discipline, probleme provenite și ele direct din
exigențele disciplinei. Fǎrǎ îndoialǎ, anumite competențe ce aparțin diferitelor discipline sunt uneori apropiate una de alta
fiind, așadar mai ușor transferabile.
5. Evaluabilitatea- competența este o mǎrime evaluabilǎ, deoarece poate fi mǎsuratǎ prin calitatea îndeplinirii sarcinii
și prin calitatea rezultatului.
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Competența se referǎ astfel la elev, la formarea lui pentru a face fațǎ cerințelor societǎții, așadar învǎțarea în cadrul
școlii este centratǎ pe competențe, ceea ce duce și la unele avantaje:
-

evitǎ fragmentarea sarcinilor și pierderea sensului pentru elevi;

-

incitǎ la învǎțare și stare activǎ;

-

redǎ scopul și sensul cunoștințelor școlare;

-

ajutǎ ca procesul de învǎțare sǎ opereze o transformare în profunzime a subiectului care învațǎ;

-

poate contribui la reducerea selectivitǎții și a „culturii eșecului”.
Etapele de formare a competențelor școlare se condiționeazǎ reciproc și constituie un ciclu continu care, prin
utilizarea diferitelor metode, forme, mijloace de învǎțare, au drept rezultat avansarea performanței.
În proiectarea conținutului educațional orientat la formarea competențelor urmeazǎ sǎ se ținǎ cont de urmǎtoarele
condiții: respectarea sistemului de principii specifice cunoașterii științifice, ținând cont de particularitǎțile de vârstǎ;
organizarea procesului educațional în baza teoriilor cunoașterii științifice, dezvoltǎrii cognitive, învǎțǎrii experimentale;
realizarea etapelor de formare a competențelor: cunoștințe fundamentale, funcționale, interiorizate, exteriorizate.
Demersul de analizǎ a procesului de formare/dezvoltare a unei competențe implicǎ referințe speciale la alte concepte
corelate: situație problemǎ, activitate de învǎțare, familii de situații problemǎ.
Atunci când cadrul didactic îi dǎ elevului sǎ rezolve o situație, el aplicǎ mai multe proceduri pe care le cunoaște deja,
ca rǎspuns la o indicație pe care o primește, însǎ mai greu este atunci când elevul nu poate stabili singur care este
procedura de aplicat în fața unei situații neprevǎzute.
Pentru ca elevii sǎ foloseascǎ rapid procedurile cunoscute în situații noi, unii autori ( Roegiers, Beckers) au propus sǎ
se facǎ legǎtura între fiecare competențǎ și „familia de situații” cǎreia îi corespunde.
Familia de situații reprezintǎ ansamblul de sarcini care trebuie îndeplinitǎ pentru realizarea unei competențe. De
exemplu „ a utiliza instrumentele de mǎsurǎ uzuale”, nu înseamnǎ sǎ folosești un singur instrument de mǎsurǎ și cu atât
mai puțin sǎ-l folosești pe un obiect unic, într-o împrejurare unicǎ. Așadar, elevul care are formate competențe de ordin
doi sau trei trebuie sǎ poatǎ îndeplini, datoritǎ lor, sarcini constant noi, aceste sarcini având o structurǎ comunǎ.
Urmǎtorul exemplu ne va ajuta sǎ înțelegem cǎ existǎ un element comun unui ansamblu de sarcini sau de situații care
depind de aceeași competențǎ.
Pentru a fi învǎțatǎ sau evaluatǎ competența trebuie utilizatǎ în situații concrete unde elevul trebuie sǎ demonstreze
în practicǎ ceea ce a învǎțat.
Situațiile problemǎ au, în abordarea competențelor de bazǎ, un rol esențial. Acestea oferǎ elevului posibilitatea de a-și
forma, dezvolta și evalua o competențǎ. Fiecare situație problemǎ este un prilej în care elevul exerseazǎ competența
respectivǎ. Aceste ocazii necesitǎ un grad înalt de complexitate și dificultate care, însǎ, sǎ nu depǎșeascǎ posibilitǎțile
elevului care se confruntǎ cu situația problemǎ respectivǎ, este de pǎrere Vîgotski.
X. Roegier susține cǎ „ o competențǎ poate fi evaluatǎ în 2-3 situații sau chiar într-una singurǎ, cu condiția ca
situațiile în care exerseazǎ elevul și în care este evaluat sǎ fie reprezentative pentru competența respectivǎ.”
Legea educației naționale nr.1 din 2011, prin art. 68, ne definește 8 competențe cheie care determinǎ profilul de
formare al elevului:
Competențele de comunicare în limba românǎ și în limba maternǎ în cazul minoritǎților naționale urmǎrește operarea
cu o varietate de mesaje verbale și nonverbale pentru a recepta și transmite idei, experiențe, monitorizarea propriei
comunicǎri și adaptarea acesteia la diferite categorii de audiențǎ; utilizarea corectǎ și eficientǎ a limbajului însușite la
diferite discipline sau cǎi informale și nonformale.
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Competențele de comunicare în limba strǎinǎ au început pe cale formalǎ în clasa pregǎtitoare din anul școlar 20122013.
Competențele digitale se formeazǎ diferențiat în învǎțǎmântul primar din țara noastrǎ deoarece dotarea școlilor cu
calculatoare este diferitǎ, iar în curriculum pentru învǎțǎmântul primar nu existǎ o disciplinǎ care sǎ asigure aceastǎ
competențǎ, însǎ poate fi studiatǎ prin planificarea ei la decizia școlii.
Competențele de bazǎ de matematicǎ, științǎ și tehnologie vizeazǎ formarea unor strategii funcționale în vederea
rezolvǎrii de probleme; aplicarea de principii și metode de investigație pentru a explora și explica, la nivelul claselor
primare, procese naturale și sociale; formarea capacitǎților de analizǎ criticǎ, de argumentare pe bazǎ de dovezi
pertinente.
Competențele sociale și civice au ca scop formarea de abilitǎți de utilizare a serviciilor publice, sociale și culturale.
Competențele antreprenoriale sunt în stare de început în învǎțǎmântul primar și se manifestǎ în activarea spiritului de
inițiativǎ antreprenorial în gestionarea evoluției personale; disponibilitatea pentru efort fizic și intelectual.
Competența de sensibilizare și de expresie culturalǎ se exercitǎ prin conștientizarea drepturilor și a
responsabilitǎților, prin relaționare interpersonalǎ pozitivǎ, prin susținerea cooperǎrii în grupurile de învǎțare, prin
respectarea diversitǎții socio-culturale etc.
Competența de a învǎța sǎ înveți are în vedere automotivarea în privința propriului potențial de reușitǎ, aplicarea unor
tehnici de muncǎ intelectualǎ care valorizeazǎ autonomia în procesul învǎțǎrii, asumarea responsabilitǎții pentru propria
învǎțare.
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Studiu de specialitate, cercetare privind eficiența utilizării mijloacelor de învățământ tehnice
audio – vizuale în predarea – învățarea – evaluarea conținuturilor științifice la clasa a III-a,
la disciplina Științe ale Naturii
Prof. înv. primar: Șerbănescu Ana Victoria
Școala Gimnazială „Regina Maria”, Curtea de Argeș
1.

Premisele studiului
Dezideratele majore ale învăţământului formativ – educativ se conturează pregnant la disciplina Științe ale
naturii, la clasa a III-a, care vizează raportarea copilului la mediul în care trăiește, presupunând învățarea prin înțelegere
și aplicare. Programa școlară pentru Științe ale naturii ridică problema cercetării și inovației în demersul didactic,
respectiv asupra modului cum este împărtășită inovația de către elev. De asemenea, atrage atenția asupra bazei tehnice
materiale specifice, necesare noii viziuni și a metodelor moderne de predare și experimentare pe care învățătorii trebuie
să le stăpânească și să le aplice. Toate acestea impun o restructurare, dar și o reconsiderare a mijloacelor de învățământ
utilizate în contextul practic educațional.

2.

Scop, obiective, ipoteze ale studiului
a) Scopul investigaţiei constă în analiza eficienţei folosirii mijloacelor de învățământ tehnice audio – vizuale în
activitatile din cadrul ariei curriculare Matematică și știinte, disciplina Științe ale naturii, desfăşurate în învăţământul
primar.
b) Obiectivul investigaţiei: - identificarea mijloacelor de învățământ cu ponderea cea mai ridicată privind eficientizarea
predării-învățării conținuturilor științifice, la clasa a III-a, aria curriculară Matematică și știinte, disciplina Științe ale
naturii.
c) Ipoteza investigaţiei: Presupunem că utilizarea mijloacelor de învățământ tehnice audio – vizuale în predarea –
învățarea conținuturilor științifice la clasa a III-a, la aria curriculară Matematică și știinte, influenţează randamentul
şcolar al elevilor, în sensul că există posibilitatea sporirii eficienţei demersului educativ prin participarea activă a elevilor.
3. Metodologia investigației
a) Observaţia directă: Am ales această metodă de cercetare deoarece constă în urmărirea intenţionată, după un plan, a
fenomenelor specifice educaţiei în condiţiile derulării lor normale, naturale. În consecință am elaborat grila de observare
menită să indice comportamentele observabile care țin de activitatea de învățare, de activitatea experimentală și de
interesul științific al elevilor pe perioada realizării studiului, însumând observațiile asupra fiecărui elev din clasă pe
parcursul mai multor lecții.
b) Experimentul pedagogic colectiv, de durată medie, s-a desfăşurat în trei etape: pre-experimentală, experimentală,
post-experimentală, fiind exprimat printr-o „observaţie provocată” şi a constat în producerea sau modificarea intenţionată
a fenomenelor educaționale prin introducerea mijloacelor tehnice audio-vizuale în lecțiile desfășurate cu elevii din lotul
experimental, cu scopul de a urmări impactul acestora.
În etapa inițială mijloacele de învățământ utilizate în activitățile de predare-învățare cu ambele loturi de subiecți
au fost cele clasice, specifice lecțiilor de științe, respectiv: planșe, atlase și albume științifice, mulaje.
În etapa experimentală, în lecțiile desfășurate cu lotul de control s-au folosit aceleași tipuri de mijloace ca în
etapa inițială. În toate lecțiile desfășurate cu lotul experimental au fost utilizate, pe lângă cele anterioare, mijloace tehnice
audiovizuale: laptopuri, tablete, videoproiector, CD-uri, softuri educaționale interactive. Aceste mijloace de învățământ
au fost utilizate atât de învățător, cât mai ales de către elevi. Ele au fost introduse în diverse momente ale lecțiilor
susținute în clasă și au constituit și mijloace de informare, selectare și realizare a pieselor de portofoliu ale elevilor acasă.
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c) Testul de evaluare: Am utilizat teste de evaluare derulate pe etapele de realizare a studiului, respectiv:
1. Testul de evaluare inițială, aplicat la începutul investigației, având ca obiective operaționale:
2. Testul de evaluare finală, aplicat la sfârșitul investigației, vizează parțial obiectivele testului de evaluare inițială,
deoarece prin acestea au fost urmărite aspecte distincte în raport cu conținuturile programei școlare. Obiectivele
operaționale ale testului de evaluare finală sunt următoarele:
4. Desfășurarea investigației
PERIOADA:

7 săptămâni

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă

ETAPELE:
A. Etapa iniţială, care a avut un caracter constatativ, a constat în aplicarea testului de evaluare inițială care să
reflecte volumul şi calitatea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor, constituind un punct de pornire în demersul
formativ.
B. Etapa experimentală, cu valoare formativă în stimularea proceselor psihice la elevi, a presupus utilizarea
mijloacelor tehnice audio-vizuale în lecțiile desfășurate cu lotul experimental, în timp ce pentru lotul de control s-au
folosit mijloace de învățământ tradiționale. Lotul experimental a participat la o serie de activități având la dispoziție lecții
interactive, filmulețe educativ – informative și jocuri, ca suporturi tehnice utilizându-se laptop-uri, videoproiector,
tablete.
C. Etapa evaluării, ce a avut un caracter comparativ, a constat în aplicarea testului de evaluare finală ambelor
eşantioane de elevi.
VARIABILELE CERCETĂRII
În cadrul cercetării considerăm ca variabile independente tipologiile mijloacelor de învățământ utilizate, iar
performanțele elevilor ca variabilă dependentă.
PREZENTAREA LOTURILOR DE SUBIECȚI
Cercetarea s-a efectuat pe două loturi de subiecţi grupate astfel:
1. Lotul experimental – elevii clasei a III-a A. Lotul de 19 subiecţi este neomogen din punctul de vedere al
performanţelor şcolare. Asupra lotului experimental se acţionează cu ajutorul factorului experimental: mijloacele de
învățământ tehnice audio – vizuale.
2. Lotul de control – elevii clasei a III-a B. Asupra căruia se acţionează cu mijloacele de învățământ tradiționale.
Pentru stabilirea loturilor de subiecți s-a avut în vedere ca aceștia să frecventeze orele aceluiași nivel de clasă,
respectiv clasa a III-a pentru a înlătura influențele rezultate din diferențele de natura dezvoltării psihoindividuale. S-au
realizat clasificări ale loturilor de subiecți în funcție de gen, vârstă, mediul de proveniență (urban, rural), caracteristicile
mediului familial și performanțele școlare.
5. Prelucrarea, analiza și interpretarea datelor
Vom prelucra, analiza și interpreta datele obținute în urma desfășurării studiului din trei puncte de vedere, astfel:
A. Pe baza observației directe: Observația directă a comportamentului elevilor participanți la studiu a relevat faptul că
au existat anumite diferențe între cele două loturi de subiecți. Lecțiile desfășurate cu lotul experimental au avut un
caracter preponderent activ – participativ, dominat de utilizarea mijloacelor de învățământ puse la dispoziția elevilor.
B. Pe baza rezultatelor obținute în urma aplicării testelor
a) În etapa iniţială: Având caracter constatativ, testul de evaluare iniţială reflectă volumul şi calitatea cunoştinţelor,
deprinderilor şi priceperilor, respectiv performanțele anterioare ale elevilor.
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b) În etapa evaluării: Am aplicat celor două loturi de subiecţi un test de evaluare finală cu scopul de a stabili nivelul
cunoştinţelor acumulate pe parcursul desfăşurării experimentului.
Comparând rezultatele obţinute la testele aplicate, se constată că progresul este semnificativ la elevii din lotul
experimental. O evoluție favorabilă, firească, înregistrează și lotul de control, însă ea nu are un caracter semnificativ.
C. Pe baza analizei produselor realizate de elevi
Sub aspect cantitativ, s-a constatat o cantitate considerabil mai mare de lucrări scrise și ilustrate, dar mai ales de
CD-uri cu informații la lotul experimental, față de numărul mai mic al produselor realizate de elevii lotului de control.
Sub aspect calitativ, s-a constatat o diversitate de informații scrise, vizuale și digitale culese și realizate de lotul
experimental. Sub aspectul surselor de informare atât elevii din lotul experimental cât și cei din lotul de control au folosit
cu precădere informațiile digitale găsite pe internet sau pe CD-uri, continuând acasă folosirea mijloacelor tehnice audiovizuale, în special calculatorul sau laptopul, singuri sau ajutați de părinți.
6. Concluziile studiului
Cercetarea desfășurată aduce clarificări cu privire la existența unei relații între mijloacele de învățământ și
eficiența demersului educativ pentru activitatea didactică cu loturile prezentate.
Datele centralizate, analizate și prelucrate au dus la confirmarea ipotezei formulate la începutul studiului. Prin
urmare utilizarea mijloacelor moderne de învățământ la disciplina Științe ale naturii, la clasa a III-a, produce implicarea
elevilor atât în activitățile desfășurate în clasă, dar și în activități de căutare de informații, de investigare realizate în afara
orelor de curs.
Cercetarea a evidențiat câteva puncte sensibile ale utilizării mijloacelor moderne de învățământ:
✓

realizarea unor asemenea lecții presupune o pregătire laborioasă a profesorului care trebuie să identifice posibilele
demersuri abordate de elevi, să pregătească activitatea în cele mai mici amănunte;

✓

aceste lecții sunt mari consumatoare de timp şi nu asigură o evaluare imediată şi un control al activităţii elevului;

✓

este necesară o dotare materială complexă şi spaţiu adecvat de desfăşurare pentru a se asigura eficienţa învăţării;
Folosirea tehnologiilor moderne, cu care elevii au luat deja contact în mediul extrașcolar, conferă lecțiilor un
climat stimulativ, modern, care satisface nevoile actuale ale elevilor din societatea contemporană tehnologizată.
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Sindromul burnout în învățământ
Psiholog, Profesor de psihopedagogie specială: Carmena Bran
Școala Gimnazială Specială –Baia Mare
Fenomenul sindromului burnout la angajaţi, se află în atenţia specialiştilor străini de mai bine de 40 de ani. Acest
fenomen a apărut la început în țările cu o economie dezvoltată, unde a luat o mare amploare, iar ulterior, acesta a apărut
și în țările în curs de dezvoltare. Schimbările care au loc la nivelul societăţii, influenţează mediul și practicile de muncă.
(Studiul European al Condiţiilor de Muncă 1991-2005).
Stresul la locul de muncă, este recunoscut ca fiind o provocare majoră a sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale. Fiind o
reacție internă la stimuli interni sau externi, care produc o activare fiziologică și un efort emoțional, care pun în mișcare
răspunsuri cognitive sau comportamentale(Western 2002).
O prelungire a stresului la locul de muncă poate să ducă la apariția sindromului burnout, cu consecințe grave
asupra sănătății și siguranței sociale.
Cuvinte cheie: epuizarea profesorilor, nevoia de autonomie, nevoia de competență, nevoia de relaționare, autoeficacitatea profesorilor.
Stresul - Hans Selye, definea stresul ca fiind un sindrom general de adaptare, care implică o reacție în lanț a mai
multor sisteme ale persoanei: sistemul neurovegetativ, sistemul endocrin, sistemul imunitar și sistemele metabolice,
pentru a putea depășii și neutraliza agentul stresant.
Acest sindrom, în opinia lui Selye, parcurge mai multe faze de adaptare prin intermediul a trei răspunsuri ale
organismului: reacția de alarmă, faza de rezistență și faza de epuizare.
●

Faza reacției de alarmare se referă la faptul că, organismul încearcă să recunoască stimulul și încearcă să se
acomodeze la acesta;

●

Faza de rezistență , se produce în momentul în care atât corpul cât și mintea intervin prin intermediul unor
reacții biologice care implică sistemul neurovegetativ, sistemul endocrin și sistemul imunitar;

●

Faza de epuizare, este faza la nivelul căreia sunt instaurate deja răspunsuri organice complexe și psihologice ale
organismului, care operează în încercarea organismului de a reacționa la stres.

Stresul profesional este un complex de reacții fizice și emoționale dăunătoare individului ce se manifestă atunci
când cererile de la locul de muncă nu sunt în concordanță cu capacitățile, resursele și exigențele acestuia. Minchie (2002
).
Factori determinanți ai stresului profesional
●

Factorii fizici, ambientali (căldura, expunerea la substanțe periculoase, zgomot...);

●

Factori psihologici și sociali, se referă la momentul în care persoana intră în contact cu suferința umană, cu
anumite boli sau expunerea la situații neplăcute (comportamente agresive, amenințări), toți aceștia sunt factori
care au impact asupra componentei emoționale a individului;

●

Factori organizatorici: aceștia se referă la procesul de organizare a muncii și a problemelor comunicative care
privesc mediul de muncă;

●

Factori subiectivi – sunt demonstrați de senzația că nu poți face față situației și/ o percepție de lipsă de autoritate
din partea celorlalți.
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Cei mai afectaţi de ,,sindromul secolului” sunt oamenii inteligenţi, foarte motivaţi şi ambiţioşi, care se implică foarte
mult la locul de muncă. Din dorinţa de a se afirma, sau din pasiunea pentru ceea ce fac, aceştia depun eforturi mari,
lucrează mult peste program, iar acest comportament le afectează şi viaţa personală
Stresul este rezultatul unei tensiuni trecătoare, pe când burnout-ul este specific unei tensiuni continue permanente, un
stress profesional prelungit. Nu se tratează de ceva plăcut, din moment ce stresul vine perceput de persoană ca și ceva
dificil de gestionat, ce compromite echilibrul și liniștea persoanei, cauzând apoi o reacție neplăcută care, în multe
cazuri determină riscuri, atât la nivelul organizațiilor cât și la nivelul persoanelor afectate de acest sindrom.
Aspectele principale ale procesului burnout la profesori , pot fi rezumate prin următoarele faze preliminare:
●

Entuziasmul ideal - este etapa în care se încadrează persoanele aflate la începutul carierei, în cazul nostru
profesorii tineri, care investesc foarte mult din punct de vedere emoţional în munca pe care o desfăşoară, trăind
cu ideea că pot acoperi carenţele profesionale foarte repede;

●

Stagnarea ineficientă - cantitatea de lucru este mare, (programele școlare foarte încărcate, numărul de elevi
ridicat în clase), ca urmare nivelul de stres la locul de muncă şi aşteptările sunt ridicate. Cerinţele locului de
muncă depăşesc resursele acestuia, şi locul de muncă nu atinge aşteptările persoanei, munca îşi pierde aspectul
primordial, nu mai are acelaşi efect stimulativ asupra profesorului. Are loc o scădere a capacităţii de a lucra,
cumulată cu asocierea revendicărilor din planul individual;

●

Sentimentul de frustrare - în acest moment se dezvoltă tulburări fizice (cefalee sau migrene, tulburări
gastrointestinale, modificarea calităţii somnului etc.), comportamentale şi psihoemoţionale (anxietate, depresie).
Sentimentul de frustrare devine cu atât mai accentuat cu cât profesorul îşi pune întrebări în privinţa sensului
muncii sale, îşi reevaluează şansele şi aspiraţiile, se simte din ce în ce mai obosit, îi scade interesul pentru
muncă;

●

Apatia plină de dezamăgire - profesorul se simte cronic frustrat în/şi la muncă, singura motivaţie pe care o
găseşte este cea financiară. De multe ori procesul de burnout se finalizează cu aversiune faţă de toate lucrurile
din jur, sentimentul de disperare şi vină.

Modele teoretice ale sindromului Burnout
Modelul tranzacțional al stresului Maslach
Christina Maslach și Susan E. Jackson (1981-1993), au pus baza abordării social-psihologice a sindromului burnout,
elaborând împreună modelul tridimensional al arderii emoționale. Autorii au reușit să separe conținutul sindromului
burnout de cel al distresului, fundamentâd teoretic existența fenomenului burnout , Byrne, B. M. (1994).
Conform autorilor, epuizarea emoțională apare ca rezultat al acumulării interne a emoțiilor negative, fără
posibilitatea de a le elibera și exterioriza.
Cauzele stresului profesional la cadrele didactice din învățământ
S-a constatat de asemenea, că profesorii experimentează un nivel ridicat de stres și epuizare, datorită a trei motive
principale: ambiguitatea rolului, perceperea lipsei de sprijin administrativ și volumul de muncă.
Factorii menționați variază de la un profesor la altul. În diferite studii, profesorii au menționat că simt frustrare, furie,
anxietate și tristețe atunci când sunt stresați, că s-au simțit epuizați, bolnavi, că au simțit că nu au cu cine să vorbească, că
s-au simțit stresați în cadrul relației cu părinții elevilor. Percepția faptului că le sunt solicitate numeroase competențe și
abilități, au condus la apariția stresului la profesori.
Putem împărți factorii de stres și de epuizare în trei grupuri mari inerente în societate și cultură, individul în cazul
nostru, cadrul didactic și organizația la care se referă:

3258

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Factori sociali
●

Modificări în privința rolului de profesor, ca urmare a responsabilităților sporite, care se identifică cu funcția
de îngrijitor și custode;

●

Schimbarea atitudinii societății față de ei, pentru că, după ani de abandon politic, școala și în general
învățământul, a fost copleșit de o avalanșă de proiecte și propuneri de reforme;

●

Deficiențele în formare, lipsa unei specializări postuniversitare și stabilirea unor programe de pregătire în
domeniul învățământului;

●

Probleme în verificarea productivității și competitivității muncii profesorului.

Factori individuali
Există un risc mai mare decât în alte forme de activitate, există o serie de factori care contribuie la apariția stresului,
cum ar fi comportamente provocatoare, pot fi definite ca fiind: comportamentul de o anumită intensitate, frecvență și
durată, pe care este probabil că siguranța fizică a persoanei sau a altor persoane să fie puse în pericol.

Cu toate acestea,

s-a constatat că profesorii care au făcut o alegere de vocație în ceea ce privește profesia lor, au o motivație de a reuși și o
rezistență mai la stres.
Factori psihosociali
●

Dimensiunile fizice și psihologice ale mediului de lucru, disfuncții arhitecturale, aglomerarea claselor și
zgomotul, poate fi considerat o sursă de stres;

●

Relația cu elevii, lipsa motivației față de studiu și lipsa de cooperare;

●

Relația cu colegii și cu directorul, competitive și contradictorii.

Cu referire specifică la sindromul burnout în rândul profesorilor, ei încep prin un comportament de detașare fizică și
emoțională, aplicarea procedurilor atât de greu, de a face uz de prelegeri tradiționale. Ei vor încerca să respecte pe deplin
programul, fără a ține seama de timpul diferit de asimilare a elevilor, și să depună eforturi pentru a menține o distanță de
siguranță între ei și elevi. Investiție minimă de resurse personale, și cu tendința de a oferi elevilor eșec academic.
Deseori, absenteismul frecvent, poate duce la abandonarea locului de muncă, cu pre-pensionare, sau în schimbarea forței
de muncă, în special în rândul tinerilor.

Concluzii:
1.

Având în vedere creșterea constantă a factorilor de risc, legați de satisfacerea nevoilor de bază în ce privește
autonomia cadrului didactic, influențate de diferitele reforme la nivel educațional, cererea continuă de adaptare
la noile tehnologii de comunicare informatică, se impune acordarea unei atenții continue spre domeniul
învățământului.

2.

Importanța motivației cadrului didactic în desfășurarea acestei profesii, ține de capacitățile psihice și abilitățile
psihopedagogice și educaționale, se impune o intensificare a cercetării și adoptarea de noi măsuri în ce privește
ameliorarea condițiilor de muncă, dezvoltarea autoeficacității cadrului didactic la nivel personal, prin
intensificarea programelor de dezvoltare personală și autodezvoltare generală.
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MODALITĂȚI DE DIAGNOSTICARE ȘI AMELIORARE A RELAȚIILOR CONFLICTUALE ÎNTRE ELEVI
STUDIU PRIVIND INFLUENTA CONSILIERII IN PROCESUL DE MEDIERE A CONFLICTELOR CA
METODA DE AMELIORARE

Insp. Școlar PROF. AANEI MIHAELA
Drd. Ec. AURA COLAN
Drd. Ec. FOCȘĂNEANU ELENA
ISJ NEAMȚ
Obiectivele cercetării
Scopul cercetării este de a analiza în ce măsură există o influenţă semnificativă in urma oferirii unor servicii de
consiliere privind rezolvarea conflictelor asupra modalităţilor de rezolvare a conflictelor ulterioare şi agresivităţii elevilor
participanţi la un curs de management al conflictelor.
Din acest obiectiv general au reieșit următoarele obiective specifice:
-

analiza tehnicilor de soluţionare a conflictelor înainte şi după parcurgerea cursului de management al

conflictelor
-

analiza agresivităţii la un grup de elevi înainte şi după ce au urmat cursul de management al conflictelor.

Ipoteza de lucru
O prima ipoteză de la care am plecat în realizarea acestei lucrări este: dacă un anumit grup de elevi a participat
la un curs de management al conflictului atunci aceștia tind să folosească tehnici adecvate de rezolvare la apariția
conflictului în comparație cu un grup care nu a participat la un astfel de curs.
O altă ipoteza de la care am plecat este: dacă un grup de elevi participă la un curs de management al conflictului
atunci numărul de situații în care aceștia se comportă agresiv scade.
Design experimental
Descrierea experimentului şi a modului de aplicare a probelor
Prezenta cercetare s-a efectuat pe un lot format din 62 elevi. Experimentul s-a desfăşurat la Liceul X din
localitatea Y.
Au fost aplicate un chestionar asupra situațiilor conflictuale elev/elev, testul Thomas- Kilmann privind modurile
de abordare a conflictelor şi un chestionar de agresivitate.
Am utilizat două loturi de elevi (respectiv 2 clase). Asupra primei clase s-a aplicat chestionarul asupra situațiilor
conflictuale elev/elev și după o săptămână un chestionar de agresivitate.
Asupra celui de-al doilea lot s-a aplicat acelaşi chestionar asupra situaţiilor
conflictuale elev/elev. După care elevii au participat la un curs de management al conflictului (3 şedinţe a câte 3 ore). La
finalul cursului s-a aplicat testul Thomas-Kilmann privind modurile de abordare a conflictelor şi într-o următoare şedinţă
s-a aplicat un chestionar de agresivitate.
Structura lotului de subiecţi
Ca subiecţi au fost aleşi subiecţi aparţinând la 2 grupuri experimentale, respectiv 2 clase a câte 31 elevi fiecare.
Vârsta elevilor este cuprinsă între 16-17 ani, dintre care 24 de fete şi 38 de băieţi. Specialitatea la care sunt înscrise cele
două clase este cea de Matematică- Informatică.
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Metode şi tehnici de investigaţie
Metoda defineşte „calea, itinerariul, structura de ordine sau programul după care se reglează acţiunile practice şi
intelectuale în vederea atingerii unui scop”.
Metodele sunt conduse de concepţia generală a cercetătorului, de principiile teoretico- științifice de la care
acesta porneşte, reunite sub denumirea de metodologia cercetării.
Principalele metode utilizate într-o cercetare sunt: observaţia, experimentul, convorbirea, ancheta sociologică
/de opinie (pe bază de chestionar şi pe bază de interviu), metoda biografică, metoda analizei produselor activităţii,
metoda testelor, metoda modelării şi simulării.
A. Observația
Observaţia constă în urmărirea sistematică a faptelor aşa cum se desfăşoară ele în condiţii obişnuite. Se foloseşte
în toate etapele cercetării şi însoţeşte, de obicei, toate celelalte metode, oferind date suplimentare în legătură cu diverse
aspecte ale fenomenelor investigate. Folosirea observației înseamnă respectarea unor cerințe cum ar fi:
a) Elaborarea unui plan de observaţie cu precizarea obiectivelor ce vor fi urmărite, a cadrului în care se
desfăşoară, a instrumentelor necesare pentru înregistrarea datelor.
b) Consemnarea imediată a datelor observaţiei, fără ca cei observaţi să-şi dea seama de acest lucru. În acest sens,
se folosesc diferite instrumente, cum ar fi fişa sau foaia de observaţie pe baza cărora se întocmeşte protocolul observaţiei,
aparate tehnice pentru înregistrarea unor date şi manifestări.
c) Crearea condiţiilor pentru a nu deteriora desfăşurarea naturală a fenomenelor observate. Un autentic
observator este practicianul însuşi, cel integrat în desfăşurarea propriu - zisă a fenomenului. Un cercetător-observator
exterior poate denatura rezultatele prin simpla sa prezenţă.
d) Efectuarea aceloraşi observaţii în condiţii şi împrejurări variate de către un singur observator sau de către mai
mulţi observatori oferă posibilitatea confruntării datelor obţinute. Concordanţa virtuală sau actuală a mai multor
observatori mărește veridicitatea observației.
Observaţia permite surprinderea manifestărilor comportamentale naturale, fireşti ale individului, oferind mai
ales date de ordin calitativ.
În schimb, un dezavantaj al ei îl reprezintă faptul că observatorul trebuie să aştepte intrarea în funcţiune a
fenomenului studiat.
Se impune ca datele obţinute prin intermediul observaţiei să fie corelate cu cele obţinute prin intermediul altor
metode de cercetare.
Pentru realizarea obiectivelor propuse în lucrare, am folosit atât observaţia spontană, cât şi cea organizată, cea
directă, dar şi cea indirectă, observaţia transversală, precum şi cea longitudinală, prin acestea urmărind în special reacțiile
subiecților vis-a-vis de tehnicile de soluţionare a conflictelor propuse.
B. Experimentul
Experimentul este cea mai importantă metodă de cercetare, având posibilitatea de a ne furniza date precise şi
obiective. Înţelegem prin experiment „provocarea unui fenomen, în condiţii bine determinate, cu scopul de a găsi sau
verifica o ipoteză”.
Valoarea experimentului reiese din aceea că modificăm una din condiţii şi urmărim ce transformări rezultă.
În experiment găsim două categorii de variabile:
• Independente – cele asupra cărora acţionează numai experimentatorul
• Dependente – cele ce depind tocmai de variabilele independente
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Numărul variabilelor este foarte mare: există diverşi factori ai mediului natural, mediul social (diferite
persoane), apoi variabile subiective, specifice celui asupra căruia se desfăşoară experimentul. După scopul urmărit prin
cercetare, experimentatorul modifică unele dintre variabile, altele rămânând constante, ceea ce îi permite să extragă o
serie de concluzii.
Pe parcursul desfăşurării unui experiment se parcurg mai multe etape:
a) observarea stării iniţiale
b) modificarea acestei stări
c) observarea consecinţelor modificării
Pentru a fi folositor, experimentul trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele trei condiţii:
•situaţia observată trebuie să fie reprezentativă pentru o categorie distinctă de
situaţii reale;
• nu trebuie introdusă decât o singură modificare;
• pentru a asigura certitudinea că toate consecinţele observaţiei sunt datorate modificării efectuate, se procedează
la delimitarea în grup de experiment şi grup martor.
Experimentul să fie reușit depinde în mod esenţial de valoarea ipotezei şi ingeniozitatea montajului
experimental, precum şi de calitatea observaţiilor. În experiment există două categorii de observaţii (după cum se poate
remarca din etapele enumerate mai sus): cea iniţială şi cea finală. Doar comparaţia dintre ele ne permite să tragem
concluzii corecte.
De la stabilirea temei de cercetat în aceasta lucrare, am avut în vedere utilizarea experimentului care să ne
furnizeze datele necesare înţelegerii modului de implicare a elevilor în soluţionarea eficientă a conflictelor.
C. Convorbirea
Convorbirea este o discuţie angajată între cercetător şi subiectul investigat, care presupune:
-

relaţia directă între cercetător şi subiect;

-

schimbarea locului şi rolurilor partenerilor (cel care a întrebat poate să şi răspundă, cel care a răspuns poate

să şi întrebe);
-

sinceritatea deplină a subiectului, evitarea răspunsurilor incomplete sau evazive;

-

existenţa la subiect a unei oarecare capacităţi de introspecţie de autoanaliză;

-

empatia cercetătorului.

Spre deosebire de metodele prezentate mai sus (observaţia şi experimentul), prin intermediul cărora investigăm
conduitele, reacţiile exterioare ale subiectului, convorbirea permite sondarea mai directă a vieţii interioare a acestuia, a
intenţiilor ce stau la baza comportamentului, a opiniilor, atitudinilor, intereselor, convingerilor, aspiraţiilor, conflictelor,
prejudecăţilor şi mentalităţilor, sentimentelor şi valorilor subiectului.
Se întâlnesc mai multe forme ale convorbirii:
•

convorbirea standardizată, dirijată, structurată

•

convorbirea semi-standardizată sau semi-dirijată

•

convorbirea liberă, spontană, asociativă
Pentru reuşita convorbirii, cercetătorul trebuie să o pregătească, adică să-şi structureze (în linii mari sau chiar în
amănunt) întrebările, să culeagă date despre subiect, să-i anticipeze răspunsurile, reacțiile.
Ce este însă foarte important este că cel care face cercetarea să motiveze subiectul pentru a reuşi să-l angajeze în
convorbire, pentru a obţine de la el informaţii cât mai complete şi reale despre sine şi trăirile lui. Este deci esenţial ca
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intuiţia şi empatia cercetătorului să funcţioneze în mod optim.
Marele avantaj al convorbirii este că permite recoltarea multor informaţii în timp relativ scurt, iar dezavantajul
constă în subiectivitatea subiectului sau în lipsa sa de receptivitate.
Pe tot parcursul cercetării am uzat de convorbire care, pe lângă metodele structurate, să întregească datele oferite
de acestea.
D. Ancheta de opinie
Această metodă are o arie foarte largă de aplicabilitate, vizând caracteristicile geo-istorice ale mediului social,
caracteristicile condiţiilor de viaţă, parametri demografici, dar mai ales opiniile, atitudinile, trebuinţele, aspiraţiile,
motivaţiile, comportamentul oamenilor. Cunoașterea părerilor oamenilor despre fapte, evenimente sociale, este utilă atâta
timp cât nu se încearcă o absolutizare a lor. Nefiind informaţii obiective despre realitatea studiată, ele trebuie
subordonate informaţiilor obţinute prin intermediul metodelor obiective.
Ancheta sociologică constă într-un dialog între cercetător şi subiecţii impuşi investigaţiei, în vederea acumulării
unor date în legătură cu anumite fenomene şi manifestări a acestora.
Pentru noţiunea de anchetă ca metodă de cercetare sunt esenţiale două caracteristici:
•

Caracterul ei metodic, în sensul că trebuie să satisfacă unele cerinţe riguroase şi să permită recoltarea unor informaţii
cuantificabile

•

Caracterul particular al realităţii asupra căreia se apleacă: universul personal al celui cercetat şi universul social,
instituţionalizat
Ancheta sociologică se poate realiza prin două tehnici: interviul şi chestionarul.

a)

Interviul este o tehnică frecvent utilizată în cercetare ce presupune raporturi verbale între participanţii aflaţi faţă în faţă.
Spre deosebire de convorbire, direcţia de acţiune este unilaterală, fiecare îşi păstrează locul de emiţător sau de receptor.
Această metodă poate fi integrată altor metode sau poate fi utilizată ca metodă de sine stătătoare. Există interviuri
individuale sau de grup, clinice (centrate pe persoană) şi focalizate (centrate pe temă). Avantajul utilizării interviului îl
constituie investigarea unui număr mare de persoane într-un timp relativ scurt, prelucrarea rapidă a materialului.

b) Chestionarul reprezintă o succesiune logică şi psihologică de întrebări scrise sau imagini grafice având funcţii de stimuli
în raport cu ipotezele cercetării. Alcătuirea chestionarului este o muncă laborioasă care nu trebuie făcută la întâmplare.
Folosirea ştiinţifică a chestionarului presupune parcurgerea mai multor etape:
- stabilirea obiectului anchetei
- documentarea
- formularea ipotezei
- determinarea populaţiei anchetei
- eşantionarea
- alegerea tehnicilor şi redactarea chestionarului
- pre-testul
- redactarea definitivă a chestionarului
- alegerea metodelor de administrare a chestionarului
- analiza rezultatelor obţinute în raport cu obiectivele formulate
- redactarea raportului final de anchetă.
Avantajele sunt aceleaşi ca la interviu, la ambele existând însă riscul apariţiei
subiectivismului.
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După delimitarea problemei de cercetat am folosit chestionare şi teste pentru elevi, urmând, după prelucrarea
datelor, să stabilim atât modalităţile de abordare a conflictelor, cât şi gradul de agresivitate a elevilor implicaţi in aceasta
cercetare.
Chestionarele şi testele au cuprins atât întrebări închise cât şi deschise referitoare la situaţii conflictuale, tehnici
de soluţionare a conflictelor şi agresivitatea subiecţilor, mizând pe răspunsuri sincere la problemele dezbătute.
E. Biografia
Prin intermediul acestei metode se poate explora toate sursele biografice care ar putea furniza eventuale date
despre personalitatea cuiva. Ea este larg utilizată pentru cunoașterea psihopedagogică a elevilor (în lucrarea noastră şi a
cadrelor didactice). Vizează, de fapt, cumularea de informaţii despre principalele evenimente parcurse de individ în
existenţa sa, în vederea cunoaşterii „istoriei personale” a fiecăruia, atât de necesară în stabilirea profilului personalităţii
sale.
Datele obţinute în urma analizei biografice a mai multor persoane oferă prilejul surprinderii unor manifestări
comune şi efectuării unor generalizări de natură psihopedagogică privitoare la originile şi mecanismele devenirii
personalităţii, a factorilor de mediu şi educaţionali favorabili în acest sens.
Biografia oferă o imagine unitară asupra omului, facilitând cunoaşterea sa concretă. Marile avantaje ale metodei
biografice sunt reprezentate de naturalitatea şi autenticitatea datelor furnizate. Dezavantajul constă în faptul că
reconstituirea datelor poate fi incompletă sau chiar voit deformată. De aceea, datele obţinute prin această metodă trebuie
neapărat corelate cu cele obţinute prin alte metode de cercetare.
Am utilizat această metodă în obţinerea de date în special despre autocunoaştere din partea elevilor şi despre
modalităţi proprii de abordare a conflictelor în care ei sunt implicaţi, urmând ca ulterior să beneficiem de o înţelegere
mai clara si complexă asupra rezultatelor la testele şi chestionarele aplicate asupra aceloraşi elevi.
Pentru a reuşi să elucidăm problemele pe care mi le-am propus în cercetare şi pentru
confirmarea ipotezei formulate, m-am orientat spre următoarele metode de lucru:
-

observaţia

-

experimentul

-

ancheta pe bază de interviu

-

ancheta pe bază de chestionar

-

metoda biografică

Prelucrarea, interpretarea şi analiza datelor
Etapa constatativă
Chestionar asupra situaţiilor conflictuale
Chestionarul asupra situaţiilor conflictuale a fost aplicat celor 2 clase fără limită de timp, fără explicaţii
suplimentare, fără discuţii în colectiv asupra acestui subiect și bazându-mă pe sinceritatea respondenților. Etapa
experimentală a urmărit compararea pe grupe a răspunsurilor date de elevi la fiecare item.
Cât de des intraţi în situaţii de conflict?
Din grupul Martor
Cu părinții
Cu colegii / prietenii
Cu profesorii

Zilnic
3
6
2

1-2ori/săpt.
12
11
5
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0
7
8
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Din grupul Test
Zilnic

1.

1-2ori/săpt.

1 dată/lună

Niciodată

Cu părinţii

2

10

19

0

Cu colegii/prietenii

5

13

6

7

Cu profesorii

3

6

15

7

Care sunt cauzele izbucnirii acestor conflicte :
Cauza

Martor

Test

Divergențe din cauza resurselor material

14

16

Divergențe de natură sentimentală

28

27

Neînţelegeri legate de activități școlare

48

44

Divergenţe de opinii

35

38

Influenţe exterioare

8

10

Valori morale, culturale, sociale diferite

21

24

2. Clasificaţi cauzele de mai sus în funcţie de cât de des le întâlniţi voi în conflictele pe care le aveţi cu colegii:
1. Neînţelegeri legate de activităţi şcolare
2. Divergenţe de opinii
3. Divergenţe de natură sentimentală
4. Valori morale, culturale, sociale diferite
5. Divergenţe din cauza resurselor materiale
6. Influenţe exterioare
Cele mai dese conflicte sunt cu:
Colegii de clasă
Colegii mai mari

14

Martor
28
12

Colegii mai mici

5

4

Prieteni din alte clase

22

23

Test
27

3.Aveti voie să vă spuneţi părerea, să vă disculpaţi sau să vă expuneţi argumentele proprii?
Niciodată
Martor

Rar
Test

Tot timpul

Martor

Test

Martor

Test

Părinţii

2

3

25

22

4

6

Colegii/prietenii

2

3

14

18

15

10

Profesorii

7

9

21

20

3

2
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4.Vă manifestaţi ostilitatea cu vorbe urâte, cu trântitul uşii, bătutul din picior, etc.?
Niciodată

Rar

Martor

Test

Martor

Tot timpul

Test

Martor

Test

Faţă de părinţi

1

2

5

4

25

25

Faţă de colegi/prieteni

0

0

4

6

27

25

Faţă de profesori

22

23

8

6

1

2

5.Vă emoţionaţi intens în situaţii tensionate?
Întotdeauna
Martor

Test

18

Niciodată

Rar
Martor

17

Test

8

Martor
12

Test

5

2

6. Spuneţi pe faţă ce credeţi despre…?
Niciodată
Grup

Martor

Uneori, dar rar

Întotdeauna

Test

Martor

Test

Martor

Test

Părinţi

8

9

15

11

8

11

Colegi/prieteni

3

5

6

5

22

21

Profesori

23

26

8

4

0

1

7. Cum reacționezi când ești implicat într-un conflict?
Acţiune

Martor

Test

Te consulţi cu un profesor

0

0

Te consulţi cu un prieten

6

24

Te consulţi cu părinţii

4

6

Reacţionezi agresiv

28

32

Tratezi problema cu indiferenţă

18

20

8. Atunci când dorești, reușești să rezolvi conflictele într-un mod favorabil?
Niciodată
Martor

Rar
Test

2

Martor

1

21

Des

Martor
19

Întotdeauna

Test

Test

6

8

Martor

Test

2

3

9. Colegii şi/sau prietenii sunt de acord în tot ceea ce faceţi?
Întotdeauna

Niciodată

Rar

Martor

Test

Martor

Test

Martor

Test

12

10

14

16

5

5
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10.

Vă consideraţi nedreptăţit în multe situaţii?
Niciodată

Destul de des

Tot timpul

Martor

Test

Martor

Test

Martor

Test

De familie

0

0

21

19

10

12

De
colegi/prieteni

6

8

22

23

3

0

De profesori

15

11

10

12

6

8

11. Care sunt principalele 3 metode pe care le folosești pentru rezolvarea conflictelor?
Martor

Test

Forţezi părerile tale asupra celuilalt

30

33

Renunţi la ideile tale în favoarea celuilalt

21

18

Insişti cu rugăminţi

16

17

Faci compromisuri

11

8

Ameninţi violent, prin agresiune

11

14

Negociezi un rezultat favorabil amândoura

4

3

Metode

12.Care sunt, după părerea ta strategiile pentru a elimina stările conflictuale între tine şi alţi colegi?
Metode

Martor

Test

Să învăţ să fac compromisuri

44

48

Să învăţ să-mi controlez stările de nervozitate

38

45

Să învăţ să ascult cu atenție pe cel care-mi vorbește
Să încerc să înţeleg pe cel care-mi vorbeşte

28
30

32
28

Să învăţ să-mi controlez gesturile și tonul vocii atunci când comunica
Să învăţ să comunic cu răbdare şi claritate

22

20

14
11

18
8

8

11

Să învăţ să-l respect pe celălalt și ideile sau principiile lui
Să-mi asum responsabilitatea pentru greşelile făcute şi să repar ce e
posibil

Studiile de evaluare a programelor de dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi de management al conflictelor au
identificat o serie de convingeri eronate despre conflicte în rândul participanţilor, convingeri care scad eficienţa
manifestării adecvate în situaţii conflictuale şi a capacităţilor de comunicare eficientă, dacă nu sunt dezvoltate mesaje
alternative.
Cele mai frecvente convingeri eronate, sau mituri despre conflicte, se regăsesc susţinute şi de răspunsul la
chestionarul asupra situaţiilor conflictuale aplicat anterior la cele 2 grupe de elevi testate. Menţionez că nu există
diferenţe semnificative între cele 2 grupe, ceea ce demonstrează că atitudinile participanţilor la test sunt asemănătoare,
indiferent de grupul din care fac parte.
Convingeri eronate asupra conflictelor
1. Nu există conflicte, sau dacă acestea există, se întâmplă altor persoane, se întâmplă rar şi semnalizează o
ruptură, un deficit, o incapacitate a celor implicaţi în ele.
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- 42 % din cei intervievaţi apreciază că se confruntă cu conflicte zilnic sau 1- 2 pe săptămână (întrebarea 2)
2. Conflictul nu se rezolvă decât printr-un compromis, cineva trebuie să cedeze, „să fie condus”, să nu se
exprime.
- 75 % din cei intervievaţi consideră că foarte rar sau niciodată li se permite să îşi exprime părerea, să se
disculpe (întrebarea 6)
3. Conflictul este întotdeauna negativ şi distructiv
-74,2 % dintre elevi consideră că există manifestări frecvente de ostilitate,vorbe urâte, comportamente urâte,
când este vorba despre conflict (întrebarea 7)
4. Confruntarea cu o problemă sau o dispută este întotdeauna neplăcută
- 83 % dintre elevi trăiesc emoţii intense, de cele mai multe ori negative(întrebarea 8)
5. Conflictul se rezolvă de consideră că este mai înţelept să renunţi în a-ţi susţine punctul de vedere şi să aştepţi
ca timpul să rezolve problemele existente (întrebarea 9)
6. Atunci când reacţionezi negativ „eşti mai tare decât ceilalţi” şi reuşeşti să-ţi
impui punctul de vedere
-

49 % din elevii intervievaţi recurg la agresivitate sau indiferenţă atunci când
se raportează la un conflict (întrebarea 10)
7. Există doar situaţii de „pierdere – câştig” sau „pierdere – pierdere” în desfășurarea unui conflict
- 68 % dintre cei intervievaţi consideră că este mai uşor să rezolvi un conflict dacă forţezi părerile tale asupra
celuilalt, ameninţi violent prin agresiune, sau prin renunţare la ideile personale în favoarea oponentului (întrebarea 14)

Etapa experimental
Testul Thomas-Kilmann privind modurile de abordare a conflictelor
Testul Thomas-Kilmann de abordare a conflictelor este destinat evaluării comportării individului în situaţii
conflictuale. Situaţiile conflictuale sunt acelea în care dorinţele a doi oameni par incompatibile. În astfel de situaţii putem
descrie comportarea unei persoane pe 2 coordonate de bază:
(1) asertivitatea, măsura în care individul încearcă să-şi satisfacă propriile dorinţe, şi
(2) cooperarea, măsura în care individul încearcă să satisfacă dorinţele celelalte
persoane.
Aceste 2 coordonate de bază pot fi folosite pentru a defini 5 metode specifice de abordare a conflictelor. Aceste
5 moduri de abordare a conflictelor sunt arătate mai jos:
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Neasertivitate---Asertivitate

Asertivitate

Figura 1

COMPETITIE

COLABORARE

COMPROMIS

EVITARE
Necooperativ ---- Cooperativ

ACOMODARE

Cooperare
Rezultatele obţinute de elevi la acest test sunt trecute în tabelul de mai jos, evidenţiind diferenţe
semnificative între modul de abordare al elevilor din cadrul grupului martor în comparaţie cu
componenţii grupului test, care au urmat un curs de soluţionare eficientă a conflictelor.
Tabel 1
M

T

Sunt momente în care îi las pe alţii să-şi asume
Evitare
responsabilitatea rezolvării unei probleme.
A. În loc să dezbatem lucrurile cu care nu suntem de acord,
încerc să pun accentul pe lucrurile cu care suntem
Acomodare
B. amândoi de acord.

71%

55%

29%

45%

2

A. Încerc să găsesc o soluţie de compromis.
Compromis
B. Încerc să mă ocup de toate problemele celuilalt şi de ale Colaborare
mele.

81%
19%

58%
42%

3

A. De obicei manifest hotărâre în urmărirea unui
Competiție
scop.
B. E posibil să încerc să menajez sentimentele celuilalt şi să Acomodare
păstrez relaţiile cu el.

52%

77%

48%

23%

A. Încerc să găsesc o soluţie de compromis.
B. Uneori îmi sacrific propriile dorinţe pentru ale

39%
61%

87%
13%

1

174
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Caut în mod constant ajutorul celuilalt în găsirea unei
Colaborare
soluţii.
Încerc să fac ce e necesar pentru a evita tensiunile inutile. Evitare

19%

74%

81%

26%

A
Încerc să evit crearea unor situaţii neplăcute
.pentru mine.
Încerc să obţin câştig de cauză pentru punctul meu de
B
vedere.
.

Evitare

58%

26%

Competiție

42%

74%

A
Încerc să amân chestiunea până voi avea timp să reflectez Evitare
.la ea.
Renunţ la anumite puncte de vedere în favoarea
Compromis
B
altora.
.

74%

39%

26%

61%

A
De obicei manifest hotărâre în urmărirea unui
Competiție
.scop.
Încerc să fac să se discute pe faţă toate problemele de la Colaborare
B
bun început.
.

48%

26%

52%

74%

A
Îmi dau seama că nu merită întotdeauna să-ţi faci griji din Evitare
.cauza diferenţelor de opinie.
Fac un oarecare efort să-mi impun punctul de vedere.
Competiție
B
.

42%

32%

58%

68%

Manifest hotărâre în urmărirea scopurilor.
Încerc să găsesc o soluţie de compromis.

Competiție
Compromis

58%
42%

61%
39%

Încerc să fac să se discute pe faţă toate problemele de la Colaborare
bun început.
E posibil să încerc să menajez sentimentele
Acomodare
celuilalt şi să păstrez relaţiile cu el.

68%

94%

32%

6%

Uneori evit luările de poziţie care ar putea da naştere la Evitare
controverse.
Sunt dispus să accept unele puncte de vedere ale celuilalt Compromis
dacă şi el acceptă unele din ale mele.

42%

16%

58%

84%

Propun o cale de mijloc.
Insist pentru a-mi face clar înţelese punctele de
vedere.

45%
55%

48%
52%

Compromis
Competiție

3270

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Îi spun celuilalt logica şi avantajele punctului meu de
vedere.
Încerc să-i arăt celuilalt logica şi avantajele
punctului meu de vedere.

Colaborare

39%

81%

Competiție

61%

19%

A
E posibil să încerc să menajez sentimentele celuilalt şi să Acomodare
.păstrez relaţiile cu el.
Încerc să fac ce e necesar pentru a evita tensiunile inutile. Evitare
B
.

16%

55%

84%

45%

A
Încerc să nu jignesc sentimentele celuilalt.
.Încerc să-l conving pe celălalt de avantajele
B
punctului meu de vedere.
.

Acomodare
Competiție

39%
61%

10%
90%

A
De obicei manifest hotărâre în urmărirea unui
Competiție
.scop.
Încerc să fac ce e necesar pentru a evita tensiunile inutile. Evitare
B
.

71%

61%

29%

39%

A
Dacă asta îl face pe celălalt fericit, e posibil să-l
Acomodare
.las să-şi menţină părerile.
Sunt dispus să accept unele puncte de vedere ale celuilalt Compromis
dacă și el acceptă unele din ale mele.
Încerc să fac să se discute pe faţă toate problemele de la Colaborare
bun început.
Încerc să amân problema până voi avea timp să
Evitare
reflectez la ea.
Încerc să rezolv imediat diferenţele de opinie. Încerc să Colaborare
găsesc o combinaţie acceptabilă de câştiguri şi pierderi Compromis
pentru noi amândoi.
Dacă punctul de vedere al celuilalt pare să fie foarte Acomodare
important pentru el, încerc să-i satisfac dorinţele.
Încerc să-l fac pe celălalt să fie de acord cu un
compromis.
Compromis
În negocieri încerc să ţin seama de dorinţele
Acomodare
celuilalt.
Întotdeauna sunt înclinat să discut direct
Colaborare
problema.
Încerc să găsesc o soluţie intermediară între cea propusă Compromis
de mine şi cea propusă de celălalt.
Îmi exprim clar dorinţele.
Competiție
Mă preocupă adesea satisfacerea tuturor dorinţelor
Colaborare
noastre.
Sunt momente când îi las pe alţii să-şi asume
Evitare
responsabilitatea rezolvării unei probleme.
Încerc să-i arăt celuilalt logica şi avantajele
Competiție
punctului meu de vedere.
În negocieri încerc să ţin seama de dorinţele
Acomodare
celuilalt.

74%

26%

26%

74%

39%

97%

61%

3%

16%
84%

81%
19%

39%

19%

61%
29%

81%
16%

71%

84%

16%

16%

84%
65%

84%
81%

35%

19%

90%

42%

10%

58%
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Propun o cale de mijloc.
Compromis
Mă preocupă aproape întotdeauna satisfacerea tuturor
Colaborare
dorinţelor noastre.
Uneori evit luările de poziţie care ar putea da naştere la Evitare
controverse.
Dacă asta îl face pe celălalt fericit, îl las să-şi menţină
Acomodare
părerile.
De obicei manifest hotărâre în urmărirea unui
Competiție
scop.
De obicei caut ajutorul celuilalt în găsirea unei soluţii.
Colaborare
Propun o cale de mijloc.
Compromis
Îmi dau seama că nu merită întotdeauna să-ţi faci griji din Evitare
cauza diferenţelor de opinie.
Încerc să nu jignesc sentimentele celuilalt.
Acomodare
Întotdeauna discut problema cu celălalt ca să o
Colaborare
putem rezolva.

61%
39%

39%
61%

58%

48%

42%

52%

68%

45%

32%
16%
84%

55%
81%
19%

39%
61%

10%
90%

Competiţia este asertivă şi necooperativă – un individ îşi urmăreşte propriile scopuri pe seama celuilalt. Acest
mod indică o orientare spre putere a individului, care foloseşte orice mijloace care i se par potrivite pentru a-şi impune
punctul de vedere – capacitatea de argumentare, rangul, sancțiuni. Competiţia poate să însemne susţinerea propriilor
drepturi, apărarea unui punct de vedere pe care îl crede corect sau, pur şi simplu, încercarea de a câştiga.
Utilizări
- când acţiunea rapidă şi hotărâtă este vitală; de ex., în urgenţe;
- în chestiuni importante care necesită adoptarea unui curs de acţiune ce nu se bucură de popularitate; de ex.,
respectarea unor reguli nepopulare, disciplina;
- în chestiuni vitale pentru bunăstarea clasei, atunci când există certitudinea adevărului deţinut
- pentru a recurge la autoprotecţie de cei care profită de pe urma comportamentului
necompetitiv.
În cadrul grupului martor, acest comportament reprezintă 24,9 % din totalul alegerilor efectuate, pe când în
grupul test această abordare a reprezentat 23,3 % din participanţi.
Acomodarea este neasertivă şi cooperantă – opusul competiţiei. Când adoptă acest mod, individul îşi neglijează
propriile interese pentru a le satisface pe ale celuilalt; acest mod conţine un element de sacrificiu de sine. Acomodarea
poate lua forma generozităţii dezinteresate, a carităţii, a ascultării ordinelor altuia în ciuda propriilor dorinţe sau a cedării
în faţa altui punct de vedere.
Când sunt utilizatei:
-când o persoană realizează că nu are dreptate, pentru a putea auzi un alt punct de vedere, pentru a învăţa de la
alţii şi pentru a arăta că este rezonabilă;
-când chestiunea este mult mai importantă pentru celălalt decât pentru propria persoană, pentru a satisface
nevoile celorlalţi şi ca gest de bunăvoinţă care să ajute la menţinerea unei relaţii de cooperare;
-ca să se creeze un credit pentru problemele ulterioare, mai importante din punctul propriu de vedere;
-când există o situație de inferioritate și posibilitatea de a pierde;
-când păstrarea armoniei și evitarea disfuncționalităților sunt extrem de importante;
-pentru a ajuta la dezvoltarea personală a participanţilor, permiţându-le să experimenteze şi să înveţe din
propriile greşeli.
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În cadrul grupului martor, acest comportament reprezintă 15,3 % din totalul alegerilor efectuate, pe când în
grupul test această abordare a reprezentat 11,1 % din participanţi.
Evitarea este neasertivă şi necooperantă – individul nu-şi urmăreşte propriile interese şi nici pe ale altuia. El nu
ia atitudine faţă de conflict. Evitarea poate îmbrăca forma ocolirii diplomatice a unei chestiuni, a amânării ei până la un
moment mai propice, sau, pur şi simplu, a retragerii dintr-o situaţie ameninţătoare.
Când sunt stilizate:
-când o problemă e lipsită de importanţă sau când alte chestiuni sunt mai presante;
-când nu se întrezărește nici o șansă de a rezolva problema existentă;
-când daunele potențiale ale încercării de a rezolva conflictul ar fi mai mari decât beneficiile aduse de rezolvarea
lui;
-pentru a reduce tensiunile la un nivel constructiv şi a regăsi perspectiva şi atitudinea adecvată;
-când adunarea de informații suplimentare valorează mai mult decât avantajele unei decizii imediate;
-când alții pot rezolva conflictul mai eficient;
-când problema în cauză pare să fie tangenţială sau simptomatică pentru o alta mai gravă.
În cadrul grupului martor, acest comportament a reprezentat 24 % din totalul alegerilor
efectuate, pe când în grupul test această abordare a fost considerată oportună de 12,3 % din participanţi.
Colaborarea este asertivă şi cooperantă – opusul evitării. Colaborarea implică o încercare de a lucra cu cealaltă
persoană pentru a găsi o soluţie care să satisfacă pe deplin interesele ambelor părţi. Înseamnă disecarea unei probleme
pentru a identifica interesele de bază ale celor doi indivizi şi pentru a găsi o alternativă care să le rezolve pe ale
amândoura. Colaborarea între două persoane poate lua forma explorării unei situaţii de dezacord pentru a afla şi învăţa
câte ceva despre ideile celuilalt, a rezolvării unei situaţii care altminteri i-ar aduce pe cei doi într-o relaţie de competiţie
sau a confruntării cu o problemă interpersonală şi a încercării de a o soluţiona în mod creativ.
Utilizări
-

pentru a se găsi o soluţie integratoare atunci când ambele seturi de probleme sunt
prea importante pentru a recurge la compromis;
-când obiectivul major este învăţare, de ex., verificarea presupunerilor sau înţelegerea punctelor de vedere ale
celorlalţi;
-pentru a combina ideile unor persoane care au perspective diferite asupra unor probleme;
-pentru a implica pe ceilalţi prin încorporarea problemelor lor într-o decizie luată prin consens;
- pentru a rezolva resentimentele care incomodează relaţiile interpersonale;
În cadrul grupului martor, colaborarea a reprezentat 17,3 din totalul comportamentelor alese, iar în grupul test
această abordare a fost considerată oportună de 30,4 % dintre participanţi.
Compromisul este intermediar atât în ce privește asertivitatea, cât și în ceea ce priveşte cooperarea. Obiectivul
este acela de a găsi o soluţie rapidă, reciproc acceptabilă, care să satisfacă parţial ambele părţi. Se situează pe o poziţie
intermediară între competiţie şi acomodare. Compromisul înseamnă a ceda mai mult decât în cazul competiţiei, dar mai
puţin decât în cazul acomodării. Prin urmare, abordează o problemă mai direct decât modul evitării, dar n-o explorează la
fel de profund ca modul colaborării. Compromisul poate să însemne depăşirea divergenţelor de opinii, schimbul de
concesii sau căutarea unei căi de mijloc rapide.
Utilizări
-punct mort: obiectivele părților sunt reciproc opuse (poziţie „câştig – pierdere”, iar părţile dispun de potenţiale
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de influenţă sensibil egale;
-ca poziție de retragere, când celelalte opţiuni de negocieri nu mai funcţionează;
-când atingerea obiectivului nu merită efortul necesar a fi depus pentru obţinere;
-ca și poziție intermediară în cazul conflictelor judiciare sau politice cu un termen de desfăşurare foarte lung;
- când o rapiditatea decizie este mai importantă decât optimalitatea sau principialitatea acesteia;
-când părțile au poziții similare în ceea ce priveşte procedura corectă şi rezultatul urmărit;
-avocați, politicieni, management –oricine pentru care o decizie rapidă şi funcţională este mai importantă decât
statornicia principiilor.
În cadrul testului efectuat, grupul martor a socotit compromisul drept opţiune validă în 18,5 % din cazuri, iar
pentru grupul test această abordare a fost considerată oportună de 22,9 % dintre participanți.analiza rezultatelor grupului
martor evidenţiază următoarea ierarhie în obţinerea punctajelor pentru diferitele atitudini faţă de o situaţie
conflictuală,comparativ cu grupul test, care a obţinut următoarea ierarhie:
Tabel 2
Competiție
Evitare
Compromis
Colaborare
Acomodare

Grupul Martor

7,48
7,19
5,55
5,19
4,58

Tabel 3
Grupul Test

Colaborare

9,14

Competitie

6,99

Compromis

6,87

Evitare

3,67

Acomodare

3,33

Există diferenţe semnificative între modurile în care elevii din cele două grupuri se raportează la opţiunile de
comportament prezentate în testului Thomas-Kilmann, astfel:
Tabel 4
Evitare

Acomodare

Competiție

Compromis

Colaborare

martor

24,0%

15,3%

24,9%

18,5%

17,3%

grup test

12,3%

11,1%

23,3%

22,9%

30,4%

dinamica

-49,0%

-27,3%

-6,6%

23,8%

76,0%

Raportat la grupul martor, în urma parcurgerii cursului de consiliere în managementul conflictului, la grupul test
se remarcă următoarele evoluţii evidente:
-

opţiunea de Evitare a scăzut drastic cu 49 %
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-

acomodarea este mai redusă cu 27,3 %

-

competiţia înregistrează o scădere puțin semnificativă, cu 6,6 %

-

compromisul creşte ca opţiune cu 23,8 %

-

colaborarea este superioară cu 76 % !

Grafic, diferenţierea punctajelor realizate de cele 2 grupuri participante la test poate fi ușor urmărită în figura de mai jos.

Figura 2

\
Opţiunile efectuate de participanţii la test demonstrează faptul că influenţa cursului de rezolvare eficientă a
conflictelor se manifestă printr-o creștere a predispoziției spre asertivitate – scor mult ridicat la Colaborare și scoruri
asemănătoare la Competiţie şi Compromis – la elevii din grupul test, faţă de tendinţa naturală de competiţie, pe de o
parte, şi de evitare, pe de altă parte, existentă la indivizii neparticipanţi la curs, din grupul martor.
Etapa finală
Chestionar agresivitate
Agresivitatea este o noţiune care vine din latină – agressio – care înseamnă a ataca. Se referă deci la o stare a
sistemului psihofiziologic prin care persoana răspunde printr-un ansamblu de conduite ostile în plan conştient şi
inconştient, cu scopul distrugerii, degradării, constrângerii, negării sau umilirii unei fiinţe sau lucru investite cu
semnificaţie, pe care agresorul le simte ca atare şi reprezintă pentru el o provocare.
Manifestările agresivităţii umane sunt extrem de diverse şi la diferite niveluri: atitudinal, comportamental
(fizic şi verbal).
Chestionarul aplicat la cele 2 grupe testate se referă la cele 3 aspecte ale agresivităţii enumerate mai sus, iar
rezultatele obţinute evidenţiază diferenţe semnificative nu atât la ierarhizarea formelor agresivităţii, cât mai degrabă la
proporţiile (intensitatea) manifestării acestora în viaţa indivizilor. Rezultatele de mai jos la întrebările chestionarului
susţin această realitate. Considerăm că diferenţele semnificative între cele 2 grupe sunt datorate participării grupei „test”
la cursul de soluţionare adecvată a conflictelor, în care s-a pus un mare accent pe asertivitate și cooperare, adică
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colaborare în detrimentul competiţiei şi a metodelor de
soluţionare de tip „câştig – pierdere” sau „pierdere – pierdere”.
Din considerente matematice, am reordonat itemii după
încadrarea într-o anumită formă de agresivitate.
Atitudine agresivă
1.S-a întâmplat să vă supăraţi atât de tare pe o persoana încât săi doriţi moartea?
La această întrebare nu s-a înregistrat nici un răspuns pozitiv. În
concluzie, acest punct nu concură la calcularea scorurilor de
agresivitate.
2.Vă imaginaţi, uneori, că adversarilor dvs. li se întâmplă ceva
rău?
Figura 3

3.Aţi prefera să locuiţi într-un oraş mai mare decât într-un sat mic liniştit?
Figura 4
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4.Vă face plăcere să "decapitați" florile cu un băţ?
Figura 5

6.

După o petrecere, aveţi adesea dorinţa ca, împreună cu ceilalţi, să mai faceţi o poznă pentru a necăji oamenii?

Figura 6
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7.

Intraţi, uneori, în conflicte pentru chestiuni la care nu vă pricepeți
Figura 7

Figura7

8.

Uneori, vă face plăcere să "răniţi" oamenii care vă sunt dragi?

Figura 8

Figura8
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9.

Câteodată, vă este dor sa faceți ceva palpitant?

Figura 9

Comportament fizic agresiv

1.

Vă place uneori să supăraţi pe alţii ?
Figura 10
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2. Vă simțiți aproape tot timpul agitat?
Figura 11

3.

Aţi întâlnit oameni care v-au supărat atât de mult, încât s-a ajungeți la bătaie?

Figura 12

Figura 12
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4.

Vi se întâmplă uneori să vreți să faceți ceva țăndări?
Figura 13

5.

Vă muşcaţi deseori buzele, scrâşniţi din dinţi sau vă roadeţi unghiile?
Figura 14
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6.

Sincer vorbind, s-a întâmplat să loviți un animal?
Figura 15

7.

V-ar plăcea să aveţi o profesie legată de multă variaţie şi călătorii, chiar dacă aceasta ar însemna mai multă nesiguranță?
Figura 16
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8.

Uneori, nu vă puteţi stăpâni pornirea de a-i face pe alții să sufere?
Figura 17

Comportament verbal agresiv
1.

S-a întâmplat vreodată să înjurați fără motiv?
Figura 18

3283

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

2.

Vă face plăcere să comentați greșelile altora în prezența lor?
Figura 19

3.

Cândsunteţimaimulţi,văcuprindeadeseadorinţairezistibilăpentruglumeşifeste,careîn mod cert deranjează pe unii?

Figura 20
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4. În condiţiile în care nu sunteţi înţeles, credeţi că ridicarea tonului ajută?
Figura 21

5.

Vă face plăcere să faceţi câte o glumă nevinovată pe socoteala altora?
Figura 22
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6. Vă place să vă bateți joc de alții?
Figura 23

7 Atunci când cineva vă deranjează, răspundeți prin cuvinte jignitoare?

Figura 24
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8

Când vă enervaţi, vorbiţi mai repede decât de obicei?
Figura 25
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CONCLUZII
Există mai multe tipuri de consiliere educaţională, dintre care cea de dezvoltare personală se referă la
formarea de abilităţi şi atitudini care permite o funcţionare personală şi socială flexibilă şi eficientă în scopul atingerii
stării de bine.
La nivel de apreciere generală se mediatizează faptul că adolescenţii din zilele de azi sunt implicaţi în
conflicte numeroase pe care de cele mai multe ori încearcă să le rezolve având o atitudine necorespunzătoare, agresivă.
Pornind de la ideea că această agresivitate decurge din conştientizarea unei stări de frustrare şi a lipsei unor abilităţi de
comunicare şi rezolvare a conflictelor eficiente.
În urma derulării etapei de cercetare a acestei lucrări, concluziile care ies la iveală arată că tinerii se
confruntă cu numeroase conflicte, pe care de cele mai multe ori încearcă să le nege, reprime, camufleze sau soluţioneze
de tipul câştigător-învins sau învins-învins, această realitate atrăgând după sine o serie de efecte negative, printre care:
scăderea implicării în activitate, diminuarea sentimentului de încredere în sine, polarizarea poziţiilor şi formarea de
coaliţii, dileme morale, dificultăţi în luarea deciziilor. Această atitudine este o realitate care reprezintă ambele grupuri de
cercetare în momentul iniţial al experimentului.
Prin participarea grupului experimental (test) la un curs de consilierea colectivă privind strategii eficiente
de soluţionare a conflictelor, în care s-a urmărit în principal formarea de deprinderi, aceştia conştientizează importanţa
unei baze teoretice corecte privind conflictul, a unor tehnici multiple de soluţionare, a unei comunicări eficiente şi a
recunoaşterii efectelor pozitive ale conflictelor: creşterea motivaţiei pentru schimbare, îmbunătăţirea identificării
problemelor şi a soluţiilor, creşterea coeziunii unui grup după soluţionarea comună a conflictelor, creşterea capacităţii de
adaptare la realitate, oportunitatea de cunoaştere şi dezvoltare de deprinderi, dezvoltarea creativităţii.
Deci, între cele două grupuri, în funcţie de participarea / neparticiparea la cursul de formare, apare o
diferenţă semnificativă în felul în care elevii se raportează la modalităţi posibile de soluţionare a conflictelor.
Deprinderile de asertivitate însușite de grupul experimental contrastează cu modele comportamentale opuse ca pasivitatea
şi agresivitatea, întâlnite la grupul martor. În timp ce abordarea asertivă şi cooperantă reprezintă o modalitate de adaptare
eficientă la situaţii conflictuale interpersonale, manifestată printr-un set de atitudini şi comportamente învăţate care au ca
şi consecinţe îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea încrederii în sine, respectarea drepturilor personale, formarea
unui stil de viaţă sănătos, îmbunătăţirea abilităţilor de luare de decizii responsabile (Rakos, 1991), modelele
comportamentale opuse vizează agresivitatea şi pasivitatea.
Agresivitatea reprezintă o reacţie comportamentală prin care se blamează şi acuză cealaltă persoană, prin
care se încalcă reguli impuse de autorităţi (părinţi, profesori), prin care există insensibilitate la sentimentele celorlalţi,
lipsă de respect, sarcasm, critică în comunicare, ostilitate şi furie. Pasivitatea este un comportament care poate fi descris
ca răspunsul unei persoane care încearcă să evite confruntările, conflictele, îşi doreşte ca toată lumea să fie mulţumită,
fără însă a ţine cont de drepturile sau dorinţele sale personale; manifestarea unei persoane care nu face cereri, nu solicită
ceva anume, nu se implică în câştigarea unor drepturi personale sau în apărarea unor opinii. Aceste persoane se simt
rănite, frustrate, iritate, fără însă a încerca să-şi exprime nemulţumirile faţă de ceilalţi.
Siguranţa pe care o conferă abordarea asertivă asupra imaginii de sine este reflectată de diferenţa care
există între cele două grupuri şi anume cei care au deprinderi de soluţionare eficientă a conflictelor au un coeficient de
agresivitate mai scăzut decât cei care nu au participat la curs. Decurge de aici, deci, că putem să vorbim despre
necesitatea unor şedinţe de consiliere prin care să putem să formăm la elevi deprinderi şi atitudini care definesc un gen
de personalitate complex, nefrustrat în faţa conflictelor, ci capabil să le prevină printr-o comunicare eficientă şi, în
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condiţiile în care este implicat în ele, să dovedească flexibilitate, maturitate şi siguranţă.
De obicei, când primesc rezultatele unui test, oamenii vor să ştie în primul rând „care sunt răspunsurile
corecte?”. Situaţiile conflictuale cu care ne ciocnim şi personalităţile noastre sunt atât de variate încât nu există
răspunsuri universal corecte. Toate cele cinci moduri de abordare a conflictului sunt utile în anumite situaţii. Fiecare
reprezintă un set de deprinderi sociale folositoare. Înţelepciunea noastră convenţională recunoaşte, de exemplu, că adesea
„două capete sunt mai bune decât unul” (colaborare). Dar tot ea spune „blândul moşteneşte pământul” (acomodare), „mai
las eu, mai dai tu” (compromis), „nu mă amestec, nu mă bag” (evitare), „dreptatea e a celui mai tare” (competiţie).
Eficienţa unui anumit mod depinde de cerinţele situaţiei conflictuale specifice şi de îndemânarea cu care e
utilizat. Fiecare dintre noi este capabil să folosească toate cele cinci moduri; nici unul nu putem fi caracterizaţi ca având
un singur stil rigid de abordare a conflictelor. Cu toate acestea, fiecare individ foloseşte anumite moduri mai bine decât
altele, fie din motive temperamentale, fie din obişnuinţă. Dar obişnuinţa şi temperamentul pot să fie controlate prin
exerciţiu şi aici intervine înţelepciunea de a îmbina toate aceste elemente pentru ca situaţia de conflict să se finalizeze
într-o posibilitate de învăţare şi dezvoltare a celor implicaţi.
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METODE INTERACTIVE ȘI UTILIZAREA ACESTORA ÎN PROCESUL DE
DESCOPERIRE A TALENTELOR COPIILOR
RĂDULESCU MARCELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ”DIMITRIE STURZA ”TECUCI
„Pedagogia modernă nu caută să impună nici un fel de reţetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea
metodelor, conservatorismul educatorilor, rutina excesivă, indiferenţa etc. aduc mari prejudicii efortului actual de
ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel iniţiativei şi originalităţii individuale sau colective
de regândire şi reconsiderare în spirit creator a oricăror aspecte care privesc perfecţionarea şi modernizarea
metodologiei învăţământului de toate gradele. În fond creaţia, în materie de metodologie, înseamnă o necontenită
căutare, reînnoire şi îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare.” -Ioan Cerghit
Un rol important în actul educaţional, îl au metodele interactive de grup, care sunt modalităţi moderne de
stimulare a învăţării în funcție de talentele fiecărui copil, instrumente didactice care favorizează schimbul de experienţe,
de cunoştinţe.
„Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării, observând tendinţele inhibitorii care pot apărea în
interiorul grupului.” -Ion-Ovidiu Pânișoară
Avantajele utilizării acestor metode sunt:
✓

stimularea efortului și a productivității individului,

✓

dezvoltarea capacității elevilor de a lucra în echipă;

✓

dezvoltarea inteligențelor multiple;

În procesul optimizării activităţii instructiv-educative, pe lângă metodele cu aplicabilitate generalizată, se
recurge la alternativele de instruire activă şi interactivă prin care se urmăreşte implicarea activă a elevilor în procesul de
învăţare, însuşirea strategiilor învăţării prin cooperare şi înlăturarea rutinei.
Aceste metode sunt benefice întrucât stimulează creativitatea şi gândirea critică, elimină memorarea mecanică,
dirijează observaţia spre esenţe, formarea deprinderii de a stabili conexiuni, formarea spiritului competitiv, dezvoltarea
învăţării prin cooperare, crearea unui parteneriat elev-profesor.
În continuare voi enumera câteva din metodele interactive:
Braistorming-ul (asaltul de idei) – feprezintă formularea unui număr cât mai mare de idei – oricât de fanteziste
ar putea părea acestea – ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea generează calitate.
O altă „Hartă a povestirii” poate compara din anumite perspective două sau mai multe povestiri şi se poate
realiza sub forma unui tabel;
Reţeaua personajelor – este o metodă grafică de descriere a personajelor şi de argumentare a descrierii. Elevii
vor scrie într-un cerc desenat numele personajului. În cercuri satelit scriu cuvinte care caracterizează personajul, iar apoi
citate, reformulări;
„Arborele lui Sapiro” - Conflictul în viziunea lui Daniel Sapiro este asociat cu un arbore. Fiecare parte a lui
reprezintă o parte componenta a conflictului:
• solul - mediul social în care izbucneşte conflictul (familia, colectivul, şcoala);
• rădăcina - cauzele multiple ale conflictului;
• tulpina - părţile implicate în conflict;
• scorbura - problema clară definită a conflictului;
• florile - emoţiile proprii pozitive şi negative a celor implicaţi în conflict;.
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• frunzele - acţiunile concrete a celor implicaţi în conflict;
• fructul - soluţia rezolvării conflictului;
Copacul ideilor – este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi, la baza paginii, în
partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică asemeni crengilor unui copac toate cunoştinţele evocate despre o
anumită temă. Foaia pe care este desenat copacul trece de la un membru la altul al grupului şi fiecare elev are
posibilitatea să citească ce au scris colegii săi. Această formă de activitate în grup este avantajoasă deoarece le propune
elevilor o nouă formă de organizare şi sistematizare a cunoştinţelor;
Diamantul – este o strategie modernă care are la bază împletirea activităţii individuale cu cea de cooperare în
grup. Prin aplicarea acestei metode se urmăreşte antrenarea în activitate a fiecărui elev astfel încât să participe la
soluţionarea sarcinilor de lucru date. Este o metodă care stimuleză interacţiunea între elevi, dezvoltă abilităţile de
comunicare şi gândirea critică a acestora. Metoda se poate utiliza cu succes la orele de educaţie civică, limba română,
istorie, s.a.
Ciorchinele – se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor învăţate anterior, sau în etapa de
evocare, elevii fiind puşi în situaţia de a stabilii conexiuni între elementele studiate, de a se implica activ în procesul de
gândire. În centru se notează conceptul de referinţă, apoi se trasează sateliţii cu conceptele conexe şi de la fiecare ideile
derivate.
Metoda cadranelor – este metoda prin care se rezumă sau se sintetizează conţinutul unei lecţii. Urmăreşte
implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât mai adecvate a unui conţinut informaţional. Se împarte spaţiul de
lucru în patru cadrane şi în fiecare se propune câte o sarcină de lucru;
Explozia stelară – metodă de dezvoltare a creativităţii, asemănătoare braistorming-ului. Scopul este de a obţine
cât mai multe conexiuni între concepte. Se scrie problema a cărei soluţie trebuie descoperită, apoi se formulează cât mai
multe întrebări care au legătură cu ea. Întrebările trebuie să înceapă cu “de ce?”, “cum?”, “când?”, “cine?”, “unde?”;
Metoda celor şase pălării gânditoare – Este o metodă-joc pentru stimularea creativităţii participanţilor şi se
bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt şase pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare:
alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta rolul precis, aşa cum
consideră mai bine. Rolurile se pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe
care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul, iar pentru succesul acestei metode este bine ca materialul
didactic să fie variat şi bogat pentru a dezvolta potențialul fiecărui elev.
Metoda Cubul presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate următoarele
etape:
➢

Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică,
argumentează.

➢

Anunţarea temei.

➢

Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului.

➢

Descrie: culorile, formele, mărimile etc.

➢

Compară: ce este asemănător, ce este diferit. –

➢

Analizează: spune din ce este făcut. –

➢

Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?

➢

Aplică: la ce poate fi folosită?

➢

Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale.
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➢

Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe.

➢

Afişarea formei finale pe tablă.
Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi exprime opiniile proprii.

Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi susţinute de secretarul grupului, urmând să fie
evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de grupul din care fac parte. Turul galeriei presupune evaluarea
interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi.
Metodele interactive sunt determinate de progresele înregistrate în știință, unele dintre acestea apropiindu-se de
metodele de cercetare științifică, punându-l pe elev în situația de a dobândi printr-un efort propriu experiențe de învățare,
altele dezvoltându-i anumite abilități, cum ar fi instruirea asistată de calculator.
Deci, utilizarea metodelor interactive în activitatea didactică are ca rezultat creșterea motivației pentru învățare
și sunt foarte potrivite în cadrul unui proiect tematic pentru reactualizarea și sintetizarea cunoștințelor copiilor despre un
subiect și o ordonare a informațiilor, permit completarea cunoștințelor cu altele noi despre o anumită temă, deasemenea
evidențiază talentele fiecărui copil, stimulează învățarea în perechi; educă toleranța și înțelegerea față de opinia celuilalt.
Organizarea clasei pe echipe presupune şi crearea unei atmosfere de colaborare, de disciplină şi de lucru și nu în
ultimul rând de descoperire a propriului mod de a înțelege lumea mai bine și de a valorifica această înțelegere prin
produse specifice tipului de inteligență caracteristic fiecăruia. Starea de organizare se obţine şi prin „diviziunea muncii ”
în interiorul echipei, respectiv o repartizare a sarcinilor pentru eficientizarea activităţilor.
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:
1. Stoica, A., Creativitatea elevilor, E.D.P., Bucureşti, 1983.
2. Dănescu, E., Stimularea creativităţii , Ed. Paralela 45, București, 2009.
3. Roco, M., Creativitatea şi inteligenţa emoţională, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.
4. Marinescu Silvia, Dinescu Rodica, Invitație la educație, Pitești, Editura Carminis, 2003.
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Influența stărilor psihoemoționale
ale elevilor de liceu asupra vieții viitorilor adulți
Faur Erzsebet
Liceul Teoretric “Mircea Eliade”Lupeni
În activitatea mea didactică cu elevii de liceu,mai ales în calitate de diriginte,am constatat de multe ori cum
rezultatele școlare ale acestora sunt înfluențate în mod negativ de probleme psihoemoționale specifice vârstei.
Din păcate,de foarte multe ori, aceste aspecte sunt neglijate,deseori nici nu sunt identificate sau se trece cu
vederea existența lor cu multă ușurință. Nu se acordă atenție faptului că dezvoltarea unei ființe sănătoase și armonioase
ține foarte mult de un bun echilibru emoțional. Astfel, elevii, viitorii adulți ,ajung la vârsta majoratului și de multe ori din
punct de vedere emoțional nu sunt deloc pregătiți pentru viața de adult.Motivul invocat de adulții din jur este deseori
simplu,contează să înveți lecțiile de la școală, cu restul te descurci cum poți. Acesta este unul dintre motivele pentru care
mulți elevi de liceu ,la absolvire ,considera că nu au bagajul de cunoștiințe necesar pentru a porni în viață din punct de
vedere al abordării situațiilor concrete privind relaționarea cu ceilalți .De foarte multe ori îi auzim spunând că la școală
au învățat multă teorie, dar nu ceea ce este necesar pentru a se descurca în situații concrete de viață.
Aceste lacune, cu care acești tineri pornesc în viață ,vor avea ca efect multe situații mult mai greu de gestionat
ulterior,decât dacă ar fi fost abordate în anii de liceu.
De exemplu,mulți adolescenți,au încredere în propria persoană foarte scăzută. Au fost învățați că trebuie să îți
faci temele,trebuie să înveți,trebuie să ai note mari,și dacă nu a fost tocmai așa,adică ei nu au satisfăcut în mod optim
cerințele de la școala,acest lucru repetat în mai mulți ani,face ca la vârsta majoratului să fie confuzi în ceea ce privește
calitățile lor,să nu aibă încredere în ceea ce pot,să se considere mai prejos decât alții sau dimpotrivă,se ajunge ca această
stare să îi facă să manifeste o agresivitate prin care ei de fapt vor să își valideze propria valoare.Această agresivitate nu
are nimic comun cu adevărata încredere în propria persoană,este de fapt o nevoie ca cei din jur să valideze calitățile
proprii în care ei nu prea cred.
Din acest punct de vedere,este necesar ca elevii să fie încurajați spre a identifica trăirile lor emoționale,spre a le
exprima în mod armonios,spre a le gestiona la momentul potrivit,spre a trage concluzii din experiențele cu care se
confruntă.Aceste stări emoționale nu sunt lipsite de importanță,ele nu dispar ,dimpotrivă,contribuie la construirea unui
caracter, al viitorului adult.
Multe din acțiunile adulților își au sursa din convingeri greșite sau trăiri dureroase din copilărie sau
adolescență.Multe dintre aceste stări emoționale își au sursa din situații de viață cu care aceștia se confruntă cum ar
fi:plecarea părinților în străinătate,despărțirea părinților,probleme de natură financiară,începerea vieții sexuale,probleme
privind orientarea în carieră,concurența în cercurile de prieteni,etc. Toate acestea pun multă presiune psihică asupra vieții
unor adolescenți pe care deseori ei le gestionează așa cum pot,fără a avea nici un fel de ghidare sau susținere din partea
adulților din jur (mă refer înclusiv la cei din viața școlară). În cel mai bun caz apelează la consilierea școlară,care în unele
situații este de mare ajutor,dar mulți elevi nu fac consiliere pentru problemele lor concrete niciodată.
Atunci când se organizează întâlniri de 10 sau 20 de ani de la absolvirea liceului,deseori adulții își amintesc
situații din viața de liceu ,care de fapt i-au marcat mulți ani,de exemplu “m-a dat afară din clasă pentru că am deranjat
ora”,”colega de bancă a copiat și a luat notă mai mare ca mine”.
Gestionarea trăirilor emoționale este importantă la toate vârstele și este foarte bine dacă se acordă atenție acestui
lucru încă din adolescență.Anumite stări de mânie,de revoltă,de umilință,de supărare,de nemulțumire este mult mai bines
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să fie vindicate din adolescență,sau măcar înțelese,pentru ca ele să nu genereze apoi convingeri greșite sau negative,care
afectează pe termen lung viața viitorilor adulți.De multe ori trăirile emoționale negative se rezolvă măcar parțial prin
simple discuții,prin analiza circumstanțelor în care s-a desfășurat un anumit eveniment,prin iertare,printr-o abordare
dintr-o altă perspectivă.
Consider că este necesar ca la școală,să se acorde mai multă atenție din acest punct de vedere elevilor. Uneori,cu
două vorbe inspirate putem ajuta un elev care are anumite probleme,care se confruntă cu anumite stări emoționale
negative. Deseori ,discutănd despre problema ce o are, elevul poate să simtă acceptare și încurajare din partea celorlalți,
chiar dacă problema nu se poate rezolva la școală, dar totuși el astfel este ajutat să își gestioneze emoțiile negative. De
multe ori astfel se poate ajunge la motivarea elevilor pentru a învăța și uneori chiar pentru a nu abandona școala de unii
dintre ei. Aproape întotdeauna,în spatele eșecului școlar,stau probleme emoționale cu care adolescenții se
confruntă,despre care nu au discutat poate cu nimeni,sau doar cu persoane care nu le-au dat importanță.De foarte multe
ori ei găsesc un refugiu pe internet din acest punct de vedere,dar abordarea este deseori una care nu le face bine
deloc..Abordarea problemele emoționale în mod corect și la momentul potrivit, dă de fapt tinerilor putere lăuntrică pentru
a obține rezultate bune în toate domeniile vieții.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII/ Școala online
Prof. Cherim Suna
Liceul Economic „Virgil Madgearu” Constanța

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune adevărate revoluții,
șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării tehnologiei și implicit, a funcționării
organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii școlii.
Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă
prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu studenții și colegii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile
din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe
relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace
moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale.
Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor
didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul
online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important
elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă
determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii /studenții să învețe și să lucreze independent.
Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă,
care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai
mulți elevi/studenți.
În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile tehnologii de
predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire
specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de
instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și
elevi/studenți, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică.
Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către post industrialism şi societatea
bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări pentru sistemul de educaţie. Alături de asigurarea protecției tuturor
elevilor, dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, oferirea
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață, participarea copiilor în procese decizionale referitor la
aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a societății în procesul decizional, crearea condițiilor optime pentru
dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea și realizarea unui proces educațional de
calitate, valorificarea eficientă a resurselor educaționale, promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine
semnificativă. În acest context , o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri instituţionale.
Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei educative,
performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a
imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare 270
Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de
marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor.
Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe,
integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi,
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simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii). al comunității.Factorul principal în crearea imaginii școlii îl
reprezintă calitatea procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența
dintre imaginea proiectată și imaginea reală.Prima este imaginea de sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze
în interiorul și în exteriorul său, pe baza propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu imaginea
reală.Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în opțiunile lor după această imagine
propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea
unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate. Calitatea școlii
depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea
influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. Astăzi
școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor
lor. Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive și
educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de
serviciile oferite de școală. Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod
obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne
profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului.Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie
promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea profesorului.
Şcolile ca instituţii publice în sine, devin într-o mare măsură independente şi intră într-o competiţie a
performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru atragerea de fonduri şi până la urmă de elevi, lucru de care,
în acest mediu concurenţial, depinde nu numai evoluţia instituţiei, ci chiar existenţa ei. Performanţa educaţională se poate
realiza prin atragerea de cadre şi închegarea unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne , privind
actul de învăţământ, precum şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi competitive. Acest lucru este o
condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini pozitive. Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea
formării şi promovării imaginii şcolii atât ca entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte.
În această perioadă, școlile au alocat un interes deosebit asupra formării profesorilor în domeniul digital pentru
ca aceștia să-și poată susține orele în mediul virtual, elevii au primit suport în vederea familiarizării accesului la
platformele educaționale utilizate de fiecare instituție școlară, rezultatele obținute de aceștia în timpul școlii online au
fost promovate pe rețelele de socializare, dar și pe site-ul școlii. De asemenea, au fost marcate evenimente dedicate unor
sărbători importante precum Ziua Naționala – 1 Decembrie, Crăciunul- Nașterea Domnului, Paștele, Mica Unire de pe 24
ianuarie, etc prin activități educative realizate de elevi împreună cu sprijinul părinților și sub îndrumarea cadrelor
didactice care au contribuit consecvent la promovarea imaginii instituției școlare.
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Politica privind parteneriatul educațional între profesor-părinte.
Operaționalizarea această politică pentru a-i responsabiliza pe părinților în legatură cu
educația copiilor lor
Szatmari Sandor
Scoala Gimnaziala "Zaharia Boiu" din Sighisoara

Comunicarea cu elevul presupune disponibilitate din partea profesorului, deschidere, abilitaţi de ascultare şi de
exprimare verbală si nonverbală a mesajelor.
Ascultarea este o verigă importantă a actului de comunicare Ea poate fi de două feluri :
-pasivă – elevul vorbeşte dar nu ştie dacă este ascultat,
-activă – profesorul îi arată elevului că îl ascultă şi îl încurajează să continue.
Deoarece anul acesta nu sunt diriginte, comunicarea pe unele probleme cu părinți s-a întrerupt. Dar din experiență
consider că o comunicare bazată pe sinceritate și purtată cu spirit constructiv contribuie la succesul școlar.
Comunicarea s-a realizat în principal prin ședințele periodice, prin informarea telefonică asupra unor evoluții
negative a unor elevi, prin comunicarea verbală a unor situații pozitive sau negative, prin invitarea parinților la diferitele
activități, spectacole, serbări, excursii, ateliere tematice.
„Rolul profesorului poate să fie analizat și din perspectiva relației profesor-părinte. Având în vedere valorile
societății contemporane (libertate, responsabilitate, toleranță, cooperare), se impune o nouă abordare a relației
profesor-elev: asumarea de către profesor și elevi a unei responsabilități morale comune în cadrul relației educaționale,
conducând la angajarea afectivă și efectivă în procesul educațional; recunoașterea reciprocă a „dreptului de a fi altfel” și
valorizarea fiecărei ființe umane în parte, indiferent de cât și de cum este diferită; încrederea în posibilitățile fiecărei
ființe umane de a progresa; recunoașterea faptului că toți elevii și profesorii sunt parteneri sociali cu funcții
complementare, dar cu responsabilitate comună; considerarea școlii ca mediu de construcție culturală; renunțarea la
principiul „căii optime unice” și conștientizarea faptului că majoritatea problemelor sociale și umane au mai multe soluții
echi-finale și echivalente; promovarea autenticității și sincerității – a fi tu însuți este mai important decât a avea
dreptate.
Pentru educație conformă cu cerințele unei vieți demne de secolul nostru, trebuie dezvoltate competențele
cheie, care permit în mare măsură ca individul să se manifeste în societate în deplină siguranță, încredere de sine și
eficiență. Dacă competențele de bază încep să fie dobândite de la vârste fragede, atunci sunt șanse ca elevii să evolueze în
condordanță cu doleanțele lor și a părinților lor.
Competențele se dobăndesc evolutiv, prin joacă la început, prin exersarea diferitelor exerciții, prin realizarea
diferitelor activități si prin ducerea la bun sfărșit a diferitelor sarcini. Mai nou se pune accent pe mai multe activități
practice, mai ales la grădiniță si clasele primare, unde părinții au menirea de a se implica atât acasă cât și la grădiniță și
școală.
Sunt foarte populare realizarea diferitelor proiecte, din diferite tematici, care presupun studiu individual, lucru
în echipă și învățarea de a prezenta proiectul
Competențele se dobândesc prin diferite activități, jocuri proiecte, sarcini de îndeplinit și concursuri în spațiul
familiar și școlar. Sunt foarte populare realizarea diferitelor proiecte, din diferite tematici, care presupun studiu
individual, lucru în echipă și învățarea de a prezenta proiectul.
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Acum și programele școlare admit o minimă flexibilitate pentru a lucra mai creativ la clasă. Astfel sunt introduse stiluri
relativ noi de predare, lucrul în echipe, utilizarea echipamentelor, excursii tematice, jocuri de rol și proiecte de durată.
Fiecare părinte are rolul lui primordial, iar unele acțiuni permit mai multe activități care să dezvolte
competențele.
Competențele informatice include aplicații principale pe computer cum ar fi editor computerizat, planșe cu grile,
baze de date, stocarea și managementul informației, precum și o înțelegere a oportunităților si a riscurilor potențiale ale
Internetului și ale comunicării prin mijloace electronice (e-mail, instrumente de rețele) necesare la locul de munca, în
timpul liber, la schimbul de informații și rețele de colaborare, învățare și cercetare. Indivizii trebuie, de asemenea, să
înțeleagă faptul că tehnologia societății informaționale poate să sprijine creativitatea și inovația și să fie atenți la
problematica referitoare la validitatea și credibilitatea informației disponibile și a principiilor legale și etice implicate în
folosirea interactivă a tehnologiei societății informaționale.
Fantoma conflictelor în școli este omniprezentă. Din experiența personală cred că atmosfera în școli poate fi
bine determinată, etapizată în perioade relativ bine definite. Astfel, până în 1990 conflictele dintre cadrele didactice din
școală nu erau elocvente și vizibile și erau de obicei aplanate sau rezolvate de partidul unic. Până prin 1996-1998
consider că a urmat o perioadă de căutare, de tatonare, în care și conflictele erau foarte diversificate, uneori caraghioase,
ca și rezolvările lor. Era era educației când se raportau la două sisteme, cel unipartist și cel multipartid, fiecare parte din
conflict se raporta la partea care îi convenea. De prin anii 2000 au început să apară și conflictele artificiale, conflictele pe
interese, care de multe ori se rezolvă la tribunale.
Funcțiile unităților școlare, pe lângă transmiterea cunoștiințelor, este și acela de a modela societatea în sensul
progresului. Structura, ierarhia, modele de comportament, mecanismele de furnizare a cunoștințelor, valorile și cultura
muncii, climatul de ansamblu a modelului societății ar trebui să fie un model dat de educația școlară. Până și sănătatea
mintală a copilului necesită protecție, în cadrul activităților de profesorii din școli, artrebui să reflecte și de a reproduce
valorile și modelele de comportament pozitive și de urmat, ar trebui să asigure tinerilor valori care permit ca ei să aleagă
în în cunoștiință de cauză modele de urmat. În aceste coordonate modelele de comportament și de profesionalism a
educatorilor este primordial.
Părintele este un model pentru tineri, pozitiv sau negativ, astfel este necesar cunoașterea mediului familiar
de catre responsabilii școlii, de a influența, pe cât posibil cultura civică a părinților, menirea și responsabilitatea lor
privind educația.
Educația continuă prin mastere, studii aprofundate postuniversitare, perfecționare strict specializată pe
diferite domenii de activitate sunt forme de învatamant care completează, de-a lungul vieții cunoștintele unui licențiat al
unei facultăți, cu un curriculum specific, care, în aceasta perioadă dinamică, marcată de o revoluție informațională, este
depașită chiar din momentul absolvirii. Societatea spre care ne îndreptam este SOCIETATEA INFORMAȚIEI –
SOCIETATEA CUNOAȘTERII care presupune educație continuă de-a lungul vieții, pentru a face față provocărilor
dinamicii conceptelor, teoriilor, progresului, care se bazează pe alte principii, valori, relații interumane, sisteme
manageriale, ceea ce presupune adaptarea permanentă a curriculei universitare și postuniversitare la noutățile stiintifice și
practice cu care se confruntă orice profesionist la locul de muncă.
Cercetarea mea se înscrie în domeniul care cercetează modalitățiile de a eficientiza managementul unităților
școlare. Managementul educațional este „ştiinţa şi arta” de a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi, potrivit
unor finalităţi acceptate de individ şi de societate sau o anumită colectivitate. El cuprinde un ansamblu de principii şi
funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ. Dar dacă actul
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managerial nu ține cont de problemele reale cu care se confruntă unitățiile școlare, dacă se dovedește a fi un management
orientat pe avantaje personale și pe oportunități pe termen scurt, atunci unitatea școlară se va scufunda în mediocritate.
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Evaluarea rezultatelor școlare
Prof. Inv. Primar Brândușescu Mariana
Școala Gimnazială Nr. 1 Motru
Evaluarea este un concept deosebit de cuprinzător, definit în diverse feluri de pedagogi. Constantin Cucoş
consideră evaluarea drept activitatea prin care profesorul verifică pregătirea elevilor şi o apreciază prin note. Pentru Ioan
Jinga evaluarea este „barometrul” prin care este indicată în orice moment starea pregătirii şcolarilor, succesele şi
eşecurile, nivelul performanţelor în raport cu cele proiectate prin curriculum. Iar Steliana Toma consideră evaluarea un
proces de măsurare şi apreciere a valorii rezultatelor sistemului de învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei
resurselor, condiţiilor, strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unei
decizii de îmbunătăţire şi perfecţionare.
Evaluarea rezultatelor activităţii şcolare reprezintă un compartiment esenţial şi definitoriu al procesului de
învăţământ, situat pe acelaşi plan cu dobândirea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. Operă social – pedagogică
prin excelenţă, evaluarea însoţeşte şi se inserează în acţiunea instructiv – educativă cotidiană, constituind punctul de
plecare şi premisa autoreglării şi ameliorării continue a acestei activităţi şi a sistemului de învăţământ în ansamblu.
Evaluarea este integrată procesului de predare – învăţare prin diverse modalităţi cum ar fi: observarea fără întrerupere,
exerciţii, întrebări pentru notarea curentă, lucrările scrise curente, testele docimologice, probele practice, evaluarea
iniţială, evaluarea continuă şi evaluarea finală, fidelitatea şi validitatea diverselor tipuri de examene
Evaluarea are rolul de a masura si constata eficienta produsului instructive-educativ,raportata la
indeplinirea functiilor ei, la cerintele economice si culturale ale societatii contemporane.
Sistemul de evaluare din invatamant vizeaza:
- evaluarea obiectivelor pedagogice si a strategiilor educationale utilizate in scopul rezolvarii acestora;
- evaluarea activitatii de predare-invatare (invatator-elev);
- evaluarea nivelului structurilor psihice ale elevilor “cognitive, operationale, psihomotrice, atitudinal-valorice);
-informarea elevilor, a parintilor si a societatii cu privire la rezultatele obtinute si asupra cauzelor nerealizarii
obiectiveolor pedagogice propuse;
A evalua rezultatele scolare inseamna a determina masura in care obiectivele programului de instruire au fost
atinse,precum si eficienta metodelor redare-invatare folosite. Evaluarea e menita sa furnizeze informatile
necesare”reglarii”si “ameliorarii” activitatii de la o etapa la alta, prin adoptarea masurilor corespunzatoare pentru
cresterea eficientei activitatii;
Rezultatele scolare reprezinta o realitate complexa , un produs cu multiple aspecte. Ele reprezinta indicatorul cel
mai concludent pentru aprecierea eficacitatii procesului de invatamant. Cele mai multe modele taxonomice privnd
obiectivele educationale- al caror corespondent ca produs in rezulatele scolare, pornesc de la considerarea a trei tipuri de
obiective: cognitive, afective, psihomotorii.
Un anumit rezultat apartine unuia dintre aceste obiective, incluzand si elemente proprii celorlalte domenii. Intre
ele exista numeroase interactiuni. De aceea , B. Bloom considera ca este mai adecvat sa se vorbeasca nu de
comportamente cognitive, afective sau psihomotorii ci de componente de aceasta natura in cadrul unui comportament .
Subiectivismul şi inechitatea în notare au repercusiuni negative asupra psihicului elevilor şi a desfăşurării normale
a procesului de învăţământ. Opiniile elevilor sunt destul de aspre la adresa profesorilor care-i nedreptăţesc, arătând că
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notele mici care li se atribuie în mod arbitrar, le provoacă o stare de revoltă, iritare, indignare, duşmănie şi dispreţ faţă de
aceştia, chiar dacă revolta lor nu se exteriorizează în toate cazurile sunt forma protestului. Uneori, de teama de a nu fi
persecutaţi, se prefac chiar că sunt mulţumiţi de notele primite, învăţându-se astfel din şcoală să accepte micile şi marile
frustrări. Bineînţeles că emoţiile create de profesorii prea severi le provoacă o inhibiţie puternică, care-i
depersonalizează, îi face să se bâlbâie, să vorbească incoerent şi incorect. De regulă, sunt deteriorate, în astfel de cazuri,
şi relaţiile statornicite în procesul de predare-învăţare, apar eşecurile „didascogene” şi „sindromul de descurajare”.
Dintre calităţile de dorit pentru un portret ideal al profesorului care să realizeze o examinare şi o apreciere
obiectivă menţionăm că este necesar să deţină o bună pregătire de specialitate, pedagogică şi psihologică şi să aibă
contacte frecvente cu elevii, cunoscându-le în mai mare măsură personalitatea, urmărindu-le metodic evoluţia atât la
nivel global, cât şi prin prisma progresului şcolar. De asemenea se impune să aibă un comportament exemplar,
capacitatea de a înţelege punctul de vedere al elevilor, de a formula în mod clar criteriile de evaluare şi de a-i aprecia
nepărtinitor, corect, expeditiv şi eficace.
Preocuparea sa continuă pentru autorealizarea ca evaluator face necesară punerea sa la curent, pe de o parte, cu
dificultăţile şi imperfecţiunile actuale ale aprecierii şi notării şcolare, iar pe de altă parte, cu informaţia docimologică atât
de bogată în literatura de specialitate.
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Egalitate de şanse şi nondiscriminare în mediul şcolar
Prof. Inv. Primar Ianăși Maria
Școala Gimnazială Nr. 1 Motru
Dreptul la educaţie al fiecarei persoane a fost decis încă din 1948, prin Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului.
Astfel, şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, fie ei cu handicap sau supradotaţi, copii ai
străzii sau copii provenind din alte zone sau grupuri dezavantajate.
Importanţa educaţiei este deosebită, sistemul educaţional trebuie să se bazeze pe premiza ca fiecare individ
poate fi educat, poate fi ajutat să treacă de la o etapă la alta. Izvorul dezvoltării psihice îl constituie, după cum se ştie,
contradicţiile interne care apar ca urmare a solicitărilor externe. Crearea mijloacelor necesare pentru depăşirea şi
rezolvarea acestor contradicţii revine, în primul rând, educaţiei. Pe de o parte, educaţia oferă conţinuturile ce urmează să
fie asimilate, pe de altă parte ea se preocupă de modul în care să fie asimilate, de formarea capacităţilor. Rolul conducător
al educaţiei apare în intervenţia acesteia în crearea unui climat educaţional favorabil, cu valenţe educative puternice
asupra formării personalităţii umane. “ Educaţia este o artă “. În cadrul procesului instructiv-educativ, misiunea cea mai
importantă revine învățătorului, care trebuie să realizeze accesibilizarea cunoştinţelor înainte de a fi transmise.
Dreptul fiecarui individ la educaţie trebuie conştientizat de societate, iar dacă sistemul şcolar general nu vine în
întâmpinarea necesităţilor tuturor persoanelor, trebuie avută în vedere educaţia specială, care se referă la toţi acei copii
ale căror cerinţe sunt generate de incapacităţi sau dificultăţi în a se adapta cerinţelor educaţionale şi societale ca şi cei
consideraţi “ normali “ de către societate. Totuşi, trebuie să se tindă la o pregătire a tuturor copiilor în sistemul şcolar
obişnuit. Calitatea educaţiei speciale trebuie să reflecte aceleaşi standarde şi ambiţii de calitate ca şi educaţia obişnuită şi
să fie strâns legată de aceasta.
Presupunând un demers intenţionat, educaţia are caracter teleologic, acţiunile educaţionale derulate corelându-se
cu o serie de reguli şi norme cunoscute şi aplicate de cadrele didactice. Aceste norme sunt cunoscute sub numele de
principii didactice.
Diversitatea interindividuală este imensă, iar necesitatea luării în considerare a acestui lucru şi accesibilizării
conţinuturilor apare în didactica, ca teorie a procesului de predare-învaţare, sub forma principiului accesibilităţii şi
individualizării învăţământului.
Potrivit acestui principiu, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ trebuie să se realizeze pe măsura
posibilităţilor reale ale elevilor, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă, sex, nivelul pregătirii anterioare, precum
şi de deosebirile individuale, de potenţialul intelectual şi fizic al fiecărui elev. Aceste cerinţe se referă atât la obiectivele,
conţinutul şi volumul celor studiate în şcoală, cât şi la modalităţile de predare-învăţare.
Învăţătorul trebuie să pornească de la datele personale ale celui educat şi să nu forţeze nepermis de mult peste
limitele pe care le îngăduie vârsta şi caracteristicile individuale. Fiecare copil e o individualitate irepetabilă care pretinde
un tratament individualizat, pentru exploatarea în mod diferenţiat a calităţilor psihoindividuale. Este necesară
dimensionarea atentă a conţinuturilor învăţării, în consens cu posibilităţile psihice de vârstă şi individuale ale copiilor.
Momentul principal când se realizează accesibilizarea cunoştinţelor este lecţia, pregătită şi susţinută de învăţător, care
este momentul cel mai important în acest sens.
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Şcoala este “ obligată “ să creeze condiţii adecvate pentru a da posibilitate fiecărui elev “ să-şi realizeze propria
lui dezvoltare optimă “. Această viziune optimistă asupra accesibilităţii presupune încredere şi respect faţă de
individualitatea elevului.
Activitățile din şcoală sunt orientate spre formarea personalităţii elevului în conformitate cu cerinţele sociale
ale vremii, scopul principal fiind integrarea socială.
Fiecare copil are un potenţial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit şi activizat.
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Dezvoltarea competențelor la geografie prin abordări inter- și transdisciplinare
Lavinia Bundik
Liceul Național de Informatică Arad

Evoluția și cerințele societății sunt cele care impun o schimbare în proiectarea procesului instructiv- educativ. În
didactica modernă se consideră că învățarea trebuie să fie centrată pe elev, nu pe profesor. De fapt sunt aspecte legate de
nuanțe- măiestria cu care dascălul proiectează demersul didactic dă eficiență activității, determină elevul să participe
activ.
Gradul de implicare al dascălului este definitoriu în dezvoltarea competențelor elevilor. Consider că sunt
importante cunoștințele de cultură generală transmise elevilor, dar nu suficiente. Cu toate aceste în opinia mea până în
clasa a VI-a accentul ar trebui să se pună pe cunoștințe pentru că fără un bagaj de cunoștințe, nu avem cum dezvolta
procesele cognitive superioare găndirea și operațiile sale analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea.
Matematic, probabil că, până în clasa a VI-a balanța ar înclina spre cunoștințe, iar ponderea acestora ar trebui
să fie de 60-70%, iar ponderea competențelor de 30-40%, după care, din clasa a VII-a accentul să fie transferat treptat
spre dezvoltarea de competențe, ponderea inversându-se.
O problemă a sistemului nostru de învățământ o reprezintă această abordare a învățării pe discipline și, mai
mult, faptul că vizează de formarea unui număr mare de competențe specifice la toate disciplinele.
În cadrul orelor de Geografie competența de comunicare în limbi străine poate fi dezvoltată solicitând elevii să
citească denumirile de pe hărți atrăgând atenția la pronunție în limba franceză, engleză. De asemenea prin căutarea pe
internet a unor informații geografice, elevii pot traduce articole din limba engleză franceză.
Competența matematică se poate dezvolta în cadrul orelor de geografie din clasa a V-a până în clasa aXII-a.
Diferă doar gradul de dificultate al sarcinilor de lucru date elevilor.
La clasa a V-a se pot oferi spre rezolvare exerciții simple de calculare a diferenței de temperatură a aerului în
altitudine.
Ex. Știind că temperatura aerului la 1500m este de 14° C, calculați temperatura aerului la 2500m.
Pe baza datelor din tabel, calculați cu cât a crescut nr. locuitorilor Africii între 2000 și 2020.
Din clasa a VI-a elevii trebuiesc încurajați să învețe să citească și să interpreteze grafice pentru ca, începând cu
clasa a VIII-a și continuând pe toată perioada anilor de liceu, să realizeze ei reprezentări grafice și să le interpreteze.
Exemplu de exercițiu la geografie: Realizați reprezentarea grafică a evoluției numerice a populației Africii în
intervalul 1950- 2020 și precizați 3 factori care au determinta această evoluție.
Interdisciplinaritatea se poate realiza și ca strategie de lucru în sensul că în ora de geografie urmăresc
dezvoltarea competenței de comunicare în limba română prin sarcini de genul: lectura unui text geografic, extragerea
ideilor esențiale. Profesorul urmărește prin acestea capacitatea de analiză, înțelegere, sinteză, la fel cum, în orele de limba
română se pot folosi ca suport texte geografice.
La fiecare nivel de studiu, conținuturile programei ar trebui și pot fi abordate interdisciplinar și transdiciplinar.
Conținuturile programei de geografie fac apel cel mai adesea la cunoștințe de biologie, istorie, fizică și chimie. De
exemplu în programa de clasa a V-a și a IX –a unități de învățare care se pretează la abordare interdisciplinară și
transdisciplinară sunt: Atmosfera, Hidrosfera, Biosfera.
O metodă care permite care permite abordarea interdisciplinară și transdisciplinară a activităților de învățare
parcurgerea unor activităţi de învăţare este metoda proiectului sau învățarea bazată pe proiect cum este cunoscută în
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literatura de specialitate. Proiectarea activităților prin metoda proiectului se poate realiza la orele de geografie de la clasa
a V-a până la a XII-a.
Această metodă prezintă o serie de avantaje și contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pe tot parcursul
vieții. Învățarea bazată pe proiect dezvoltă capacitatea de cooperare, colaborare, parteneriatul, atât de importante după
finalizarea școlii pentru a lucra într-o companie.
Învățarea bazată pe proiect dezvoltă o serie de competențe, abilități, atitudini utile pentru integrarea în societate:
gândire critică, creativitatea, relaționare, comunicare interpersonală, spirit de inițiativă, găsirea de soluții, luarea
deciziilor.
Proiectul răspunde unei nevoi a elevului, identificată de profesor, dar elevul este cel care își alege tema, își
planifică munca, rezolvă problemele și își prezintă proiectul. Profesorul este mai degrabă un mentor sau antrenor, îi ajută
pe elevi să lucreze, le oferă o structură inițială pentru a facilita implicarea elevilor, comunică termenul, urmărește
desfășurarea proiectului și, dacă este cazul, îi sprijină în găsirea soluțiilor. Rolul cadrului didactic este de a monitoriza
activitățile demersului didactic, de a coopera cu elevii, de a-i consulta când au nevoie și de a evalua produsele.
Înainte de începerea unei unități de învățare profesorul identifică nevoile elevilor, stabilește scopul,
competențele, legătura cu celelalte discipline dar și cu aspecte din viața reală, perioada de desfășurare și, poate cel mai
important aspect pentru a-i face pe elevi să își dorească să se implice în proiect îl reprezintă reformularea conținutului dat
de programa școlară.
Conținutul din programă poate fi reformulat fie ca o situație problemă, fie ca o întrebare care să stârnească
interesul elevilor, să îi determine să caute răspunsuri, soluții. Întrebarea trebuie să fie deschisă şi să reflecte o problemă
sau situaţie pe care elevii o pot rezolva investigând, care să se refere la prezent şi rezolvarea căreia să fie resimţită de
elevi ca o realizare semnificativă.
Caracteristici ale metodei învățării bazate pe proiect.
•

se desfășoară pe o perioadă de timp de câteva săptămâni- o unitate de învățare de 4-5 ore.

•

începe în clasă, se continuă în clasă şi acasă şi se încheie în clasă, cu prezentarea produsului final;

•

se poate folosi la geografie de la clasa a V-a până la aXII-a

•

îmbină cercetarea cu acţiunea, antrenând elevii în rezolvarea unor probleme de interes pentru ei.

Folosind această metodă la geografie, de fapt ajutăm elevii să își dezvolte și competențele digitale. Elevul este
cel care se documentează din surse diverse, investighează, selectează informațiile utile, interesante, relevante, caută
soluții, își prezintă munca într-o formă cât mai atractivă.
De ex: Cum arăta Pământul acu 60 mil.ani?
Cum ar fi viața noastră fără mijloace de transport?
Cum ne-ar afecta viața dispariția faunei (animalelor/păsărilor din pădure?
Care este importanța vegetației pentru om?
Prezentarea proiectului presupune evaluarea sub toate aspectele, cu accent pe colaborarea în cadrul grupurilor.
Elevilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a se autoevalua şi de a-şi evalua colegii. Se moderează discuţii în care elevii
să poată analiza ce anume a mers bine în procesul de realizare a proiectului, ce ar schimba dacă ar putea să înceapă din
nou, ce întrebări noi s-au ivit în cadrul investigației lor etc. Aspectele care se evaluează la finalul proiectului sunt:
metodele de lucru; utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; corectitudinea, acuratețea; generalizarea problemei;
organizarea ideilor şi materialelor într-un raport; calitatea prezentării; acuratețea cifrelor/ desenelor, dar și competențele
dobândite.
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Profesorul poate gândi cu ajutorul diferitelor aplicații (wordwall, learningapps etc) exerciții, jocuri care să
faciliteze învățarea și activizarea elevilor.
Desfășurarea orelor în sistem online de fapt încurajează proiectarea activităților la geografie prin metoda
proiectului. Chiar dacă pare mai dificilă munca în echipă, nu este imposibilă, de aceea se recomandă a lăsa libertate
elevilor în această perioadă de a decide dacă vor lucra individual, în perechi sau grupuri de maxim 4 elevi.
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Secțiunea: Articole/ lucrări științifice/ studii de cercetare
Jocul didactic în grădinița de copii
Prof. înv. pr. Iacobescu Cristina Andreea
Colegiul Auto „Traian Vuia”
„Jocul în formă pură” este una dintre cele mai semnificative activități din viața preșcolarului, întrucât este
mobilizator, generator de antren și bună dispoziție, creator de situații inedite și amuzament, diferit de alte activități
dinamice, recreative sau competitive (Albulescu, Catalano, 2019, pp. 279 – 280).
Jocul didactic este cel mai important tip de joc și cel care declanșează cele mai numeroase situații de învățare. El
este orientat spre această finalitate prin intermediul sarcinilor didactice clar formulate și a subiectului jocului care este
subordonat sarcinii și înfăptuiește legătura dintre situația concretă de învățare și acțiunile de joc.
În cazul jocului didactic, trebuie utilizate cu atenție regulile jocului, astfel încât acestea să nu devină
constrângătoare, dar acestea sunt necesare, întrucât ajută cadrul didactic să organizeze activitatea de învățare în forme cât
mai atrăgătoare, accesibile și stimulative.
Jocul didactic poate fi definit ca „acțiune ce valorifică la nivelul instrucției finalitățile adaptative de tip recreativ
propriu activității umane” (Cristea, 1998) sau ca „un mijloc de facilitare a trecerii copilului de la activitatea dominantă de
joc la cea de învățare” (Bache H., Mateiaș A., Popescu E., Șerban F., 1994);
Termenul „didactic” asociat jocului accentuează componenta instructivă a activității și evidențiază că acesta este
organizat în vederea obținerii unor finalități de natură informativă și formativă specifice procesului de învățământ. Jocul
didactic prezintă ca notă definitorie îmbinarea armonioasă a elementului instructiv cu elementul distractiv, asigurând o
unitate deplină între sarcina didactică și acțiunea de joc.
Jocul didactic, încadrându-se în categoria jocurilor cu reguli, este definit prin obligativitatea respectării regulilor
care precizează căile ce trebuie urmate de copii în desfășurarea acțiunii ludice. Jocurile didactice pot contribui la
realizarea unor obiective educaționale variate și complexe. Acestea pot viza dezvoltarea fizică a copilului în cazul
jocurilor motrice, sportive, sau dezvoltarea unor subsisteme ale vieții psihice (procesele psihice senzoria-le, intelectuale,
volitive, trăsături de personalitate, ș.a.). Prin jocul didactic se precizează, se consolidează, se sintetizează, se evoluează și
se îmbogățesc cunoștințele copiilor, acestea sunt valorificate în contexte noi, inedite.
„Jocul didactic se caracterizează print-o structură specifică (el îmbină organic jocul cu instruirea), deosebită de
celelalte activități care se derulează în grădiniță. Jocul didactic este apreciat drept unul dintre cele mai accesibile și mai
eficiente mijloace instructiv-educative folosite la vârsta preșcolară. În comparație cu celelalte jocuri cu subiecte și reguli
stabilite de educatoare, jocul didactic este destinat mai cu seamă rezolvării unor sarcini ale educației intelectuale”
(Tătaru, Glava, Chiș, 2015, p. 95).
Componentele de bază ale jocului didactic sunt:
-

scopul didactic trebuie formulat astfel încât să se refere în mod direct la obiectivele specifice ariei de conținut în
care se înscrie conținutul acestui joc.

-

sarcina didactică este o problemă de gândire pusă preșcolarului (de a descrie, compara, indica, măsura). Aceasta
trebuie precizată cât mai clar, în termeni operaționali. Gradul de dificultate al sarcinii didactice trebuie să fie în
concordanță cu nivelul de vârstă și particularitățile individuale și de grup ale copiilor.
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-

elementele jocului. Acestea sunt mijloacele prin care se realizează sarcina didactică și pot fi destul de variate
(întrecere, aplauze, recompense, etc.), fiind alese în funcție de conținutul jocului, de vârsta preșcolarilor, etc.

-

conținutul jocului didactic se constituie din totalitatea cunoștințelor și capacităților însușite în diverse activități
instructiv-formative, care se activează în funcție de sarcina jocului didactic ce presupune reactualizare,
completare, punerea lor în practică. „Sarcina educatoarei este aceea de a solicita în cadrul jocului nu doar
activități de recunoaștere sau reproducere a informației pe care copiii au achiziționat-o, ci și activități de
reorganizare a cunoștințelor pentru rezolvarea unor situații-problemă sau chestiuni aplicative.” (Tătaru, Glava,
Chiș, 2015, p. 96).

-

regulile jocului sunt obligatorii pentru toți și sunt prestabilite. Acestea stabilesc acțiunile și conduita copiilor pe
durata jocului.

-

materialul didactic utilizat în joc. Acesta trebuie să fie adecvat activității desfășurate, vârstei preșcolarilor și cât
mai variat. De asemenea, trebuie să fie stimulativ și diferit de materialele utilizate în activitățile obișnuite de
învățare: jucării, fișe, jetoane, imagini, etc.

-

acțiunea jocului. Prin aceasta se realizează sarcina de joc. Acțiunea jocului poate fi compusă din momente de
așteptare, întrecere, ghicire, surpriză, mișcare.
Specificul jocului didactic este dat de întrepătrunderea și interacțiunea elementelor sale componente, dar și de

echilibrul ce se stabilește între sarcina de joc și acțiunea jocului didactic. Acest tip de joc este direcționat spre
îndeplinirea unor anumite finalități pedagogice și educaționale.
„Pentru a deveni joc, o activitate didactică trebuie să conține elemente ludice sau de joc sub formă de: momente
de așteptare, elemente sau momente-surpriză, explorare, acțiune, întrecere individuală sau între grupuri de copii,
cooperare între participanți, recompense sub formă de simboluri, roluri, formule premiale și aplauze, pedepse simbolice
sau penalizări ale greșelilor comise sau ale răspunsurilor eronate (cu sau fără legătură cu tema jocului: să sară de atâtea
ori într-un picior, să emită anumite onomatopee sau acțiuni ale unor personaje, etc.), precum și materialele didactice
folosite: imagini mari, jetoane, jucării, echipamente, accesorii, alte suporturi mnemotehnice care asigură caracterul
plăcut, atractiv, stimulativ al jocului didactic și, implicit, participarea copiilor” (Albulescu, Catalano, 2019, p. 299).
Jocul didactic este jocul prin care se realizează obiective și sarcini de învățare, folosind un conținut accesibil,
modalități atractive și recreative de organizare și desfășurare, precum și materiale didactice interesante. Prin specificul
său, jocul didactic îmbină funcții și sarcini de învățare cu forma plăcută și atractivă a, jocului, cultivând interesul pentru
studiu. Jocul didactic contribuie la realizarea sarcinilor formative ale procesului de învățământ, în cadrul jocului copilul
fiind solicitat pe toate planurile psihicului său: cognitiv, afectiv și volițional.
Importanța jocului didactic derivă din faptul că el facilitează pregătirea copiilor preșcolari pentru introducerea
lor în activitatea de învățare. În cadrul jocului didactic, copilul învață să observe, să compare, să susțină un dialog ș.a.
Jocurile didactice solicită intelectul copiilor pentru a rezolva unele sarcini în mod individual. Astfel, unele jocuri
le cer să deosebească obiectele mari de cele mici, pe cele lungi de cele scurte, să compare lucrurile după diferite criterii
(ce se potrivește), să facă clasificări ale obiectelor după anotimp, sau ale animalelor după modul și locul unde trăiesc. Ei
fac unele generalizări folosindu-se de loto-urile cu animale, cu fructe. Jocul didactic contribuie la dezvoltarea spiritului
de observație, la concentrarea atenției și la formarea unor deprinderi de muncă intelectuala. independenta.
Influențele pe care le exercită jocul didactic asupra sarcinilor învățării se pot rezuma astfel: jocul didactic
orientează activitatea de învățare într-una plăcută, atractivă; aceasta antrenează copiii la o activitate susținută căreia îi
acordă caracter de seriozitate, diminuând rigiditatea activității de învățare, cultivând curajul și încrede-rea în forțele
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proprii; jocul dezvoltă unele elemente ale gândirii și imaginației creatoare; atmosfera plăcută și atractivă a jocului
dezvoltă la copii interesul și motivația pentru activitatea de învățare sub formă.
Jocul didactic contribuie la consolidarea, sistematizarea și verificarea cunoștințelor dobândite anterior de
preșcolari și mai puțin la transmiterea de noi cunoștințe. Acesta contribuie la stimularea și dezvoltarea tuturor proceselor
psihice.
Acest tip de joc solicită activitatea gândirii, el presupunând întotdeauna rezolvarea în mod individual a unor
situații-problemă. Jocul didactic contribuie și la educarea sentimentelor, a emoțiilor și a trăsăturilor pozitive de caracter și
ale voinței.
„Valoarea practică a jocului didactic constă în faptul că în procesul desfășurării lui, copilul are ocazia să aplice
cunoștințele dobândite în diverse tipuri de activități, să își exerseze priceperile și deprinderile în cadrul unei activități
plăcute, în care sarcina și condițiile de învățare sunt stabilite de cadrul didactic, dar elementul ludic este prezent prin
integrarea unor momente de surpriză, momente de așteptare, încercare a capacităților personale și de întrecere între
copii.” (Tătaru, Glava, Chiș, 2015, p. 97).
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ÎNVĂȚAREA ONLINE VS ÎNVĂȚAREA TRADIȚIONALĂ
PROFESOR INVĂȚĂMÂNT PRIMAR,
MOLDOVEANU AURELIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU
JUDEȚUL BUZĂU

Întotdeauna au existat situații dificile, războaie, epidemii, dar generația noastră și probabil nici cea a părinților
noștri nu au cunoscut astfel de vremuri grele. Acum, în anul 2020, ne-am trezit peste noapte, confruntându-ne cu
pandemia de Coronavirus. Un virus nou, imprevizibil, a ajuns să cuprindă întregul glob. Oamenii au trecut prin
sentimente diverse, de la panică, frică, incertitudine, până la nepăsare. Îngrădirea anumitor drepturi și libertăți a
transformat mulți oameni în rebeli, care nu mai vor să creadă într-un sistem care nu funcționează cum ar trebui. Ne-am
împărțit în două categorii și fiecare crede ca are anumite drepturi care îi sunt încălcate.
Când deschidem un computer conectat la internet, o întreagă lume se deschide în fața noastră. Timpul petrecut
online nu înseamnă doar divertisment și relaxare, ci poate fi timp dedicat creșterii și evoluției noastre. Iar pentru copii,
acest lucru este adevărat cu atât mai mult cu cât tehnologia devine tot mai frecvent parte a experienței copiilor în mediul
școlar. Însă învățarea online poate fi realizată cu succes și acasă, aducând cu ea o mulțime de avantaje și beneficii.
Învățarea online îi poate ajută pe elevii care rămân în urmă în clasa. Ei pot găși online manuale școlare
digitale, resurse suplimentare care să îi ajute să recupereze ceea ce au pierdut. În plus, multe dintre cursurile online sunt
vizuale, dinamice și ușor de înțeles, calități care nu pot fi mereu atinse în lecțiile din clasa.
Învățarea online poate ajută și copiii care se plictisesc la școală fiindcă potențialul lor este mult mai ridicat
decât al celorlalți. Acești elevi pot să își descarce cursuri și informații suplimentare, pe care de altfel, nu le-ar fi primit la
școală.
În învățarea online, informațiile pot fi reluate de ori câte ori este nevoie. Dacă la clasa, profesorul
explică o dată sau de câteva ori lecția, acasă, în față calculatorului, copilul tău poate reciti informațiile de câte ori are
nevoie. De asemenea, poate caută explicății suplimentare, poate cere ajutorul „colegilor” virtuali sau, în unele cazuri,
chiar profesorilor care predau cursul online.
Cursurile online sunt mult mai variate și mai adaptate prezentului decât materiile din școală. Copiii pot
învață de acasă programare, design web sau genetică, fără să fie nevoiți să aștepte să ajungă la facultate sau la liceu.
Accesul la informațîi este mult mai ușor. Nu doar că astăzi copiii pot găși informațiile de care au nevoie fără
a se deplasa la biblioteca, dar pot aborda online specialiști sau profesori care să le ofere detalii sau să le răspundă la
întrebări.
Motivația pentru învățare poate crește dacă adolescentul sau copilul tău intră în contact cu alți copii
interesați de aceleași subiecte că el. Schimbul de idei și informații poate menține viu interesul copilului tău pentru
învățare.
Educația online poate lua forme variate. La școală, copilul poate folosi instrumentele educației online pentru a
face cercetare, pentru a crea conținuturi, pentru a lucra unii cu alții sau pentru a lucra individual.
Învățarea online nu depinde de prezența fizică a altor persoane (cadrele didactice) care să îl motiveze pe copilul
tău să depună efort sau să își concentreze atenția asupra lecției. Astfel, copiii și adolescenții care urmează un curs online
sunt responsabili pentru felul în care își organizează timpul și materialul de învățat, dar și pentru cât de motivați și
interesați rămân față de învățare. Această experiență le poate fi de folos în anii de studenție, când vor fi mult mai liberi și
în același timp mai responsabili de felul în care își organizează învățarea.
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Familiarizarea cu tehnologia
Instrumentele online care pot fi folosite în învățare nu se reduc la Google și accesarea de site-uri educaționale.
Când copilul tău se înscrie la un curs online, va învață să folosească și alte instrumente utile în comunicarea cu ceilalți și
în organizarea activității sale: Google Hang-outs, Google docs, calendare, aplicații de planificare și comunicare. Toate
acestea îi pot fi utile și în viață de student, deoarece o mare parte din activitatea de învățare și comunicare la facultate se
realizează și online.
Diversitatea culturală
Dacă adolescentul tău se înscrie la un curs online internațional, va avea ocazia să descopere și să interacționeze
cu tineri din culturi diferite și să învețe o mulțime de lucruri la care nu ar avea acces altfel.
Cum altfel poate folosi copilul tehnologia pentru învățare?
Îl poți încuraja pe copilul să creeze sau să caute:
- Grupuri de discuție sau pagini pe rețelele de socializare dedicate domeniilor care îl interesează.
- Bloguri sau site-uri cu informații despre subiectele care îl interesează.
- Forum-uri unde să pună întrebări și să participe la discuții despre subiectele care îl pasionează.
Un studiu recent realizat arată că elevii care folosesc educația online petrec mai multe ore pe săptămâna
implicați în sarcinile școlare, reușesc să recupereze mai ușor dacă pierd informațiile transmise la școală și sunt mult mai
interesați să își continue studiile decât elevii care folosesc doar mediul de învățare tradițional.
Mai important decât să identificăm cel mai performant sistem educaţional este să creăm alternative diverse și
acreditate pentru elevi și pentru situaţiile diferite în care ar putea fi. Decât să ne temem de inovaţie în ceea ce privește
sistemele moderne de învăţământ, mai bine am căuta instrumente prin care să verificăm, să impunem și să garantăm un
standard înalt al calităţii actului educaţional, indiferent de sistem. Întrebarea nu este care e cel mai bun sistem
educaţional, ci care este cel mai potrivit sistem educaţional pentru mine.
BIBLIOGRAFIE:
1.

https://www.dw.scoala-online-offline-ul-copiilor-invizibili-ai-rom

2.

https://www.bestkids.ro/blog/index.php/scoala-in-vremea-pandemiei-asteptari-si-realitati
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Emoțiile copiilor, gestionarea și dezoltarea lor
Prof. cons. șc Ionescu Oana
CJRAE Argeș, România

Accentul în perioada de preșcolaritate se pune pe joc pentru copii acestea sunt reale, ei invățând despre lumea
care îi înconjoară. În cadrul jocurilor ei sunt medici, șoferi, constructori descoperind modalitatea în care aceștia își
desfășoară activitatea, obiectele de care au nevoie pentru a-și duce la bun sfârșit sarcinile, modul de acțiune.
Prin joc ei acționează, întâmpină probleme care trebuie să le depășească, așa gândirea lor este stimulată ceea ce
își aduce aportul în dezvoltarea lor cognitivă deoarece folosesc în cadrul rezolvării situațiilor apărute cunoștințe
anterioare, încep să pună întrebări la care nu au răspuns așa ei obțin informații suplimentare atât de la părinți cât și de la
cadrele didactice. Prin astfel de explorări și încercări copilul descoperă lumea înconjurătoare.
În ultimul timp se subliniază nevoia dezvoltării atât pe plan cognitiv cât și emoțional a copilului. Dacă
dezvoltarea cognitivă il ajută la acumularea de cunoștințe, dezvoltarea emoțională își aduce contribuția în stabilirea și
menținerea interacțiunilor cu cei din jur.
Încă de la naștere copilul plânge când îi este foame sau îl deranjează ceva.Ei nu știu cum să ne spună ceea ce
simt dar vedem acesta în comportamentul lor, țipă, se trântesc pe jos, lovesc atunci când nu le convine ceva, ne strâng în
brațe foarte tare sau râd foarte zgomotos în momentul când le face plăcere o anumită situație.
Potrivit ar fi să înțelegem că emoțiile le simt atât ei cât și noi datoria noastră ca părinți fiind aceea de a-i ajuta să
le recunooască, să le denumească și să le gestioneze cât mai bine cu putință și să ținem cont că toate emoțiile fac parte
din viața noastră. Atât noi, cât și copiii avem toată paleta de emoții, atât pozitive cât si negative.
Copiii, în perioada preșcolarității nu cunosc denumirea emoțiilor pe care le simt iar dacă o emoție puternică își
face simțită prezența aceasta se vede în comportament.
Pentru a evita situațiile neplăcute ca părinți îi putem îndruma în această lume necunoscută lor prin identificarea
emoțiilor, verbalizarea lor, înțelegerea situațiilor care a declanșat emoția respectivă și gestionarea acestora.
Putem începe prin a da o denumire emoției ( fericit, trist, plictisit etc) pe care copilul să le verbalizeze după care
să conducem atenția copilului către modificările care au loc în organism atunci când simte o anumită emoție ( furiemușchii încordați, stomacul se strânge, sprâncenele se apropie)
O altă modalitate de a-i învăța denumirea, modificările care apar în organism și modul de gestionare a lor sunt
poveștile . În cadrul povestilor personajele trec prin anumite situații care declansează emoții atât pozitive cât și negative,
ei putând vedea atât modul de reacție al personajelor la situația emoțională cât și modul de gestionare a lor.
După ce i-am învățat cum să denumească emoțiile putem trece mai departe la modul de gestionare a lor. Acest
lucru nu avem cum să-i învățăm dar le putem da variante de gestionare pe care ei le pot pune în aplicare atunci când se
confruntă cu anumite situații.
Important în tot acest parcurs este ca noi să ne recunoaștem emoțiile și să le spunem cum facem față situațiilor
respective din viața noastră pe înțelesul lor deoarece noi suntem primele lor modele fiind pentru ei un exemplu.
O sursă inepuizabilă de exerciții pentru învățarea emoțiilor sunt chiar pozele care le facem în cadrul
evenimentelor din familie. Acestea surprind stările pe care le au participanții și situațiile de zi cu zi.
Mare atenție! Important este să nu încercăm să vorbim copilului despre identificarea, etichetarea și gestionarea
emoțiilor atunci când ei au scene intense de emoții negative.
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Adulții pot dezvolta aceste abilități copiilor prin reacțiile pe care le au atunci când copiii își exprimă anumite
emoții. Copiii copiază de la adulți atât comportamentul cât și modul de a reacționa la anumite situații emoționale. Prin
urmare, cum reacționăm noi la situațiile emoționale așa va reacționa și copilul nostru. Este indicat să fim atenți la
situațiile care activează furia, mâhnirea etc. Descoperind ce provoacă aceste emoții negative ajută părintele să le evite sau
să rezolve situațiile care duc la aceste emoții.
În momentul în care iți vezi copilul că plânge important este modul cum abordezi această emoție apărută . dacă
îi spui să nu mai plângă posibil acesta să înceteze dar această stare emoțională va reapărea mai puternică. Este indicat să
verbalizezi emoția care o vezi pe fața lui și să-l întrebi :,, Văd că ești supărat. Îmi spui ce s-a întâmplat?,, În acest fel
înveți copilul să identifici emoția, să o verbalizeze și în același timp să identifici situația emoțională care i-a provocat
această reactie , după care poți împreună cu el să identifici modul de rezolvare al acestei situații.
O altă metodă prin care putem dezvolta acest palier la copii este prin discuții despre emoții.Așa cum copiii
învață să scrie și să citească va învăța și alfabetul emoțiilor.Prin aceste conversații ei vor învăța atât emoțiile care fac
parte din viața noastră cât și cum să facă față și cum să reacționeze în anumite situații. În cadrul acetor discuții este
important ca părintele să comunice copilului că î viață sunt emoții atât pozitive cât și negative și toate emoțiile este bine
să fie exprimate . Totuși, important este faptul cum facem față emoțiilor negative care ne afectează.
În cadrul unităților de învățămănt se pot dezvolta abilitățile socio emoționale în cadrul tuturor activităților care
au loc.Se cunoaște faptul că în timpul jocurilor de colaborare apar diferite tensiuni între copii. Aici este primul pas unde
se pot identifica situațiile care provoacă comportamente nedorite între copii. Pentru a dezvolta aceste abilități este indicat
să avem în vedere pașii ce trebuie urmați pentru această dezvoltare.
Pentru dezvoltarea acestor abilități este indicat să înțelegem că ei ar fi bine să recunoască propriile emoții și ale
celorlalți în diferite situații atât pe bază verbal cât si nonverbal ajutându-se de expresiile faciale, postură, să expime
emoțiile prin manifestarea de empatie față din cei din jur, să înțeleagă emoțiile prin identificarea cauzelor care le scot în
evidență, să spună care sunt contextele aparițiilor lor, să folosească strategii sănătoase pentru reglarea emoțională.
In continuare vă propun câteva jocuri care ajută la dezvoltarea emoțonală a copiilor .
Joc ,, Statuile,,
Materiale necesare – imagini cu fructe ( exemplu)
Se aranjează copiii în semicerc. Fiecare copil va extrage un cartonaș. Copilul care a luat mărul ( se poate indica
orice fruct doriți) va fi statuie. Se indică 3-5 povești cunoscute de către toți copiii prezenți la grupă. Copilul care este
statuie va imita comportamentul unui personaj din povestile indicate. Copiii din semicerc vor fi îndemnați să recunoscă
personajul, emoția pe care o are și eventual modul cum s-a realizat reglarea emoțională în cazul unei emoții negative.
Copilul care a răspuns corect va trece pe post de statuie.
Joc ,, Recunoaște –mi emoția!,,
Pe o masă vor fi puse cu fața în jos cartonașe cu emoții. Fiecare copil va extrage un carton după care va merge la
masa de lucru și va desena o situație în care apare emoția respectivă. Indicat este ca măsuțele unde vor colora să fie
asezate în semicerc pentru a nu-și schimba locul copiii în timpul jocului. După 5 minute se poate indica un copil să arate
și să explice ce a desenat . Colegii vor indica emoția care a avut-o colegul și cum poate el să realizeze reglarea
emoțională în acest caz. Este indicat ca acest joc să se desfășoare cu un număr de maxim 10 copii pentru a putea toți să
prezinte.
Joc ,, M-am simțit..,,
Materiale necesare- baloane
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- bilețele pe care sunt desenate fețe cu diferite emoții.
Se pun copiii împrăștiați prin clasă sau grupă astfel încât să avem o distanță de 1,5 – 2 m . Cadrul didactic
aruncă un balon în sus și pe cine lovește balonul acela va trebui să-l spargă , să extragă bilețelul și să spună ce emoție
este desenată pe bilețel și când a avut el emoția respectivă. Dacă ghicește este aplaudat de către colegi.

3315

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Managementul activităților didactice la Limba și literatura română
Prof. Diniș-Adam Cristina
Școala Gimnazială ”Nicodim Ganea” Bistra
Disciplina Limba și literatura română face parte din Aria curriculară Limbă și comunicare. Din aceeași arie fac
parte și: Limba latină, Limba engleză și Limba franceză.
La disciplina Limba și literatura română, pentru nivelul gimnazial, noul Plan-cadru are în trunchiul comun câte 4
ore pe săptămână pentru fiecare clasă. La acestea se adaugă CDȘ (opționale), între 0-2 pentru fiecare clasă. Opționalele
sunt date la nivelul fiecărei arii curriculare.
Noua programă școlară a fost aprobată prin OMEN nr. 3393 din 28.02.2017. Aceasta se va aplica treptat la
clasele de gimnaziu, având în vedere faptul că noua programă presupune elaborarea de manuale noi. În anul școlar 20172018, elevii clasei a V-a au studiat după noua programă, având manuale noi. În următorul an școlar, noua programă va
intra în vigoare și pentru clasa a VI-a, pentru ca în următorii doi ani să se aplice la clasele a VII-a și a VIII-a.
Disciplina Limba și literatura română vizează construirea profilului absolventului de gimnaziu, având ca
obiectiv atingerea unui nivel intermediar de deţinere a competenţelor-cheie; acesta se poziționează logic în continuarea
profilului de formare al absolventului de clasa a IV-a și deschide perspectiva către profilul de formare al absolventului de
clasa a IX-a.
În procesul de predare-învățare-evaluare, se face trecerea progresivă de la nivelul elementar în deţinerea
competenţelor-cheie la nivelul intermediar, asigurându-se construirea nivelului funcțional din ciclul secundar
inferior/superior, respectându-se principiul gradualității achizițiilor.
Situarea elevului în centrul activităților destinate formării competențelor generale și specifice disciplinei
Limba și literatura română, prin operaționalizarea cunoștințelor îi asigură acestuia adaptarea la contexte de comunicare
diverse, favorizând controlul propriei formări.
Cadrele didactice de Limba și literatura română au posibilitatea să aleagă texte literare și nonliterare/ficționale
și nonficționale (text integral sau fragment; fără definirea conceptelor):
a) texte continue (alcătuite din enunțuri organizate în paragrafe): poezii, proză clasică și contemporană, din
literatura pentru copii, română și străină, postări online, texte autobiografice, instrucțiuni;
b) texte discontinue: tablă de materii/cuprins, liste, tabele, calendare, etichete, articole din DEX; schema;
c) texte multimodale: manualul, benzile desenate.
Pentru narativul literar și descriptivul literar, se vor selecta, în primul rând, texte literare de bază, din operele
autorilor clasici ai literaturii române. Profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să sprijine formarea
competențelor specificate în programă. Textele selectate trebuie să respecte următoarele criterii: valoric, estetic, formativ
şi adecvare la vârsta elevilor.
S-a dorit, de asemenea, o abordare concentrică, dinspre aproape înspre departe, salutar: „Eu și universul meu
familiar” la clasa a V-a, „Eu și lumea din jurul meu” la clasa a VI-a, „Orizonturile lumii și cunoașterii” la clasa a VII-a,
respectiv „Reflecții asupra lumii” la clasa a VIII-a. Dar dincolo de formalismul deja vetust al unora („Orizonturile…”),
prea larga lor deschidere poate duce la o pulverizare fascinant de spectaculoasă a subtemelor alese de profesori.
Profesorii vor avea obligaţia de a studia un număr minim de 7 texte de bază integrale (5 literare și 2
nonliterare)” la clasa a V-a; 8 texte de bază integrale (6 literare și 2 nonliterare) la clasa a VI-a; 9 texte de bază integrale
(6 literare și 3 nonliterare) la clasa a VII-a; , respectiv, 10 texte de bază (7 literare și 3 nonliterare”) la a VIII-a. În ceea ce
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privește criteriile de selecție, acestea sunt cât se poate de vagi („Textele vor fi originale, grupate în jurul unei tematici
comune, vor fi alese din literatura română şi universală, prin raportare la cerinţele şi la nevoile de instruire ale elevilor”).
Ultimele două pagini ale documentului supus dezbaterii publice cuprind mai multe șiruri de „metode didactice
recomandate” (care înlocuiesc, deci, „tradiționalele” liste bibliografice). Transcriu câteva: „tehnica SINELG”, „comerţul
cu probleme”, „cubul”, „tabelul T”, „tehnica Lotus”, „diagrama Venn”, „metoda pălăriilor gânditoare”, „explozia
stelară”, „cadranele”.
Strategiile didactice optimizează procesul de instruire, reprezentând modalitățile complexe de organizare și
conducere a procesului instructiv-educativ pe baza combinării mijloacelor de învăţământ şi a formelor de grupare a
elevilor, în funcţie de personalitatea şi creativitatea profesorului.
În procesul de învăţamânt, cadrul didactic, ca şi elevii, acţionează prin intermediul unor metode de predare şi
învăţare. Calitatea muncii lor este în funcţie de aceste metode. Ele constituie o sursă însemnată de creştere a eficacităţii şi
eficienţei învăţământului.
Dintre metodele gândirii critice se pot enumera următoarele: ciorchinele, jurnalul dublu, tabelul conceptelor,
cadranele, stiu-vreau să ştiu-învăţ, brainstorming-ul, scrierea liberă, lectura în perechi, turul galeriei.
Una din metodele care poate fi folosită în cadrul orelor de limba şi literatura română este jurnalul dublu.
Folosindu-l, elevii pot observa că un text poate fi redat prin imagini şi invers. De aici elevul îşi formează deprinderi de a
împărţi textul în fragmente, folosirea unei imagini în locul unui fragment şi invers. Obişnuiţi cu redarea textului prin
benzi desenate, ei constată că un text are un început (introducerea), o continuare a acestui început (cuprinsul) şi apoi
încheierea textului (sfârşitul), realizând că textul nu poate fi lipsit de una dintre aceste părţi. Pentru a aplica această
metodă, copiii trebuie să-şi împartă pagina în două părţi, trasând o linie verticală pe mijloc. În partea stângă se pot nota
citate, fragmente, desene, benzi desenate, iar în partea dreaptă le vor comenta, vor justifica alegerea făcută, vor scrie ce ia determinat să facă această alegere. Pot nota, de asemenea, impresii, sentimente, păreri, întrebări pe care şi le-au pus
atunci când au făcut alegerea sau dacă le-a fost impusă, pot să-şi spună părerea pro sau contra în legătură cu cerinţa dată.
Această metodă se poate aplica atât la textele în proză, cât şi la cele în versuri, pentru că le dă posibilitatea elevilor să
exprime prin cuvintele lor tot ceea ce cred, simt, ştiu, gândesc şi înţeleg despre text, fragment.
Metoda pălăriilor gânditoare
Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul discuţiilor, extrage
concluzii – clarifică/ alege solutia corectă
Pălăria albă – deţine informaţii despre tema pusă în discuţie ,face conexiuni,oferă informaţia brută aşa cum a
primit-o – informează
Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele întâlnite, nu se justifică –
spune ce simte
Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri,pericole,greşeli la soluţiile propuse, exprimă doar
judecăţi negative – identifică greşelile
Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi, inovatoare, caută alternative {Ce trebuie făcut?} – generează idei noi
Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează optimist posibilităţile,
creează finalul – efortul aduce beneficii.
Tehnica cubului este strategia de învăţare care facilitează examinarea unei teme din diferite indicaţii-cheie pe
fiecare latură a cubului. De exemplu: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, găseşte argumente pro şi contra.
Cubul are 6 feţe, pe care sunt scrise, verbele ce numesc operaţiile de gîndire: 1.Descrie/ defineşte (se descrie subiectul
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operei) 2.Compară (specificul obiectului în raport cu altele, deja examinate) 3.Asociază (fiecare subiect poate declanşa
diverse asociaţii) 4.Analizează (interpretarea legăturii ca element al întregului) 5.Aplică (aplicarea în viaţa cotidiană)
6. Apreciază (pro sau contra).
Cadranele – reprezintă o tehnică ce presupune extragerea esenţialului dintr-un text analizat, de rezumare şi
sintetizare a unui conţinut informaţional solicitând implicarea elevilor în înţelegerea acestuia. Această metodă presupune
parcurgerea următorilor paşi: împărţirea tablei în 4 părţi egale, se propune un criteriu pentru fiecare cadran obţinut, se
citeşte textul, se formulează răspunsuri scurte pentru fiecare cadran, se evaluează rezultatele.
Avantajele folosirii acestei metode: stimulează atenţia şi gândirea, scoate în evidenţă modul propriu de
înţelegere, conduce spre esenţializare, sintetizare.
Metoda poate fi folosită în etapele lecţiei dar poate fi şi o excelentă metodă de evaluare a cunoştinţelor însuşite
de elevi (în cadrul unei lecţii sau al unui capitol). În evocare: se poate desena cadranul şi se pot trece obiectivele sub
formă de cerinţe; elevii îşi trasează cadranele şi îşi citesc cerinţele; le putem cere apoi să citească lecţia cu atenţie pentru
a face însemnările în cadran; În realizarea sensului: colaborează, comunică, cer sfaturi şi îndrumări cadrului didactic,
dezbat şi realizează obiectivele prevăzute; În reflecţie: se confruntă rezultatele, se dezbat, se analizează, se fac aprecieri.
Îmbinarea cititului cu scrisul, comunicarea cu desenul și gândirea critică, fac din activitate un joc în care
elevilor le place să se implice. Este o metodă care place elevilor şi care le cere orientare în pagină, le formează gustul
estetic, elevii fiind preocupaţi nu numai de ceea ce scriu, ci şi de felul în care scriu.
Un cadru didactic care foloseşte metode activ-participative trebuie să fie: Un sfătuitor – care îşi ajuta elevii în
rezolvarea problemelor, îi motivează şi îşi prezintă propriul punct de vedere; Un animator – care iniţiază metode şi le
explică elevilor, pregăteşte materialele didactice şi prezintă scopurile învăţării; Un observator şi un ascultător – care
observă elevii în timpul activităţii şi îi poate aprecia corect; Un participant la învăţare – care nu are impresia că este
perfect şi învaţă toată viaţa; Un partener – care poate modifica ‘’scenariul’’ lecţiei, dacă clasa o cere.
Elevii devin treptat conştienţi de puterea lor de utilizare a celor învăţate şi încep să-şi organizeze singuri
datele, îşi formulează cerinţe, îşi stabilesc obiective devenind mai independenţi în învăţare (exemplu: se poate cere ca
temă realizarea unui cadran cu sarcini „personalizate”, acestea fiind foarte variate şi cu multiple valenţe funcţionale, unde
elevii îşi stabilesc sarcini diversificate şi de complexitate crescută).

Bibliografie:
Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002;
Ionescu, M., Lecţia între proiect şi realizare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982;
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STUDIU DE CAZ

Profesor înv. primar- Papuc Carmen Cristina
Liceul Tehnologic Baia de Fier, jud. Gorj
Informaţii generale
Numele subiectului: C.S.
Data naşterii:
Starea de sănătate: bună
Echipa de caz:, prof. itinerant , consilierul şcolar, învăţătoarea, logopedul şcolar, familie
Etape:
1.

Încheierea unui parteneriat cu familia, prof. itinerant şi învăţătorul clasei;

2.

Demers de cunoaştere a cazului pentru care necesită consiliere educaţională;

3.

Fixarea obiectivelor de intervenţie de lungă şi de scurtă durată;

4.

Stabilirea strategiilor şi a tehnicilor de intervenţie.

Caracterizarea subiectului
Date despre mediul familial :
➢

locuieşte împreună cu părinţii şi fratele său în vârstă de 1 an;

➢

starea materială a familiei este bună;

➢

are camera ei pentru pregătirea lecţiilor;

➢

alimentaţia este diversificată, cu accent pe fructe şi legume;

➢

părinţii, cu studii medii, manifestă interes faţă de nivelul de pregătire al copilului, dorind performanţe superioare
la clasă;

➢

la numeroasele sesizări referitoare la deficienţele de citire şi vorbire ale copilului au dus-o la un control
oftamologic, dar şi la logoped;

➢

mama o ajută la efectuarea temelor.

Caracteristici ale dezvoltării fizice:
➢

născută la termen, fără complicaţii la naştere;

➢

nu a suferit până la această dată boli sau traumatisme care să influenţeze dezvoltarea sa normală;

➢

este foarte dezvoltată pentru vârsta ei, fiind cea mai înaltă din clasă, deşi este ca vârstă printre cei mai mici;

➢

starea sănătăţii - foarte bună;

Caracteristici ale dezvoltării psihice:
o

Senzaţii:

* foloseşte activ auzul şi simţul tactil;
* are dificultăţi în vederea la distanţă;

o

Percepţii:

* percepţiile auditive bine dezvoltate,
* spiritul de observaţie bine dezvoltat;

o

Reprezentări:

* se orientează destul de bine în spaţii largi, întâmpină dificultăţi în a se orienta în pagina

caietului sau a foii de desen, ori într-un text scris;
* în redarea literelor de tipar unele sunt scrise „în oglindă”;
*manifestă nesiguranţă în recunoaşterea literelor, face confuzii între acestea;
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o

Gândirea:
* tempoul activităţii intelectuale destul de scăzut ( influenţează negativ

randamentul şcolar);
* stabileşte relaţii logice şi cauzale între fenomene;
* identifică soluţii ingenioase de rezolvare a unor probleme, cu precădere
practice;
o

Memoria:
* memorează mecanic;
* memorează cu dificultate informaţii prezentate în scris;
* fidelitate scăzută, informaţia este reactualizată lent;

o

Imaginaţia:
* are o intuiţie vie, manifestată mai ales în situaţii concrete practice;
* imaginaţia creatoare dezvoltată (realizează cu uşurinţă un desen pe o

temă liber aleasă);
o

Limbajul:
* vocabular sărac, exprimare lacunară;
* construieşte enunţuri simple;
* potenţial asociativ limitat, întâmpină greutăţi în stabilirea relaţiilor de sinonimie- antonimie;
* lipsă de claritate şi coerenţă în exprimarea ideilor;
* ritmul citirii foarte lent (specific vârstei de 6 ani), se opreşte asupra fiecărei litere, are reveniri

frecvente asupra lor;
* omite cu precădere litere şi silabe de la sfârşitul cuvintelor;
* scris neîngrijit, uneori ilizibil;
* în scris face omisiuni de litere sau silabe;
* povesteşte, repovesteşte cu dificultate;
o

Afectivitatea:
* este mai ataşată de tată care îi satisface toate dorinţele şi nu o ceartă;
* manifestă reactivitate faţă de bunic cu care îşi face temele;
* manifestă bucurie atunci când este lăudată, când are o reuşită;

o

Motivaţia:
* doreşte atenţia şi simpatia celor din jur;
* motivaţia dominant extrinsecă, are nevoie de întăriri şi aprecieri frecvente;

o

Voinţa:
* nehotărâtă, instabilă, ia greu decizii;
*abandonează cu uşurinţă o sarcină dată, fără a se strădui să o finalizeze;

o

Temperamentul:
* introvertit, predominant flegmatic ( puternic, echilibrat-inert);
*slabă reactivitate afectivă, calmă, lentă, caracterizat prin răbdare

naturală, înclinaţie spre rutină, refractar la schimbare, rezistenţă la efort, dar lipsit de tenacitate;
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o

Aptitudinile:
* predomină aptitudinile fizice, predispoziţie spre activităţi sportive;

o

Caracterul:
* îi face plăcere să îngrijească de animalele din gospodărie,
* este dezordonată;
* nu este perseverentă;
* foloseşte rareori formule de salut, nu răspunde la salut;
* indiferenţă faţă de propria persoană evidentă în aspectul neîngrijit al ţinutei;
* atitudinea faţă de muncă (spirit de iniţiativă, creativitate, simţ de răspundere limitate).

Relaţiile în grupul de elevi:
* preferă compania unei singure colege pe care o cunoaște de la grădiniță;
*colaborează timid cu membrii subgrupului în cadrul jocurilor sau activităţilor recreative, manifestă deschidere faţă
de sarcinile de învăţare în grup.
Date pedagogice:
* disciplinele şcolare preferate: educaţie fizică, educaţie plastică, ştiinţe;
* participă cu plăcere la activităţi extraşcolare;
Nevoi specifice ale copilului în cadrul şcolii:
➢

integrarea copilului într-o serie de programe cu scop ameliorativ sau de recuperare a deficienţelor la învăţătură;

➢

creşterea interesului copilului faţă de şcoală şi învăţătură, prin tratarea sa diferenţiată, aprecierea progreselor
făcute şi nu neapărat a rezultatelor obţinute,

➢

adoptarea unor strategii de evaluare care să-i permită să-şi valorifice cunoştinţele şi deprinderile;

➢

creşterea respectului faţă de sine, dar şi faţă de cei din jur;
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SINDROMUL BURNOUT- UN RISC IN VIAŢA DE ZI CU ZI

Prof. înv. Primar, gr. I STROESCU MARIANA
Şcoala Gimnazială Costuleni – Iaşi
Conceptul de ,, Sindrom burnout “ (epuizare profesională)
Termenul de ,,epuizare profesională “ sau ,,sindrom burnout“ a intrat fără îndoială în limbajul societăţii. Mulţi
oameni se descriu cu cuvintele: Mă simt epuizat! sau , M-am îmbolnăvit de burnout! De fapt, burnout după Maslach şi
Jackson, citaţi de M. Zlate în 1981, reprezintă ,, un sindrom de epuizare emoţională, de depersonalizare şi de reducere a
realizării profesionale apărut la indivizii implicaţi profesional alături de alţii”. Altfel spus este o stare de epuizare fizică,
emoţională şi mentală cauzată de implicarea individului pe termen lung în situaţii solicitante.
Provenienţa termenului este de origine tehnică, fiind preluat din industria aerospaţială unde desemnează
epuizarea prea rapidă a carburantului unei rachete avȃnd drept urmări supraîncarcarea şi distrugerea ei. Acest termen de
„burnout", a fost folosit pentru prima dată de un medic în New York, Herbert Freudenberger în anul 1974, din nevoia de
a sesiza uzura şi epuizarea fizică şi psihică a energiei, forţelor sau resurselor individuale, care determină o scădere a
întregului potenţial de acţiune, datorate solicitării excesive.
Ulterior, Christine Maslach şi Susan E. Jackson (1981) oferă un model al burnoutului bazat pe triada: epuizare
emoţională, depersonalizare şi reducerea realizărilor profesionale şi accentuează natura psihologică a sindromului mai
degrabă decȃt importanţa mediului fizic.
Sindromul de epuizare profesională (după Drosescu, Haşovschi, Mitrea) îi afectează mai ales pe acei care au
ales să lucreze cu oamenii (de exemplu: profesorii, educatorii, funcţionarii publici, personal medical, avocaţi). Evident că
nu toţi vor fi afectaţi în egală măsură, unii vor experimenta un nivel maxim de stres, în timp ce alţii se vor adapta mai
uşor. Cei predispuşi la a dezvolta un astfel de sindrom sunt cei care au anumite caracteristici de personalitate: idealism,
supraangajare în profesie, dorinţa de a performa, nevoia crescută de aprobare din partea celorlalţi, un respect de sine
scăzut, vulnerabilitatea în faţa excesului de cereri, incapacitatea de a refuza, sentimentul de vină faţă de îndeplinirea
propriilor nevoi, nerăbdare, grabă. Totul începe de la pierderea echilibrului între solicitările primite şi propriile resurse.
De cele mai multe ori, spune Paula Drosescu în articolul său ,,Cum ştii dacă suferi de sindromul burnout?”
persoana alege singură să se supra-responsabilizeze din diverse dorinţe, fie a obţine un câştig financiar sau material, de a
avea un statut mai bun, sau pentru a evita alte sarcini importante ale vieţii, cum ar fi relaţia intimă sau prietenii. Astfel,
factorii stresori identici, într-un anumit domeniu, pot afecta în diferit persoanele care lucrează împreună. Unii vor ajunge
să sufere de epuizare psihică şi fizică, deoarece folosesc supra-angajarea în muncă drept scuză pentru a evita angajarea
într-o relaţie intimă semnificativă sau în relaţii sociale (cele două tipuri de relaţii sunt cele care pot crea şi oferi echilibru
unui individ). Se ajunge ca într-un fel de spirală: persoanele nu pot opri munca pentru că nu-şi pot lua pauze (acestea sunt
percepute ca un pericol de a pierde ceea ce au construit până în momentul respectiv) şi decid să muncească în continuare
şi mai mult pentru consolidarea poziţiei în care se află. Mulţi nu pot opri munca, nu-şi iau pauze. Cu cât îşi consolidează
poziţia la locul de muncă, cu atât mai mult se responsabilizează singuri. În cazul lor, orice schimbare în rutina zilnică
produce o stare de nesiguranţă ceea ce conduce automat spre frica de eşec.
Principalele manifestări ale sindromului sunt descrise de Gornicioiu în 2015 ca: ,,tendinţa spre aprecierea
negativă a propriei persoane, a realizărilor şi succeselor sale profesionale, negativism în raport cu obligaţiunile de
serviciu, scăderea motivaţiei profesionale etc”. Individul are mai puţină satisfacţie de la serviciu pierde speranţa în
perspectivele sale profesionale şi drept rezultat, îi apare sentimentul de incompetenţă, de sortire la insucces. În acest caz,
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deja se poate vorbi despre o epuizare complete. Persoana încă păstrează aparenţele respectabile, dar la o examinare mai
profundă, devin evidente „privirile goale” şi „inima rece”: toată lumea devenindu-i indiferentă. Oricât ar fi de paradoxal,
sindromul reprezintă un gen de mecanism de apărare al organismului, deoarece impune dozarea şi distribuirea cu
economie a resurselor energetice.
Specificul sindromului burnout la cadrele didactice
Nivelul înalt al stresului şi al sindromului burnout în rândul cadrelor didactice, se datorează faptului că aceasta
presupune alocarea unui volum mare de timp pregătirii corespunzătoare şi nu numai. Cadrele didactice îşi petrec o bună
parte a timpului la locul de muncă, fiind implicate în relaţii atât cu beneficiarii serviciilor oferite, adică elevii, cât şi cu
alţi colegi de serviciu: profesori, manageri. Toate aceste relaţii, necesită un mare efort emotiv, psihic, intelectual şi chiar
fizic. În acelaşi timp munca îndeplinită adică activităţile didactice (predare, îndrumare, evaluare) necesită şi ele un mare
efort. Toate aceste activităţi sunt consumatoare de resurse (de timp, dar şi financiare) cadrele didactice renunţând, de
multe ori, la propriile necesități pentru a fi „la zi” cu informaţiile din domeniu.
Factorii specifici profesorilor care favorizează instalarea sindromului burnout sunt:
- resursele financiare insuficiente, pentru a asigura un nivel de trai decent;
- insuficienta recunoaștere a valorii sociale a muncii cadrelor didactice;
- programul încărcat, activitățile desfășurate de cadrele didactice cu elevii în vacanțe sau în timpul liber;
- lipsa unui echilibru între viața profesională şi viața personală;
- curriculumul prea încărcat, presiune pentru a parcurge programa și a evalua sistematic;
- scăderea motivației elevilor, gestionarea dificilă a claselor cu efective numeroase.
- zgomotul din clase, o sursă permanentă de stres;
- orele de muncă suplimentare (asistenți și/sau evaluatori la olimpiade și concursuri);
- participarea la alte programe și proiecte, activități online cu elevii sau cursuri de formare continuă online în
afara orelor de curs;
- condiții inadecvate, îndeosebi în mediul rural: lipsa spațiilor de desfășurare a orelor, ventilaţie proastă,
expunerea prelungită la lumină artificială, clase neîncălzite;
- lipsă de solidaritate în organizațiile școlare, presiune pentru o mai bună salarizare;
- birocrație,
- îndatoriri administrative multiple.
S-au dezvoltat o serie de exerciţii pentru a prevenirea epuizării profesională de către mai mulţi psihologi,
neurologi şi terapeuţi. ca:
,,• Moment de relaxare la începutul zilei. Decât să săriţi din pat imediat ce v-aţi trezit, îngăduiţi-vă minim
15 minute ca să vă gândiţi, să scrieţi într-un jurnal, să vă întindeţi sau să citiţi ceva care vă destinde.
• Umorul, descătuşează situaţiile stresante. Râsul este un antidot foarte puternic pentru stres. Încercaţi să
vedeţi partea amuzantă în fiecare situaţie.
• Plimbări în aer liber, poate chiar însoţiţi. Este important să interacţionaţi cu alte persoane şi să
schimbaţi decorul.
• Eşti ceea ce mănânci, adoptă obiceiuri sănătoase în privinţa alimentaţiei şi somnului, faceţi exerciţii
fizice. Când vă hrăniţi cum trebuie, faceţi sport regulat şi vă odihniţi suficient aveţi suficientă energie şi rezistenţă ca să
faceţi faţă problemelor şi greutăţilor.
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• Învaţă să spui, nu. Nu vă extindeţi mai mult decât puteţi duce. Învăţaţi să spuneţi ,,nu" solicitărilor care
vă ocupă timp. Dacă vă vine greu să faceţi acest lucru, amintiţi-vă că a spune ,,nu" vă permite să spuneţi ,,da" la
lucrurile pe care vreţi cu adevărat să le faceţi.
• Nu discuta despre problemele de la serviciu, acasă. Detaşaţi-vă de problemele de serviciu.
• Fii ordonat pentru a evita haosul, de acasă, din maşină, din mintea dumneavoastră.
• Acordă-ţi pauze, uită de tehnologie. Încercaţi să vă deconectaţi de la telefonul mobil şi calculator. Din
când în când întrerupe-ţi-vă accesul la ele.
• Încearcă lucruri noi, dezvoltaţi-vă latura creativă. Creativitatea este un antidot puternic pentru burnout.
Încercaţi ceva nou, faceţi o activitate distractivă sau ocupaţi-vă de ceea ce sunteţi pasionat. Alegeţi activităţi care nu au
legătură cu munca.
• Stresul, poate fi stăpânit, învaţă tehnici. Dacă sunteţi pe cale să aveţi burnout s-ar putea să vă simţiţi
neajutorat.
Burnoutul poate fi privit ca notă de plată pe care o avem de plătit pentru o viaţă înstrăinată de realitaţile noastre
existenţiale prin spiritul vremii marcat de caracterul pretenţios al cerinţelor şi orientat spre consum.

Bibliografie:
1.

Drosescu ,Paula (2010),Cum ştii dacă suferi de sindromul burnout? Articol publicat pe Medicina Sportiva.
Ro: 1 decembrie 2010.

2.

Gornicioi, Veronica (2015), Studiul sindromului arderii emoţionale la cadrele didactice universitare din
perspectiva gen.

3.

Jorg, Fengler (2016) Strategii pentru prevenirea epuizării profesionale, Traducere din germane de Doina
Fischbach, Editura Trei, Bucureşti.

4.

Maslach C. Jackson S.E. (1981): The measurement of experienced burnout. J. Occup. Beh. 2, 99-113.

5.

Maslach C, (1982): Burnout: The cost of caring. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

6.

Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizaţional-managerială Volum I, 2004, Polirom, Iaşi.

3324

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
EVENIMENT INTERNAȚIONAL, 3 MARTIE 2021
„ONLINE SCHOOL, FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO PERFORMANCE”
„ȘCOALA ONLINE, DE LA INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE, LA PERFORMANȚĂ”
Școala Gimnazială „Dora Dalles” Bucșani
Structura: Școala Gimnazială Hăbeni
Numele și prenumele cadrului didactic: Toma Nadia Monica
Unitatea de învățământ:
Clasa: a IV-a
• Ce experiență a fost de succes?
Denumirea experienței

Geometria online

de succes
Descrierea experienței

Capitolul de geometrie a reprezentat o mare provocare online:

de succes

- Ne-am reamintit despre dreaptă, semidreaptă, segment de dreaptă și am învățat despre
unghiuri ascuțite, drepte, obtuze, despre drepte paralele și perpendiculare, pe care le-am
desenat

utilizând

tabla

interactivă

a

platformei

ZOOM

și

aplicația

https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/. Pe tabla interactivă am putut permite
elevilor să scrie în același loc și să fie corectați în timp real, iar aplicația GEOBOARD a
fost accesată de fiecare elev printr-un link trimis de mine. Ei au „construit” drepte paralele,
drepte perpendiculare, unghiuri drepte, apoi au trimis capturi de ecran pe grupul de
whatsapp al clasei și toate acestea în timpul unei sesiuni pe ZOOM, astfel încât am putut
face aprecieri asupra produselor fiecărui copil.
- Am realizat reactualizarea cunoștințelor despre figurile geometrice plane, prin utilizarea
site-ului

https://wordart.com/my-word-art și a aplicației WordCloud – au fost create

produse în forma figurilor geometrice și conținând caracteristici ale acestora.
- Pornind de la resurse TWINKL, printr-un simplu printscreen am putut edita în PAINT o
imagine pentru a calcula perimetrul sau aria unor suprafețe în timp real, pe ZOOM, cu
opțiunea sharescreen. Ne-am folosit și de https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/ și
https://www.mathlearning center.org/resources/apps/pattern-shapes pentru a calcula
perimetrul unor suprafețe.
- După ce am identificat în jurul nostru obiecte familiare care au forma unor corpuri
geometrice, am învățat să le desenăm, cu ajutorul tablei interactive ZOOM și apoi să le
construim din materiale diverse.
• De ce cred că este o experiență de succes?
Beneficii pentru elevi

- Cel mai mare câștig pentru elevi, în opinia mea, este acela că au putut interacționa online,
că au putut desena cu degetele lor, că și-au văzut produsele, desenele în spațiul virtual și au
fost apreciați de ceilalți. Se simt mai bine valorificați atunci când sunt puși să lucreze efectiv
și nu doar în caiete, ci pe un spațiu de lucru comun.

Reflecțiile mele/ Lecții

- Întotdeauna am avut o afinitatea pentru utilizarea resurselor tehnologice, informaționale,

învățate

dar, în toată această perioadă, m-am autodepășit: am învățat o multitudine de lucruri, m-am
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autoeducat, am descoperit o lume virtuală bogată în resurse educaționale, am descoperit cât
de multe putem învăța unii de la alții și am devenit recunoscătoare tuturor celor de la care
am învățat ceva – mai ales colegilor mei de pe grupul de Facebook, Învățământ primar
Dâmbovița.
- Am descoperit, totodată, un potential uriaș al elevilor de adaptare la nou, de recepționare
rapidă a noilor informații, de utilizare cu succes a resurselor noi, puse la dispoziție. Chiar
dacă se lucrează, în majoritatea cazurilor, doar pe telefon, copiii au dovedit că sunt capabili
să rezolve cerințe de tot felul, sprijiniți de frați, surori, părinți, bunici.
• Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)
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Blended Learning
Prof. Măgală Nicoleta
Scoala Gimnazială ”Vlaicu Vodă”, Slatina

Model Technology is taking over the way that people do things in all aspects of life. There is information at the
fingertips of many with cell phones, iPads, computers, and even high tech watches. The technological age has struck
many parts of society, but one of the large areas that technology is effecting in today’s world is education.
Administrators, teachers, and others involved in the educating of today’s children grapple with how to incorporate and
use technology in a way that serves student’s best interests and furthers their learning.
Educators can no longer prepare students for the future without incorporating technology. There is a plenty of
technological resources, apps, programs, and implementation strategies that makes incorporating technology in the
classroom very overwhelming. However, peeling back the layers and reminding teachers that at the end of the day
teachers are teaching to be able to serve students the best they can in whatever way possible. Technology has opened the
door and provided teachers with options that were never possible and has allowed them push that pedagogical envelope
to meet the needs of an ever changing and diverse student population. Students learn in many ways and with technology
teachers are able tap into some of those avenues to help engages kids.
Students coming to school have a wide variety of needs, interests, background knowledge, and support creating
this challenge for teachers to differentiate to these needs while increasing all student’s level of understanding. The idea of
school is moving away from the one size-fits-all lesson plan and assignment-imploring teachers to step out of their
comfort zone and push new ideas in order to further the learning of each one of their students. No longer can you teach
the middle and expect everyone to fly because the level of understanding can be drastically different from class to class,
table to table, seat to seat. This has created a conversation amongst teachers on how we are going to meet the needs of all
these students, and what is a feasible way to approach these challenges. Teachers are exploring other avenues of
presenting information in ways that allow the lower-level students a chance to learn as well as the chance to push the
upper-level students.
Blending online technology with traditional classroom has its own challenges and limitations. Technical
difficulties often occur when you least expect them - and they do happen. These glitches can make or break the session.
Yet, similar to any presentations, be it face-to face or online, preparation is the key. Planning is important, but still, it is
not foolproof.
As any other method, blended learning has its bright and dark sides. The combination of self-paced education
and face-to-face training can be beneficial, but only when wisely applied. Sometimes there are risks to overbalance the
rewards, because not all students are ready to stand on their own feet when it comes to learning. For some of them, this
modern educational environment can be motivational, while the others feel confused about it.
However, it is believed that the disadvantages of this strategy are more than overcomable. If teachers keep an
eye on their students and provide strong support to them, more quality courses will be delivered. In a nutshell, having
said the pedagogical implications of online discussions, we could not, however, refute the possible dangers of visiting
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public online chat rooms. As teachers, we should take note and cautiously address the safety issues concerning the
students' use of online chat tools outside the classroom.
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IMPORTANȚA CALITĂȚII MOTRICE, VITEZA
Prof. Lucian Rodica
Liceul Tehnologic Vinga
Calitatea motrică este aptitudinea individului de a executa mișcări exprimate în parametrii de viteză,de forță,
de rezistență, de îndemânare. Valoarea acestor indici reflectă, în cele din urmă, nivelul pregătirii fizice atins la un
moment dat. Calitățile motrice sunt specifice activității motrice a omului sau sportivului. Calitățile motrice pot fi
considerate ca fiind forme de manifestare a corelației factorilor morfo-funcționali. Calitățile motrice depend de anumite
posibilități ale organismului, au la bază fondul ereditar al individului, dar ele depind și de însușirile dobândite în cursul
dezvoltării și maturizării organismului.
Alegerea celor mai potrivite mijloace și metode de antrenament pentru educarea calităților motrice poate viza
dezvoltarea unei singure calități, a unei calități combinate sau poate urmării dezvoltarea complexă și simultană a tuturor
calităților motrice.
În general, acțiunea exercitată asupra unei calități motrice înfluențează și asupra celorlalte, datorită faptului că
fiecare calitate este o funcție a aparatului neuromuscular. Caracterul și valoarea acestor influențe reciproce depin de:
-

Eforturile aplicate; perfecționarea calităților motrice se produce atunci când eforturile de antrenament

sunt destul de mari;
-

Gradul de pregătire; la începători este necesar să se acționeze pentru dezvoltarea tuturor calităților

motrice, în timp ce le consacrați se tine seama de particularitățile sportului practicat.
Se pot obține indici mari la una din calitățile motrice numai ăn cazul când și celelalte calități au ajuns la un
anumit nivel de dezvoltare. De aceea educarea calităților motrice trebuie să fie foarte complex. Manifestarea unei calități
motrice nu poate fi privită niciodată izolat, ci întotdeauna în corelație cu celelalte calități motrice. Calitățile motrice se
manifestă integral în orice exerciții fizice, dar ele sunt solicitate în proporții diferite.
Calitățile motrice sunt însușiri esențiale a activității musculare, exprimată prin intermediul actelor motrice,
condiționate de structura și capacitățile funcționale ale diferitelor aparate și sisteme ale organismului uman, dar mediate
și de procese și de capacități psihice.
Modalitățile de influențare a calității actului motric au la bază corelația dintre efect și cauză, conform căreia
răspunsul organismului materializat prin procesul de adaptare, depinde în principal de caracterul și intensitatea
exercițiilor, respective a exercițiilor fizice.
În handbal, calitățile motrice se manifestă concret, în primul rând prin intermediul deprinderilor de alergare,
săritură și aruncare.
Calitățile motrice se pot dezvolta mult prin nivelul care-l ating în cursul dezvoltării obișnuite, normale a
organismului. În dezvoltarea calităților motrice există perioade de vârtsă optime și limite individuale și sex, acestea din
urmă determinante pe lângă zestrea ereditară. Educarea calităților motrice de bază, în handbal reprezintă o sarcină
fundamental a activității de educație fizică la clasele VI-VII.
Viteza este o calitate motrică care depinde cel mai mult de înzestrarea naturală a individului, fiind considerat
talent cel care are posibilitățile crescute de a executa acte motrice cu o viteză mai mare comparative cu un alt individ.
Din punct de vedere cinematic, viteza este o dimensionare a relațiilor spațio-temporale(V=S/T). orice mișcare
se desfășoară într-un spațiu și timp determinate, inclusive mișcările umane. Viteza este o mărime vectorială(are direcție)
și se poate reprezenta și compune grafic. Din punct de vedere al vitezei, mișcarea poate fi:
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-uniformă, când corpul parcurge spații egale în interval de timp egale;
-variată, când corpul străbate spații inegale în interval de timp egale;
-accelerată,când viteza corpului crește;
-încetinită,când viteza corpului scade.
Factorii de ordin functional nu fac numai posibilă ci și necesară educarea calităților motrice în general și
vitezei în special, la elevii claselor VI-VIII. Astfel crește rolul reglator al sistemului nervos central, respectiv al scoarței
cerebrale, ceea ce determină îmbunătățirea coordonării mișcărilor, precizia acestora și în consecință creșterea vitezei
mișcărilor.
În general se spune că viteza este capacitatea de deplasare cu cea mai mare viteză sau capacitatea de a executa
rapid, cu o frecvență mare diferite mișcări într-o unitate de timp data.
Este unanim acceptat faptul că viteza este o calitate motrică mai mult înăscută, decât dobândită, constituir o
zestre ereditară fiind programată genetic.
Calitatea motrică viteza, se poate manifesta atunci când există o mobilitate funcțională a sistemului nervos
central, o coordonare neuro-musculară bună, precum și o coordonare corespunzătoare între fazele de lucru ale mușchilor
agoniști și antagonoști.
În același timp mobilitatea, forța și echilibrul proceselor de excitație și inhibiție sunt corelații care deosebesc
tipurile de activitate nervoasă superioară. Aceste calități se stabilizează în perioada de vârstă cuprinsă între 15-18 ani.
Dezvoltarea vitezei este strâns legată și de mecanismul de dezvoltare al corpului omenesc.
Luând ca bază datele prezentate de unii autori, în urma unor ample cercetări, la care se adaugă concluziile unor
experți și observații practice se apreciază că:
-

Între 7 și 10 ani se însușește un număr mare de deprinderi motrice și concomitent se dezvoltă

coordonarea mișcărilor omului;
-

Vârsta optima pentru dezvoltarea vitezei este de 11-12 ani;

-

Între 11 și 14 ani se indică să se lucreze asupra frecvenței mișcărilor, cu mențiunea că la 12-13 ani

sarcinilor de până acum li se adaugă și cea privind dezvoltarea tempoului maxim al mișcării;
-

De la 13 ani se pune accent pe exercițiile de viteză în regim de forță;

-

De la 15 la 18 ani, parallel cu însușirea corectă a tehnicii elementelor din handbal se vor efectua

exerciții de viteză în regim de forță și de rezistență în regim de viteză;
-

Între 9 și 14 ani pentru mâini și între 9 si 12 ani pentru picioare se apreciază ca fiind perioada propice

dezvoltării vitezei mișcărilor.
-

Între 15-18 ani se mai pot obține progrese dar nu foarte mari;

-

După 16 ani la fete și 17 ani la băieți, selecționarea exercițiilor duce la oarecare modificări ale vitezei,

dar fără a se obține transformări pozitive prea mari.
Educarea vitezei are implicații mult mai largi, fiind strâns legată de celelalte calități motrice, de principalele
component ale efortului (volum, intensitate, complexitate), de celelalte componente ale antrenamentului și de perioadele
de pregătire.
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EDUCAŢIA INTELECTUALĂ DIFERENŢIATĂ

Prof. înv. Preşcolar Georgiana Elena Lazăr
Grădiniţa cu Program Normal nr.6 Roşiorii de Vede, jud. Teleorman
,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi
sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o
binecuvântare pentru lume".

(Din ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole)

Mai mult ca oricând, societatea contemporană e marcată de o explozie informaţională de intensitate şi amploare
fără precedent. Educaţia copilului începe de la naştere. Educaţia timpurie, în România, ca în întreaga lume, cuprinde
educaţia copilului în intervalul de vârstă de la naştere până la intrarea acestuia la şcoală. Grădiniţa, ca serviciu de
educaţie formală asigură mediul care garantează siguranţa şi sănătatea copiilor şi care, ţinând cont de caracteristicile
psihologice ale dezvoltării copilului, implică atât familia cât şi comunitatea în procesul de învăţare.
Dacă toţi copiii, indiferent de mediul de provenienţ\ şi de nivelul dezvoltării intelectuale, sunt sprijiniţi şi
înconjuraţi în dezvoltarea lor, putem vorbi de un învăţământ de calitate.
În orice clasă există cel puţin două categorii de elevi: elevi înalt abilitaţi – capabili de performanţă şi elevi care
întâmpină dificultăţi în învăţare. În orice grup care învaţă într-un cadru formal se diferenţiază trei factori implicaţi: elevii
– cu aptitudinile, interesele de cunoaştere şi stilul lor de învăţare, cadrul didactic – cu competenţele şi autoritatea sa,
programa şcolară, cu structura, conţinutul, mijloacele sale şi caracterul ei de normativitate pedagogică.
Asigurarea succesului în învăţare reclamă identificarea elevilor cu dificultăţi de învăţare şi a celor cu dotare
medie şi superioară şi elaborarea unor programe de instruire nonstandardizate pentru fiecare categorie de elevi, în funcţie
de particularităţile lor.
Învăţământul contemporan trebuie să se îndrepte spre o educaţie intelectuală diferenţiată. Predarea nediferenţiată
porneşte de la ideea că toţi elevii au acelaşi stil, acelaşi stil de învăţare, toţi au aceleaşi cunoştinţe aceeaşi capacitate de
înţelegere şi înaintează de la un obiectiv de învăţare la altul în acelaşi ritm. Lipsa diferenţierii poate avea ca rezultat
insuccesul, eşecul şcolar pentru că învăţarea nu s-a produs.
Diferenţierea presupune un proces de predare diversificat, care ţine cont de nevoile elevilor şi de ritmul în care
ei învaţă. În acest context, diferenţele dintre elevi ajung să fie studiate şi să devină fundamentul construirii situaţiilor de
predare – învăţare ulterioare.
Profesorul trebuie să faciliteze formarea de elevi a abilităţilor necesare pentru a deveni din ce în ce mai
independenţi în învăţare. Instruirea trebuie să ia în calcul pregătirea, interesul şi stilul de învăţare al elevului.
O educaţie intelectuală diferenţiată se fundamentează pe construirea unor demersuri educative care să fie
elaborate numai după ce:
- au fost identificate cauzele înregistrării rezultatelor foarte bune sau nereuşitei;
- au fost stabilite modalităţi de organizare a elevilor (în anumite momente ale lecţiilor) pe grupe de nivel, grupe
de interes şi grupe de metode de învăţare;
- au fost concepute sarcini de lucru diferenţiate ca grad de dificultate şi ca volum;
- a fost planificat sprijinul diferenţiat al elevilor în funcţie de categoria din care fac parte;
- a fost programată folosirea de metode de învăţare care să faciliteze participarea, să diminueze inhibiţia, să
permită valorizarea elevilor, diminuând timpul alocat învăţării frontale în favoarea învăţării prin cooperare, colaborare;
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- a fost luată în considerare diversitatea culturală şi diferenţele individuale dintre copiii din sala de clasă.
Un proces de instruire identic pentru toţi, nu este eficient. În esenţă, procesul de diferenţiere trebuie să asigure:
- diferenţierea obiectivelor de învăţare;
- diferenţierea activităţilor de învăţare;
- diferenţierea evaluării.
Diferenţierea impune crearea unui mediu de învăţare care să asigure condiţii pentru ca toţi elevii să lucreze
împreună, să înveţe cum să înveţe, să-şi acorde sprijin, să-şi dezvolte respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
Este esenţial să se încurajeze participarea elevilor şi valorizarea resurselor fiecărui elev, astfel încât acesta să
poată arăta ceea ce ştie, să poată înţelege nivelul la care a ajuns, ce este necesar să facă în continuare pentru a progresa în
ritmul planificat.
Toate acestea se realizează pornind de la premiza că nu profesorul reprezintă resursa cea mai importantă pentru
învăţare, ci elevul – elevii.
În societatea contemporană, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem
vorbi despre o permanentă inovaţie şi creaţie in activitatea didactică.
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.
În abordarea creativitǎţii in procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească independent, să îşi asume
riscuri si responsabilităţi in demersul său spre formare intelectuală.
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 . Centrarea pe
competenţe reprezintă o preocupare majoră în triada predare-învăţare-evaluare.
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.
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Învățare, predare, evaluare în secolul 21 și comunicarea cu ajutorul dispozitivelor electronice
Marleneanu Cerasela Iuliana
Liceul Tehnologic Iorgu Varnav Liteanu
Pentru mulți oameni viața din secolul 21 a devenit internațională, astfel încât sunt necesare noi abilități
multiculturale și interconectate pentru a avea succes în educație și la locul de muncă. În zilele noastre, într-o lume în
schimbare rapidă, școlile trebuie să pregătească elevii pentru slujbele viitoare și să fie gata să se confrunte cu probleme
despre care încă nu știm că vor apărea.
Competențele necesare pentru a concura în economia globală de astăzi sunt destul de diferite de cele pe care s-au
concentrat în mod tradițional sistemele de învățământ din secolele XIX și XX. Ceea ce intenționăm să evaluăm este
întotdeauna legat de ceea ce predăm, iar evaluarea competenţelor din secolul 21 este o provocare pentru educatorii de
astăzi.
Modalitățile de a dezvolta competenţele secolului 21 sunt diverse, de la lecții cross-curriculare bazate pe proiecte până la
activități extracurriculare, fiecare prezentând provocări diferite pentru cei care doresc să evalueze aceste competenţe ale
secolului 21.
Modelul ‘Bridge21’ pentru predarea și învățarea in secolul XXI este susținut de un constructivist social (Vygotsky,
1978). Aceasta favorizează învățarea inductivă, prin care se așteaptă ca elevii să-și construiască cunoștințele împreună,
descoperind sau deducând principii din propria lor experiență și prin experimente. În acest scenariu, profesorul
funcționează mai mult ca facilitator care antrenează, solicită și ajută studenții.
Abordarea încurajează furnizarea conținutului materiei studiate prin intermediul proiectelor conduse de studenți. Aceasta
implică studenții într-un proces de cercetare, analiză și sinteză. Ei sunt încurajați să-și asume responsabilitatea pentru
descoperirea cunoștințelor de care au nevoie pentru a dezvolta o soluție sau un artefact adecvat, într-un mediu bine
structurat. Activitățile Bridge21 au o natură cross-curriculară, care încurajează dezvoltarea înțelegerii conceptuale a
subiectului cercetat prin plasarea acestuia într-un context care este atractiv pentru participanți.
I.

Modelul Bridge 21
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Modelul pedagogic Bridge21 arată destul de diferit de clasa tradițională. Aceasta implică următoarele elemente (bazate
pe Byrne, Kearney & Sullivan, 2018).
Profesorul acționează ca facilitator sau mentor; ea/el
▪

acționează ca un susținător, partener în procesul de învățare sau "ghid " (King 1993)

▪

proiectează activitățile / sarcinile pe care elevii le vor finaliza

▪

stabilește spațiul de învățare pentru a facilita celelalte elemente ale modelului (de exemplu, lucrul în
echipă și învățarea bazată pe proiecte)

▪

gestionează timpul și ține echipele focalizate pe sarcina de lucru

▪

sprijină echipele, intervenind acolo unde este necesar

Lucrul in echipa
▪

bazat pe o viziune de învățare social constructivistă ,Vygotskian (1978), în care elevii învață unul de celălalt

▪

echipe de 4-5 elevi care stau împreună pe durata proiectului lor dezvoltandu-se că echipe

▪

echipele au întotdeauna un lider; alte roluri opționale

Învățarea pe bază de proiect
▪

proiectele reprezinta o provocare dar sunt și complexe, necesită colaborare între membrii echipei, au
limite de timp și au la baza scenarii autentice legate de lumea reală (Savery & Duffy, 1995)

▪

proiectele necesită producerea și prezentarea unui produs final,artefact

▪

obiectivele proiectului sunt: specifice, măsurabile, realizabile, relevante, constrânse de timp, captivante
și înregistrabile (Lawlor et al., 2018).

Mediul de învățare mediat de tehnologie
Tehnologia poate fi cea de baza /low-tech ( tăblița albă, foițe pentru a fi lipite etc.) sau inalta tehnologie /high-tech. Cu
toate acestea, în toate cazurile:
▪

elevii învață cu ajutorul tehnologie mai degrabă decât despre aceasta

▪

tehnologia este utilizată în mod autentic - așa cum este folosită în lumea reală

▪

tehnologia este împărtășită pentru a încuraja colaborarea: echipele de 4-5 elevi împărtășesc 2-3
dispozitive/ laptopuri

Orientare spre dezvoltarea abilitatilor
▪

se pune în valoare dezvoltarea abilitățile indivizilor și efortul implicat în învățare

▪

scopul este de a încuraja participanții să dea tot ce pot - mai degrabă decât să stabilească cine
din grup este cel mai bun

▪

nu sunt acordate premii echipelor - nivelul de reușită si succes a fiecărei echipe este diferit.

Mediul de învățare socială
într-un model de învățare constructiv social, oamenii colaborează pentru a învăța împreună (colegi, mentori și
facilitatori)
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▪

scopul este crearea unei atmosfere care are la bază încrederea, respectul și responsabilitatea personală

▪

se dorește un anumit nivel de informalitate socială, comparativ cu o clasă formală, de ex. utilizarea
prenumelor

Spațiul de învățare
▪

este flexibil: este configurat pentru a sprijini învățarea bazată pe lucrul în echipă, colaborarea, precum
și diferitele sarcini și activități implicate în finalizarea unui proiect.

▪

mobilierul este amenajat pentru învățare colaborativă: studenții pot lucra împreună cu ușurință și
confortabil, pot împărtăși resurse și pot interacționa

▪

elevii pot să reflecteze atât în echipe, cât și în mod individual.

▪

reflecţia in echipă construiește și consolidează echipa (Hills, 2001).

▪

reflecția individuală ajută la dezvoltarea înțelegerii, ajuta meta-cunoașterea și consolidează învățarea

▪

pot fi utilizate chestionare structurate pentru a ghida reflecțiile echipei / individuale

▪

elevii se pot gândi la abilitățile necesare în secolul XXI,dezvoltarea de cunoștințe despre conținut, și
/ sau progresul ca și echipă

Reflecţie

Modelul Bridge21 pentru comunicare durabilă
Modelul de activitate poate fi adaptat pentru a ajuta la inițierea și implementarea unei activități de comunicare online
(ACO) în rândul elevilor din diferite locații geografice. Următoarele câteva pagini demonstrează un exemplu despre
modul în care acest lucru poate fi utilizat în acest scop.

Pasul 1

Conectați-vă cu un profesor vorbitor nativ al unei țări. Puteți folosi o persoană deja
cunoscută sau vă puteți contacta la nivel european, accesând platforma
www.etwinning.net.
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Pasul 2

Stabiliți de comun acord o dată și o oră pentru comunicarea on-line (ACO), între
elevi, (o clasă). Fiecare școală va avea un număr similar de echipe de elevi care să
se potrivească.

Lista de verificare a Organizării

✔

Clasă / spațiu cu acces la Internet sau PC-uri conectate.
Mese și scaune aranjate pentru echipe
Un dispozitiv (laptop, tabletă, calculator) pentru fiecare echipă cu aplicații software
instalate. De exemplu : Skype, Google Hangouts.
• Dacă folosiți dispozitive mobile, elevii se pot separa în echipe care ocupă spații
individuale mai mici în cadrul școlilor cu acces la Internet.
• Un telefon inteligent este un dispozitiv capabil, dar cu cât este mai mare ecranul, cu atât
este mai bună experiența participanților
Un cont de conectare la aplicațiile software pe echipă.

Pasul 3

Pasul 4

Se formează echipele.
• Elevii rămân în echipele lor pe întreaga durată a
activității.
• Fiecare echipă este alocată unei echipe la distanță.
• Fiecare echipă își alege un lider.
• Membrii echipei pot primi roluri.Vezi Anexa 1
Echipele completează activitățile de team building și de
spargere a gheții (activități de brainstorming).
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Pasul 5

Elevilor li se atribuie o sarcină de lucru / o problemă:
creați un videoclip de 2 minute despre ceea ce ați aflat
despre țară, despre elevi, etc. (poate fi chiar un ghid de
călătorie!)

Pasul 6

Fiecare echipă colaborează pentru a cerceta țara și
cultura elevilor cu care se vor fi conectați.

Pasul 7

Echipele fac o listă cu lucrurile pe care le consideră
interesante și lucrurile despre care ar dori să afle mai
multe.

Pasul 8

Fiecare echipă creează întrebări de conținut în limba
maternă și în limba străin pentru ACO. (O oră de curs)

Pasul 9

Echipele discută și planifică: de ex. cine va pune
intreăari, va înregistra răspunsuri / video, etc.

Pasul 10

Echipele se conectează la aplicațiile software-ul și
începe comunicarea între echipe.

Pasul 11

Echipele mențin dialogul activ și înregistrează
răspunsurile la întrebările pregătite pentru utilizarea lor
ulterioară ca și conținut video.
Sesiunea de ACO se încheie

Pasul 12

Echipele folosesc conținutul din sesiunile ACO pentru
a-și crea videoclipurile.
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Pasul 13

Elevii prezintă videoclipurile pe care le-au creat
împreună cu colegii lor de clasă.

Pasul 14

Profesorii schimbă videoclipurile și le împărtășesc cu
clasele lor.

3340

,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE

Pasul 15

Elevii reflectă în echipe și / sau individual la experiența,
proiectul și participarea lor.

Pasul 16

Profesorii pot stabili asupra unor întâlniri de ACO
suplimentare în cursul anului școlar, inclusiv posibile
activități tematice.

II.

Bridge21: Model de proiectare a activității

Modelul de proiectare a activității (MPA) este destinat să ajute profesorii să creeze și să planifice lecțiile Bridge21
➢

MPA a fost realizat în colaborare cu specialiști din domeniul educației, cercetători și proiectanți. Acesta oferă o
structură pentru dezvoltarea experiențelor de predare și învățare ale secolului XXI.

➢

➢ Utilizarea MPA ar trebui să sprijine identificarea de către profesori a unui context interesant în care să situeze
activitatea lor, precum și a competențelor cheie specifice și a obiectivelor de învățare ale lecției după modelul
Bridge21 pe care îl planifică.
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III. Tipuri de evaluare
Evaluarea sumativă
1.

Are loc după învăţare

2.

Scopul principal este să stabilească ce au învăţat elevii

3.

Este folosită, de obicei, pentru a oferi o notă

4.

Numită şi “Evaluare a învăţării”

Evaluarea formativă
1.

Are loc în timpul învăţării

2.

Scopul principal este să identifice nivelul actual al elevilor

3.

Poate fi notată şi fără notă

4.

Numită şi “evaluare PENTRU învăţare”

Evaluarea competentelor
Modelul Bridge 21 susține dezvoltarea competenţelor secolului 21: comunicare, colaborare, gândire critică și creativitate.
Profesorii se confruntă cu diferite provocări atunci când doresc să evalueze competenţele dezvoltate în timpul planurilor
de lecție Bridge 21, deoarece unele competenţe pot fi prea subiective pentru a fi măsurate în mod obiectiv.
Competenţe cheie de evaluat în timpul unei activități Bridge21 și unei activitati de comunicare online:
Creativitatea se caracterizează prin capacitatea de a percepe lumea în moduri noi, de a găsi modele ascunse, de a face
conexiuni între fenomene aparent fără legătură și de a genera soluții. Când ne gândim la această competenţă, înțelegem
că ceea ce este posibil să evaluăm este calitatea produselor proceselor creative.
Gândirea critică este capacitatea de a interpreta, analiza și evalua ideile și argumentele. Implică să știi cum să folosești
informațiile pentru a rezolva probleme și pentru a deduce consecințe din ceea ce se știe.
Colaborarea este procesul a două sau mai multe persoane care lucrează împreună pentru a finaliza o sarcină sau pentru a
atinge un obiectiv. Dacă vorbim despre colaborare drept schimbul de informații și lucruri, pentru a avansa starea unui
produs colaborativ, comunicarea implică schimbul de informații între un membru al echipei și alți membri.
Când ne implicăm studenții în scenarii de învățare colaborativă, accentul ar trebui pus pe evaluarea dezvoltării
competenţelor de lucru în echipă și a rezultatelor obținute de grup, mult mai mult decât evaluarea succeselor individuale.
Alte competenţe care pot fi observate şi evaluate:
Auto-orientarea se întâmplă atunci când un student își asumă responsabilitatea pentru propria învățare, prin identificarea
subiectelor de urmărit și a proceselor de învățare și atunci când își poate revedea propria muncă și poate răspunde la
feedback. Acest lucru poate fi evaluat de un profesor observând cât de mult elevii au nevoie de asistență sau de sprijin și
cât de mult se pot baza pe ei înșiși și echipa lor pentru ajutor.
Utilizarea tehnologiei ca instrument pentru învățare se referă la crearea de produse și gestionarea învățării folosind
tehnologii digitale adecvate. Pot elevii să stăpânească utilizarea diverselor tehnologii care îi ajută să învețe și să creeze?
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Competențele globale sunt cele care permit elevilor să vadă dincolo de contextul lor local și să înțeleagă problemele
globale, inclusiv conștientizarea geografiei, culturii, limbii, istoriei și literaturii din alte țări. Proiectul TfaST facilitează
dezvoltarea acestor competenţe cu fiecare conexiune a elevilor care are loc. Aceste competenţe pot fi evaluate prin
observarea acțiunilor elevilor și prin prezentarea lor a proiectelor care reies din ACO.
Pentru a realiza evaluarea acestor competențe și nu acumularea unor cunoștințe teoretice, profesorii trebuie să fie destul
de creativi. Există o varietate de tehnici, cum ar fi: folosirea de rubrici, autoevaluarea și evaluarea între colegi.Acestea
pot fi folosite pentru o evaluare formativă a elevilor.

III.

Evaluarea modelului Bridge21 și a activităților de comunicare online

Rubricile sunt considerate unelte foarte utile in evaluarea competentelor elevilor. Oferirea în prealabil elevilor a
criteriilor de evaluare îi ajută să știe la ce se așteaptă profesorul și aspectele cheie care trebuie urmate în timpul
prezentării.
Criterii de evaluare date inainte de activitatea de comunicare online
Pentru una dintre conexiunile intitulate „Visele și speranțele poporului german și român din secolele 19 şi 20”, le-am
cerut elevilor noștri să analizeze criteriile de evaluare ale proiectului odată ce temele și sarcinile de lucru au fost clar
prezentate.
Model de rubrica de evaluare pentru elevi si profesori.
Categorie

Criterii de evaluare

Organizare

Prezentarea este potrivită pentru temă și public.

Total
puncte
5

Informațiile sunt prezentare într-o ordine care are sens.

10

Sunt menționate sursele de informare.

5

Înțelegeți toate punctele prezentate în sarcină și oferiți
răspunsuri clare la subiectele cerute pentru a fi investigate,
folosind idei simple în texte bine organizate și coerente.
Vino cu o "întrebare principală", care va structura
prezentarea dumneavoastră și care va primi răspuns la
sfârșitul prezentării

10

Conținut

10

10
Explicați contextul istoric al perioadei de timp.
Utilizați surse primare, citate de istorici, ...…

5
10

Utilizați și explicați termenii tehnici si folosește un limbaj
formal.
Explicați vocabularul specific, pe care nu v-ați aștepta să-l
cunoască publicul (în limba engleză).
Prezentarea

5

5
Timp alocat: aproximativ 5-10 minute/video nu ar trebui să
fie mai mult de 3-5 minute
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Prezentarea captează atenția , sunt selectate cele mai
importante aspect și te face să înțelegi care este scopul
final.

10

Prezentați imagini eficiente (luminoase, clare și simple).
Utilizați statistici, imagini.

10

Utilizați vocabular adecvat și interesant.

5

Punctaj final

100

Auto-evaluarea si evaluarea între colegi vine cu mai multe beneficii, cum ar fi:
Auto-evaluarea

Evaluarea între colegi

●

Încurajează cursanții să reflecteze critic
asupra progresului și performanței învățării.

●

Încurajează elevii să reflecteze critic la
munca celuilalt.

●

Încurajează elevii să fie mai responsabili
pentru propria lor învățare.

●

Încurajează elevii să se implice în procesul de
evaluare.

●

Îi ajută pe elevi să-și dezvolte abilitățile de
judecată.

●

●

Nu există presiune atunci când elevii se
autoevaluează.

Îi ajută pe elevi să-și dezvolte abilitățile de
judecată atunci când evaluează activitatea
altor membri ai grupului.

●

Îi ajută pe cursanți să fie mai conștienți de
slăbiciunile și punctele lor forte.

Elevii pot genera mai multe feedback-uri în
comparație cu unul sau doi profesori.

●

Menține corectitudinea evaluării, deoarece
fiecare are șansa de a se evalua reciproc.

●

Chestionare de reflecție individuală (despre munca în echipă)
Chestionarul 1
La ce nivel te-a ajutat munca în echipă să îmbunătățești următoarele aspecte?
Sunt de
Nu sunt
acord
de acord

M-a ajutat să-mi cunosc mai bine colegii.
Am vorbit cu niște colegi de clasă cu care în mod normal
nu interacționez în timpul petrecut la școală.
Am înțeles că cele mai bune rezultate pot fi obținute prin
comunicare și colaborare.
Activitatea mi-a îmbunătățit abilitățile de prezentare.
Am învățat să aleg cele mai utile și relevante resurse.
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Am învățat / practicat să accepte un punct de vedere diferit.
Imi cunosc mai bine punctele tari/ slabe
Am învățat să fac față conflictelor și să rezolv neînțelegerile.

Chestionarul 2
Trei lucruri pe care le-am învățat despre mine și cum învăț în timpul experienței:
1.
2.
3.

Chestionarul 3
A avut experiența vreun impact asupra ta în ceea ce privește următoarele situații?
Niciodată

Rar

În timpul proiectului am discutat cu
colegii mei planul de prezentare, am
ascultat și a răspuns politicos.

Am colectat informații din diferite
resurse, le-am comparat și împreună
cu colegii mei le-am ales pe cele mai
bune.

Am
acceptat
contribuțiile
coechipierilor
mei,
am
făcut
schimbări în prezentare pentru a
obține cel mai bun rezultat.

Am promovat interacțiunea cu colegii
mei; I-am întrebat ce soluții au
considerat cele mai potrivite.

Am contribuit cu idei originale, noi
moduri, și am generat noi soluții
pentru prezentare.
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Am vrut ca coechipierii mei să se
simtă fericiți și confortabili în timp ce
lucrau în timpul proiectului.

Nu am fost concentrat în timpul
muncii noastre împreună, acordând
atenție la diferite lucruri.

Chestionare de reflecție pentru echipă
Numele echipei:

Data

Model chestionarul 1
În general, cum ați evalua performața de astăzi a echipei?
Excelentă

Bună

Medie Acceptabilă

Slabă

De ce se simte echipa în acest fel?
Ați lucrat bine împreună ca o echipă? De ce?/De ce nu?

Care sunt cele trei acțiuni exacte care ne-au ajutat să lucrăm bine?
1.

........

2.

.......

3.

.......

Model chestionarul 2
Cum a contribuit fiecare dintre noi la succesul echipei noastre?
Nume

Acțiune folositoare
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Model chestionarul 3
Menționează trei lucruri / competențe pe care echipa le-a învățat astăzi:
1.........................
2........................
3.........................

Care a fost cea mai bună realizare a echipei astăzi?

Te simți mai mult / mai puțin încrezător în _________________ De ce?
Care sunt anumite acțiuni specifice care ne-ar ajuta să facem și mai bine data viitoare?
1........................

2.......................
3…………………….
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Referințe și resurse suplimentare
●

For Rubrics: www.rcampus.com

Critical Thinking Assessment Rubrics
●

Classroom-Based Assessments in Maths Education webinar by Dr Aibhin Bray, TCD:
https://www.youtube.com/watch?v=XjeQUXMZKtg

●

Assessment of Learning vs Assessment for Learning (teachingandlearning.ie)

●

How to Design a 21C Assessment (teachthought.com)

●

Teaching for Tomorrow (Erasmus+ Project) Handbook on Assessing Teamwork

●

Teaching for a Sustainable Tomorrow ( Erasmus+ Project) Approaches to Assesment
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Emotional intelligence at preschool children
profesor pentru invatamantul prescolar
CRISTISOR ANA-MARIA
GPP nr 9 Buzau

Emotional intelligence redefines the image about man and the world. Today we know that emotions are the most
important resources and the way the human brain is built allows him first of all to love. The are all types of myths related
to emotions. Intelligence is only IQ, but the truth is IQ is only a part of our general intelligence. IQ cannot be developed
or educated. If emotional intelligence grows, general intelligence grows, too.
D. Goleman defines emotional intelligence as “capacity to control and self control of stress and negative emotions; a
metaability which determines and influences the way and the efficiency we use other abilities with, such as educational
intelligence”. It was observed that the efficient use of emotional charged information plays a great role in the process of
adapting and reaching personal comfort levels. There abilities were named ,,Emotional Intelligence’’.
Emotional intelligence – the ability to perceive, understand and express emotions in a proper way, and to manage them in
such o manner to reach your goals. Following the investigations regarding emotional intelligence, the fomula is:

Successful adaptation= I Q + Emotional Intelligence

Family life and and the experiences from kindergarten are the first school of emotions for children; they learn how to
think about them and how to react to them; they learn how to read and express them. It is the period when important
changes in the child’s emotional life happen; children start to contour their emotions and feelings related to songs, poems
or fulfilling different tasks. The age of preschool children constitutes a relatively larg period of time in which important
changes take place in their emotional life. At this age, children start to contour their emotions and feelings which are in
relation with all their emotions, games, songs, educational activities, or carryng activities received from adults.
The way in which teachers react to children’s emotional response determines their expression or the opposite. Teachers’
emotional expressivity represents a model for them.
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